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I. rész

Budapest Főváros Közgyűlésének
39/2010. (VII. 22.) önkormányzati rendelete
Budapest Főváros szmogriadó-tervéről szóló 

69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

A Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvény 48. § (4) a) pontjában foglalt felhatalmazás alap-
ján, valamint a levegő védelmével kapcsolatos egyes sza-
bályokat tartalmazó 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 
15/B. § előírásainak megfelelően az alábbi rendeletet al-
kotja.

1. §

Budapest Főváros szmogriadó-tervéről szóló 69/2008. 
(XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
1. § (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A rendelet hatálya Budapest Főváros közigazga-
tási területén, azokra a természetes és jogi személyekre, 
továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek-
re terjed ki, akik (amelyek) tevékenysége, létesítménye 
terméke levegőterhelést okoz vagy okozhat, illetve aki-
nek avar és kerti hulladéka keletkezik tekintettel a (3) 
bekezdésben foglalt kivételre.”

2. §

A Rendelet 2. §-a új, (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) avarnak, kerti hulladéknak minősül a kertésze-

ti munkálatok végzése során keletkezett növényi marad-
vány, mint például: fűkaszálék, lomb-, ág-, gally-, szár-, 
gyökérmaradvány, levél, szár, nyesedék, (a továbbiak-
ban együtt: avar és kerti hulladék).”

3. §

A Rendelet új, 4/A. §-sal egészül ki:
„(1) Az avar és kerti hulladék tekintetében Budapest 

Főváros közigazgatási területén az ingatlan tulajdono-
soknak, használóknak a következőképpen kell eljárni:

a) elsősorban helyben komposztálni kell,
b) másodsorban a háztartási hulladéktól elkülöní-

tetten, a települési szilárd hulladékkezelési köz-
szolgáltató (Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.) 
által forgalmazott, erre a célra szolgáló zsákban 
gyűjteni, melyet a közszolgáltató elszállít,

c) elégetni kizárólag a következő együttes feltételek 
esetén megengedett:
ca) 2011. november 30-ig,
cb) március 8. és november 30. között,
cc) ünnepnapok kivételével hétfőtől-szombatig,
cd) 10 és 15 óra között.

ce) Az égetés tilos a 3. § (2) bekezdésben megha-
tározott területen (Hungária-gyűrűn) belül, 
továbbá közterületen, valamint egészségügyi-, 
szociális-, gyermek-, ifjúsági-, nevelési- és 
oktatási intézmények, nyitott sportlétesítmé-
nyek, szabadidőközpontok és egyházi intéz-
mények 100 méteres körzetében, azok műkö-
désének időtartama alatt.

d) elégetni tilos.

(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott avar és 
kerti hulladék égetésére vonatkozó rendelkezést meg-
szegi, az szabálysértést követ el, mely 30 ezer forintig 
történő bírsággal sújtható.”

4. §

A Rendelet 8. § (2) bekezdése c) pontjának ca) alpont-
ja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ca) a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgá-
latának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) KHEM-
IRM-KvVM együttes rendelet 3. számú melléklete alap-
ján, a rendszámtáblán fekete és piros színű hatszögletű 
környezetvédelmi plakettel ellátott gépjárművek haszná-
latának szüneteltetését;”

5. §

(1) A Rendelet 9. § b) pontja helyébe az alábbi rendel-
kezés lép:

„b) elrendelheti a gépjárművek Budapest főváros köz-
igazgatási területén való használatának korlátozását, te-
kintettel azok rendszámtábláján található környezetvé-
delmi plakett színére: a fekete és piros környezetvédelmi 
plakettel ellátott járművek közlekedésének tilalmát.”

(2) A Rendelet 9. §-a új eh) ponttal egészül ki:
„eh) Budapest főváros közigazgatási területén közle-

kedő gépjárművek vezetőit, hogy haladási sebességüket 
20 km/h-val csökkentsék, kivéve, ahol 30 km/h vagy ki-
sebb a megengedett legnagyobb sebesség.”

6. §

A Rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe az alábbi ren-
delkezés lép:

„(1) A Rendelet 9. § b)-d) pontjaiban foglalt korláto-
zások betartását a közlekedés tekintetében – a vonatko-



2010. július 22. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1563

zó jogszabályok szerint – a BRFK és/vagy további kijelölt 
hatóságok, a helyhez kötött légszennyező pontforrások 
tekintetében a KDV-KTVF, az avar és kerti hulladék nyílt 
téri égetési tilalmának tekintetében a 4/A. § betartását a 
kerületi önkormányzat jegyzője jogosult ellenőrizni.”

7. §

Záró és átmeneti rendelkezések

(1) E rendelet – a (3) bekezdés kivételével – a kihirde-
tését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A Rendelet 4/A. § (1) bekezdés c) pontja és annak 
alpontjai 2011. december 1-jén hatályukat vesztik.

(3) A Rendelet 4/A. § (1) bekezdés d) pontja 2011. de-
cember 1-jén hatályba lép.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Rende-
let 9. § ea) alpontja, a Rendelet a 10. § b) pontja és annak 
alpontjai hatályukat vesztik.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Figyelemmel a közúti járművek környezetvédelmi fe-
lülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) 
KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet megjelenésére, a 
KRESZ szmogriadóval, a környezet védelmének általá-
nos szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvénynek avar és 
kerti hulladék égetésével összefüggő módosítására indo-
kolttá vált a Rendelet felülvizsgálata és módosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet személyi hatályának kiterjesztése azokra, 
akiknek avar és kerti hulladékuk keletkezik.

A 2. §-hoz

Az avar és kerti hulladék fogalmának meghatározása.

A 3. §-hoz

Az avar és kerti hulladék égetésének szabályozását 
tartalmazza, melyet fokozatosan felvált a komposztálás, 
illetve a szelektív gyűjtés.

A 4. §-hoz

A tájékoztatási fokozatban kéri a fekete és piros kör-
nyezetvédelmi plakettel ellátott gépjárművek használatá-
nak önkéntes korlátozását. 

Az 5. §-hoz

A riasztási fokozatban elrendelhető gépjárművek kor-
látozásának használata. A rendelet hatálybalépésétől a fe-
kete és a piros környezetvédelmi plakettel ellátott gép-
járművek közlekedését a főpolgármester korlátozhatja. 
A főpolgármester riasztási fokozatban felkérheti Buda-
pest főváros közigazgatási területén közlekedő gépjár-
művek vezetőit, hogy haladási sebességüket 20 km/h-
val csökkentsék, így a 70 km/h megengedett sebességű 
útszakaszokon legfeljebb 50 km/h, az 50 km/h-ás útsza-
kaszokon legfeljebb 30 km/h sebességgel haladjanak, ki-
véve, ahol 30 km/h vagy kisebb a megengedett legna-
gyobb sebesség.

A 6. §-hoz

Az avar és kerti hulladékra vonatkozó szabályok be-
tartását a kerületi önkormányzat jegyzője ellenőrizheti.

A 7. §-hoz

A rendelet hatálybalépésének napját határozza meg. 

A Rendelet 10. §-ában a szmog-helyzet riasztási fo-
kozatához kapcsolódó korlátozó intézkedések alóli men-
tesség körének pontosítása a kedvező környezeti tu-
lajdonságú járművekre értelmét vesztette a környezeti 
tulajdonságon alapuló korlátozás bevezetése miatt.

�
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II. rész

Kivonat
Budapest Főváros Közgyűlésének

2010. június 3-i ülésének 
jegyzőkönyvéből

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

997/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
napirendjére veszi és 66. pontként tárgyalja meg a 
„Javaslat TÁMOP és KMOP oktatási ágazati pro-
jektek támogatási szerződéseinek módosítására – 
IV. ütem” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

998/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
napirendjére veszi és 88. pontként tárgyalja meg a 
„Javaslat az „SZ” jelű – szabadidősport, a „D” jelű 
– diáksport és az „R” jelű – szövetségi rendezvé-
nyek támogatására - benyújtott pályázatok kedvez-
ményezettjeinek támogatására” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

999/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 62. pontként tárgyalja meg 
a „Javaslat a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat 
fejlesztése, XXI. Ady Endre út” című projekt támo-
gatási szerződése 1. sz. módosításának aláírására” 
című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1000/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 48. pontként tárgyalja meg a 
„BKSZT szerződésmódosítás jóváhagyási jog átru-
házása” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1001/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
napirendjére veszi és 56. pontként tárgyalja meg a 
„A Budapesti Vidámpark Zrt. revizori vizsgálatával 
kapcsolatos döntések” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1002/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
nem fogadja el „A BKV Zrt. 2009. évi beszámolója 
és 2010. évi üzleti terve” című előterjesztés napi-
rendre vételére vonatkozó indítványt.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1003/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
napirendjére veszi és 47. pontként tárgyalja meg a 
„Javaslat a „Budapest Komplex Integrált Szenny-
vízelvezetése” projekthez szükséges jogi szemé-
lyiségű önkormányzati társulás létrehozatalára és 
a BKISZ projekt második fordulós KEOP pályáza-
tához kapcsolódó döntések meghozatalára, továbbá 
agglomerációs szennyvízdíj bevezetésére” című 
előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1004/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
napirendjére veszi és 1/a. pontként tárgyalja meg a 
„Javaslat bizottsági tagcserére” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1005/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
napirendjére veszi és 89. pontként tárgyalja meg a 
„Javaslat a 2010. évi önkormányzati választási idő-
szakhoz kapcsolódóan alkalmi plakáthelyek kiala-
kítására, egységes fővárosi plakáthely-térképpel és 
Etikai Kódexszel” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1006/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
napirendjére veszi és ebédszünet utáni első pont-
ként tárgyalja meg a „Budapest Szíve Program 
Reprezentatív kaputérség kiépítése II. ütem kiemelt 
projektjavaslathoz kapcsolódó döntések” című elő-
terjesztést.
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1007/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
napirendjére veszi és 1/b. pontként tárgyalja meg a 
„Javaslat bizottsági tagcserére” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1008/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
napirendjére veszi és 12. pontként tárgyalja meg 
a „Települési folyékony hulladék leeresztőhelyek 
megszüntetése – rendeletmódosítás” című előter-
jesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1009/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
napirendjére veszi és 42. pontként tárgyalja meg a 
„Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VI. és 
VII. kerületi tagkönyvtárai integrációjának megva-
lósítására” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1010/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
napirendjére veszi és 1/d. pontként tárgyalja meg a 
„Javaslat a Szent Imre Kórház tulajdonosi felügye-
lőtanácsába tag cseréjére” és 1/e. pontként tárgyalja 
meg a „Javaslat a Fővárosi Központi Egészségügyi 
Beszerző és Szervező Kft. felügyelőbizottsági tag-
jának és könyvvizsgálójának megválasztására” 
című előterjesztéseket.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1011/2010.(VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
napirendjére veszi és 1/g. pontként tárgyalja meg a 
„Javaslat felügyelőbizottsági tagok cseréjére” című 
előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1012/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
nem fogadja el a „Javaslat a díszpolgári cím és a 
„Pro Urbe Budapest” díj adományozását előkészítő 
Ideiglenes Bizottság megválasztására” című elő-
terjesztés napirendről történő levételére vonatkozó 
indítványt.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1013/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
nem fogadja el a „Javaslat a Fővárosi Önkormány-
zat Heim Pál Gyermekkórház főigazgatójának ki-
nevezésére és munkaszerződésének megkötésére” 
című előterjesztés napirendről történő levételére 
vonatkozó indítványt.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1014/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
úgy dönt, hogy 1/i. pontként tárgyalja meg az „Ja-
vaslat Fejes Istvánnak, a Hungária Általános Isko-
la és Kollégium igazgatójának magasabb vezetői 
megbízására” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1015/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
úgy dönt, hogy 1/a. pontként tárgyalja meg a„A 
vizsgálóbiztos jelentése Deli Albert, az Ybl Miklós 
Építőipari Szakképző Iskola intézményvezetője fe-
gyelmi eljárása ügyében” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1016/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
nem fogadja el a „Javaslat 26 nevelési-oktatási in-
tézmény intézményvezetői megbízásra” című elő-
terjesztés 1/b. pontként történő tárgyalására vonat-
kozó indítványt.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1017/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
nem fogadja el az „A kedvezményes tanulói és 
nyugdíjas vonaljegy bevezetéséről” című előter-
jesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1018/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
úgy dönt, hogy 40. napirendi pontként tárgyalja 
meg a „Tájékoztató a 4-es metró projekt 2010. I. 
negyedévi előrehaladásáról” című tájékoztatót.
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1019/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
nem fogadja el a „Javaslat gazdasági társaságokban 
személyi változásokra” című előterjesztés napi-
rendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1020/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
úgy dönt, hogy újra kíván szavazni a „Javaslat gaz-
dasági társaságokban személyi változásokra” című 
előterjesztés napirendre vételéről.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1021/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
napirendjére veszi és 1/f. pontként tárgyalja meg a 
„Javaslat gazdasági társaságokban személyi válto-
zásokra” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1022/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
napirendjére veszi és 1/e. pontként tárgyalja meg 
a „Javaslat a Fővárosi Központi Egészségügyi Be-
szerző és Szervező Kft. felügyelőbizottsági tagjai-
nak és könyvvizsgálójának megválasztására” című 
előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1023/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
úgy dönt, hogy 8. pontként tárgyalja meg az „Ide-
iglenes Bizottság a Nagy Értékű Beruházások Elő-
készítésének és Megvalósításának Vizsgálatára 
jelentéstételi határidejének módosítása” című elő-
terjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1024/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1/a A vizsgálóbiztos jelentése Deli Albert, az Ybl Mik-
lós Építőipari Szakképző Iskola intézményvezetője 
fegyelmi eljárása ügyében. 

1/b. Javaslat bizottsági tagcserére. 
1/c. Javaslat bizottsági tagcserére.
1/d. Javaslat a Szent Imre Kórház tulajdonosi felügyelő-

tanácsába tag cseréjére.

1/e. Javaslat a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszer-
ző és Szervező Kft. felügyelőbizottsági tagjának és 
könyvvizsgálójának megválasztására. 

1/f. Javaslat gazdasági társaságokban személyi változá-
sokra.

1/g. Javaslat felügyelőbizottsági tagok cseréjére.
1/h. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyer-

mekkórház főigazgatójának kinevezésére és mun-
kaszerződésének megkötésére. 

1/i. Javaslat Fejes Istvánnak, a Hungária Általános Is-
kola és Kollégium igazgatójának magasabb vezetői 
megbízására. 

2. Javaslat a parkolással kapcsolatos rendelet megal-
kotására.

3. Az 1-es és 3-as villamos vonalak továbbfejleszté-
sének I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás 
hálózat fejlesztésének részeként” című projekt is-
mételt benyújtása  - műszaki tartalom módosítás és 
szervezeti feltételek biztosítása. 

4. Javaslat a „Budapesti Kerékpáros Közösségi Köz-
lekedési Rendszer kialakítása” című projekt megva-
lósításához szükséges tulajdonosi hozzájárulás ki-
adására. 

5. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 
46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására 
(Budapest II. kerület, Pasaréti út – Riadó utca – Hű-
vösvölgyi út – Hidász utca által határolt területre) .

6. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) sz. 
önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdésében rög-
zített egyetértési jog gyakorlására Budapest XI. ker. 
Újbuda, Rimaszombati út – Balatoni út – (756/7) 
hrsz.-ú terület - M1-M7 autópálya bevezető szaka-
sza – Neszmélyi köz – Budaörsi út – Szent Kristóf 
u. – Pecz Samu u. – Ugron Gábor u. – Bozókvár u. 
– Budaörsi út – 2802 hrsz.- ú és 2801 hrsz.-ú telkek 
által határolt területre vonatkozó Kerületi Szabályo-
zási Terv.

7. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) sz. 
önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdésében rög-
zített egyetértési jog gyakorlására – Budapest III. 
kerület, Északi Városkapu területének Kerületi Sza-
bályozási Terve. 

8. Ideiglenes Bizottság a Nagy Értékű Beruházások 
Előkészítésének és Megvalósításának Vizsgálatára 
jelentéstételi határidejének módosítása.

9. A 2020-as Budapesti Olimpiai Nagyprojekt Master 
Planja és a kapcsolódó fejlesztések költséghaszon 
elemzése, költséghatékonysági vizsgálata. 

10. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szó-
ló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítá-
sára (Budapest XXI. kerület, Ráckevei-Duna – Gu-
bacsi híd – Duna u. – Ady út – Előd u. – Corvin út 
– Szabadkikötő út – által határolt területre.

11. „A budapesti Margit híd és a kapcsolódó közlekedé-
si rendszer fejlesztése” c. projekt jelenlegi helyzeté-
nek bemutatása és ütemezése. 
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12. Margit híd lezárása kapcsán a BKV Zrt. által vég-
zett tömegközlekedési többletszolgáltatás teljesíté-
sének kompenzálása. 

13. Települési folyékony hulladék leeresztőhelyek meg-
szüntetése – rendeletmódosítás.

14. Javaslat „A budapesti Margit híd pillérszobrainak 
restaurálása, valamint a hiányzó „Hercules” szobor 
rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárás tekin-
tetében.

15. Egyszemélyes gazdasági társaságok könyvvizsgá-
lóinak megválasztása. 

16. A többszemélyes gazdasági társaságok személyi 
ügyei. 

17. Javaslat a Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közala-
pítvány alapító okiratának módosítására. 

18. Javaslat a FOK Nonprofi t Kft. alapító okiratának 
módosítására. 

19. Javaslat a Budapesti Német Iskola Alapítvány ala-
pító okiratának módosítására. 

20. Közhasznúsági jelentés és beszámoló a Támasz 
Alapítvány 2009. évi működéséről, valamint javas-
lat az alapítvány alapító okiratának módosítására. 

21. Javaslat a KMOP-2.1.1/A-2008-0013 azonosítószá-
mú „Budapest XXI. kerület csepeli gerincút kiépíté-
se (I. ütem)” c. projekt megvalósításához szükséges, 
budapesti 210.142. hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának 
megszerzésére és a projekt támogatási szerződésé-
nek 2. számú módosítására. 

22. Javaslat a díszpolgári cím és a „Pro Urbe Budapest” 
díj adományozását előkészítő Ideiglenes Bizottság 
megválasztására. 

23. Javaslat 26 nevelési-oktatási intézmény intézmény-
vezetői megbízásra.

24. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel fennálló 
megállapodás módosítására. 

25. A BKSZ Budapesti Közhasznú Kft. ügyvezetésé-
nek megbízatása. 

26. Javaslat a HOSTIS Közalapítvány alapító okiratá-
nak módosítására.

27. A végelszámolás alatt álló Budai Gyermekkórház 
és rendelőintézet Kht. „v. a.” és a Schöpf-Mérei 
Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. „v. a.” 
pereinek lezárása, és alperesként történő átvételre 
való előkészítése. 

28. Javaslat a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet 
Kht. „v. a.” felügyelőbizottsági tagjainak és könyv-
vizsgálójának megválasztására.

29. Javaslat gyermekvédelmi intézmények alapító ok-
iratainak módosítására. 

30. Javaslat a Studio Metropolitana Nonprofi t Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2010. évi, éves közszolgálta-
tási szerződésének módosítására. 

31. Javaslat „A budapesti közösségi közlekedés fejlesz-
tése” – a haladási feltételek javítása a Baross utcá-
ban” c. KMOP-2.3.1/B-08-2009-0001 projekt tá-
mogatási szerződésének 1. módosítására.

32. Javaslat „Budapest Főváros – Nagykörúti előnyben 
részesítés” c. KMOP-2.3.1/B-08-2009-0007 pro-
jekt támogatási szerződésének 1. módosítására.

33. A 2010. évi Sárkányhajó VB támogatásának ügye.
34. Javaslat a nevelési-oktatási intézmények 2009. évi 

intézményi- és feladatracionalizáláshoz kapcsolódó 
végleges létszámcsökkentések miatt felmerült ki-
adások részletes elszámolására, központi költség-
vetésből történő biztosítására benyújtandó végleges 
pályázati anyagra. 

35. Javaslat a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőin-
tézet, „A” épület részleges felújítása feladat (Azo-
nosító: 6367) engedélyokiratának jóváhagyására. 

36. Javaslat egészségügyi intézmények akadálymente-
sítési feladatainak engedélyokirat módosítására. 

37. A Budapesti Közlekedési Szövetség 2010. évi fi -
nanszírozását biztosító szerződések megkötése.

38. Az FTSZV Kft.-nél a XVIII. kerületi Önkormány-
zat adóhatósága által kivetett építmény- és telekadó 
okán kialakult fi zetési nehézségekről. 

39. Javaslat a „Te jössz!” és a „Jogom van, kötelességem 
van…” című pályázatok támogatott pályamunkáira. 

40. Tájékoztató a 4-es metró projekt 2010. I. negyedévi 
előrehaladásáról.

41. Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VI. és 
VII. kerületi tagkönyvtárai integrációjának megva-
lósítására.

42. Az M-2 metróvonal járműállomány cseréje fejlesz-
tési célú végleges pénzeszköz átadás-átvétele tőke-
tartalékba helyezéssel tárgyú megállapodás 2. sz. 
módosítása.

43. Javaslat a Kelet-nyugati (M2) metróvonal felújítása 
tárgyú végleges pénzeszköz átadás-átvételi megál-
lapodás 2. sz. módosítására.

44. Dohányzási tilalom bevezetése a budapesti aluljá-
rókban. 

45. A fővárosi aluljárók térfi gyelő rendszerének üze-
meltetése. 

46. Javaslat a „Budapest Komplex Integrált Szennyvíz-
elvezetése” projekthez szükséges jogi személyiségű 
önkormányzati társulás létrehozatalára és a BKISZ 
projekt második fordulós KEOP pályázatához kap-
csolódó döntések meghozatalára, továbbá agglome-
rációs szennyvízdíj bevezetésére. 

47. BKSZT szerződésmódosítás jóváhagyási jog átru-
házása.

48. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2010. 
évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. 
Kgy. rendelet módosítására.

49. Budapest főváros szmogriadó tervéről szóló 
69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítása. 

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

51. Javaslat a SZERSA által bérelt Bp. IX., Soroksári út 
75-77. sz. alatti ingatlan bérleti díjának csökkentése 
és az óvadék fi zetésének felfüggesztése ügyében. 
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52. Javaslat az Európai Unió URBACT II program 
ROMA-NET című projektjének második szaka-
szára vonatkozó partnerségi megállapodás megkö-
tésére. 

53. 2009. évi felüljáró felújítása 1. csoport engedélyok-
iratának 2. sz. módosítása. 

54. A Budapesti Vidámpark Zrt. revizori vizsgálatával 
kapcsolatos döntések. 

55. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2010. 
évi módosított közfoglalkoztatási tervének, vala-
mint a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Esély 
Nonprofi t Kft. között fennálló közszolgáltatási szer-
ződés módosításának elfogadására. 

56. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 
(Kamaraerdő) területén lévő „Bagolyvár” kápol-
nára vonatkozó használati megállapodás megköté-
sére.

57. Javaslat a BMK TÁMOP- 5.2.5. B-10/1 KMR pá-
lyázatához fenntartói nyilatkozat kiadására és a 
BMK alapító okiratának módosítására.

58. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent 
István és Szent László Kórház-Rendelőintézet 
„80111-5 Óvodai nevelés (85.10 Iskolai előkészí-
tő oktatás)” és „55231-2 Óvodai intézményi köz-
étkeztetés (56.29 Egyéb vendéglátás)” megjelölésű 
szakfeladatainak 2010. szeptember 1-jétől történő 
megszüntetésére, az intézmény alapító okiratának 
módosításával.

59. Pályázat tűzoltó laktanyák felújításának támogatá-
sára. 

60. Javaslat a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fej-
lesztése, XXI. Ady Endre út” című projekt támoga-
tási szerződése 1. sz. módosításának aláírására.

61. A Vállalkozási és Vagyonkezelési Ügyosztály ügy-
körébe tartozó korlátolt felelősségű társaságok 
ügyvezetőinek 2009. évi prémiumfeladatai telje-
sítésének értékelése és 2010. évre kitűzendő prémi-
umfeladatai. 

62. Végleges döntés meghozatala a FŐGÁZ Ingatlan-
hasznosító és Forgalmazó Kft. Főgáz Zrt.-be törté-
nő beolvadásáról. 

63. Javaslat a BSE támogatására.
64. Javaslat TÁMOP és KMOP oktatási ágazati projek-

tek támogatási szerződéseinek módosítására – IV. 
ütem.

65. Javaslat oktatási intézményi fejlesztéseket segítő 
pályázatok támogatására. 

66. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kór-
ház 2009. évi prevenciós szűrőprogram elszámolási 
határidejének módosítására.

67. Javaslat a gyermekvédelmi ágazathoz tartozó intéz-
ményvezetők részére prémium előleg kifi zetésére.

68. Javaslat a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofi t 
Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítására.

69. Kérelem a helyi közösségi közlekedés normatív tá-
mogatására. 

70. Javaslat a  Fővárosi Önkormányzat és az EKZ 6 
ÖVT-E Kft. közötti, az Árkád üzletközpont bővíté-
séhez kapcsolódó megállapodás módosítására.

71. Javaslat az Európai Mobilitási Héthez és az Autó-
mentes Naphoz való csatlakozás alapjául szolgáló 
2010. évi Karta elfogadására.

72. Előterjesztés a központi és fővárosi céltámogatással 
2007-2008. évben megépült Budapest XVIII. ke-
rületi szennyvízcsatorna-hálózat befejezett, aktivált 
eszközként történő átadás-átvételére. 

73. Javaslat a dunai alsó rakpartok nevének megváltoz-
tatására.

74. Javaslat a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofi t Kft. ügyvezetője 
részére a 2009. évi prémiuma kifi zetésére, illetve a 
2010. évi prémiumfeladatainak kitűzésére. 

75. Javaslat a BTH Budapesti Turisztikai Nonprofi t 
Kft. ügyvezetőjének az éves megbízási díján felü-
li, a 2009. évi eredményhez kötött átalány megbízá-
si díj kifi zetésére, illetve a 2010. évi megbízási dí-
ján felüli eredményhez kötött átalány megbízási díj 
kifi zetésének feladataira.

76. „Összefogás az üvegházhatású gázok kibocsátásá-
nak csökkentésére és alkalmazkodás a klímaválto-
záshoz” nyilatkozat. 

77. Javaslat az Élet Menete Alapítvány részére megítélt 
támogatás átutalásának engedélyezésére. 

78. Az „RSD vízminőségének javítása, átvezetési 
projektelem” pályázat, kötelezettség vállaló nyi-
latkozat.

79. Támogatási kérelem a közforgalmú folyami révek 
és kompok felújítási támogatásához.

80. Beszámoló a Fővárosi Közoktatási Esélyegyenlősé-
gi Program felülvizsgálatáról.

81. Javaslat a XXII. kerületi Landler utca Szent Flórián 
utcára történő megváltoztatására. 

82. A Fővárosi Egészségközpont Zrt.-vel kapcsolatos 
egyes kérdések. 

83. Javaslat a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszer-
ző és Szervező Kft. felügyelőbizottsági tagjainak és 
könyvvizsgálójának megválasztására. 

84. Javaslat egyedi kérelmek támogatására a „8413 
Sportcélú támogatás” cím előirányzata terhére. 

85. Javaslat az „SZ” jelű – szabadidősport, a „D” jelű 
– diáksport és az „R” jelű – szövetségi rendezvé-
nyek támogatására - benyújtott pályázatok kedvez-
ményezettjeinek támogatására.

86. Javaslat a 2010. évi önkormányzati választási idő-
szakhoz kapcsolódóan alkalmi plakáthelyek kiala-
kítására, egységes fővárosi plakáthely-térképpel és 
Etikai Kódexszel.

87. Javaslat támogatások utalásának engedélyezésére 
az Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret terhére. 

88. Javaslat a „8206 Bűnmegelőzési célú bizottsági ke-
ret” cím terhére történő támogatás utalásának enge-
délyezésére. 
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89. Beszámoló a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága 2009. 
II. félévi tevékenységéről. 

90. Javaslat a „Szónokok Hordója” civil fórum tér ki-
alakítására vonatkozó előterjesztések végleges visz-
szavonására és a kapcsolódó határozatok hatályon 
kívül helyezésére.

91. Budapest Bullion Nemesfém-kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. fellebbezése a főpolgármester 
FPH003/590-2/2010. számú, névhasználatot eluta-
sító határozata ellen. 

92. Szelényi Béláné fellebbezése a főpolgármester 
FPH003/586-5/2010. számú személyi térítési díjat 
megállapító határozata ellen. 

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

Ebédszünet utáni első napirend: Budapest Szíve Prog-
ram Reprezentatív kaputérség kiépítése II. ütem kiemelt 
projektjavaslathoz kapcsolódó döntések.

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. 
Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1028/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
úgy dönt, hogy 1/b. pontként tárgyalja meg a „Ja-
vaslat 26 nevelési-oktatási intézmény intézményve-
zetői megbízására” című előterjesztést.

A napirend 1/b. pontja: Javaslat 26 nevelési-oktatá-
si intézmény intézményvezetői megbízására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1029/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
nem fogadja el Kucsák László és Németh Zoltán 
módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi 
Közgyűlés megbízza Kúti Lászlót a Raoul Wal-
lenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium 
(1088 Budapest, Ludovika tér 1.) megbízott maga-
sabb vezetői – intézményvezetői - feladatok ellátá-
sával 2010. augusztus 16. napjától 2015. augusztus 
15. napjáig terjedő határozott időre. Ez a határozott 
idejű magasabb vezetői megbízás nem érinti Kúti 
László fenti intézményben fennálló, határozatlan 
időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát.

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor”. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1030/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
úgy dönt, hogy újra kíván szavazni Kucsák László 
és Németh Zoltán módosító indítványáról.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1031/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
nem fogadja el Kucsák László és Németh Zoltán 
módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi 
Közgyűlés megbízza Kúti Lászlót a Raoul Wal-
lenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium 
(1088 Budapest, Ludovika tér 1.) megbízott maga-
sabb vezetői – intézményvezetői - feladatok ellátá-
sával 2010. augusztus 16. napjától 2015. augusztus 
15. napjáig terjedő határozott időre. Ez a határozott 
idejű magasabb vezetői megbízás nem érinti Kúti 
László fenti intézményben fennálló, határozatlan 
időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát.

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor”. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1032/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
nem fogadja el Kucsák László és Németh Zoltán 
módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi 
Közgyűlés megbízza Fábián Zoltánt a Szily Kál-
mán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szak-
iskola és Kollégium (1097 Budapest, Timót u. 3.) 
megbízott magasabb vezetői – intézményvezetői 
– feladatok ellátásával 2010. augusztus 15. napjá-
tól 2015. augusztus 15. napjáig terjedő határozott 
időre. Ez a határozott idejű magasabb vezetői meg-
bízás nem érinti Fábián Zoltán fenti intézményben 
fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti 
jogviszonyát.

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1033/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
megbízza Metzger Balázst a 3. sz. Fővárosi Ta-
nulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabi-
litációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgálta-
tó Központ (1052 Budapest, Deák Ferenc u. 17.) 
megbízott magasabb vezetői – intézményvezetői 
– feladatainak ellátásával 2010. augusztus 16. 
napjától 2015. augusztus 15. napjáig terjedő ha-
tározott időre. Ez a határozott idejű magasabb 
vezetői megbízás nem érinti Metzger Balázs fenti 
intézményben fennálló, határozatlan időre szóló 
közalkalmazotti jogviszonyát.

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 
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1034/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Metzger Balázs illetményét a Kjt. 61. §, 64. §, 66. § 
és 70. §-ában foglaltak szerint az „I” fi zetési osz-
tály, 9-es fi zetési fokozata alapján, fi gyelemmel a 
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C. §-a alapján 
az alábbi részletezés szerint állapítja meg: 

Kjt. szerinti garantált illetmény: 216 900 Ft
Többletképesítésekhez kapcsolódó %-os 
illetmény 10% 21 700 Ft
(pszichoped. szak, közoktatás vezető) 
Garantált összegen felüli – munkáltatói 
döntésen alapuló – illetményrész 
a Kjt. 66. § (7) bekezdése alapján 120 000 Ft
illetmény összesen: 358 600 Ft

Illetménypótlékok:
Magasabb vezetői pótlék a Kjt. 
70. § (2) bek. a) pontja alapján
(a pótlékalap 250%-a)    50 000 Ft
gyógypedagógiai pótlék 
a 138/1992. Korm. rendelet 15. § 
(2) bek. d) pontja alapján (38%)     7 600 Ft
felzárkóztatási pótlék 
a 138/1992. Korm. rendelet 15. § 
(6) bek. a) pontja alapján (15%)     3 000 Ft
különlegesen nehéz körülmények között 
végzett munka utáni
pótlék a 138/1992. Korm. rendelet 15. § (6) bek. 
c) pontja alapján (70%)   14 000 Ft
Mindösszesen: 433 200 Ft
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1035/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
1033-1034/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatokhoz 
kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2010. június 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1036/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Megbízza Borosné Szél Máriát az Arany János 
Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1072 Bu-
dapest, Nyár u. 9.) megbízott magasabb vezetői – 
intézményvezetői – feladatainak ellátásával 2010. 
augusztus 16. napjától 2015. augusztus 15. napjáig 
terjedő határozott időre. Ez a határozott idejű ma-
gasabb vezetői megbízás nem érinti Borosné Szél 
Mária fenti intézményben fennálló, határozatlan 
időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát.

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1037/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Borosné Szél Mária illetményét Kjt. 61. §, 64. §, 
66. § és 70. §-ában foglaltak szerint az „I” fi zetési 

osztály, 9-es fi zetési fokozata alapján, fi gyelemmel 
a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C. §-a alap-
ján az alábbi részletezés szerint állapítja meg:

Kjt. szerinti garantált illetmény: 216 900 Ft
Többletképesítésekhez kapcsolódó %-os 
illetmény 10%   21 700 Ft
(fi zika., közokt. vez.) 
Garantált összegen felüli – munkáltatói 
döntésen alapuló – illetményrész 
a Kjt. 66. § (8) bekezdése alapján 100 000 Ft
illetmény összesen: 338 600 Ft

Illetménypótlékok:
Magasabb vezetői pótlék a Kjt. 70. § 
(2) bek. a) pontja alapján
(a pótlékalap 300%-a)    60 000 Ft
Mindösszesen: 398 600 Ft
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1038/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
1036-1037/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatokhoz 
kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2010. június 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1039/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.
Megbízza Ozsváth Lászlót a Bánki Donát Közleke-
désgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1139 
Budapest, Váci út 179-183.) megbízott magasabb 
vezetői – intézményvezetői – feladatainak ellátásá-
val 2010. augusztus 16. napjától 2015. augusztus 
15. napjáig terjedő határozott időre. Ezzel egyide-
jűleg 2010. augusztus 16. napjától kinevezi a fenti 
intézményben, határozatlan időre szóló közalkal-
mazotti jogviszonyba.

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1040/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Ozsváth László illetményét a Kjt. 61. §, 64. §, 
66. § és 70. §-ában foglaltak szerint az „I” fi zetési 
osztály, 12-es fi zetési fokozata alapján, fi gyelem-
mel a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C. §-a 
alapján az alábbi részletezés szerint állapítja meg:

Kjt. szerinti garantált illetmény: 242 500 Ft
Többletképesítésekhez kapcsolódó %-os 
illetmény 10%   24 200 Ft
(gépészmérnök, közoktatás vezető) 
Garantált összegen felüli – munkáltatói 
döntésen alapuló – illetményrész 
a Kjt. 66. § (8) bekezdése alapján 100 000 Ft
illetmény összesen: 366 700 Ft
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Illetménypótlékok:
Magasabb vezetői pótlék a Kjt. 70. § (2) bek. a) pont-
ja alapján
(a pótlékalap 300%-a)    60 000 Ft
Mindösszesen: 426 700 Ft
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1041/2010.(VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
1039-1040/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatokhoz 
kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2010. június 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1042/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Megbízza Gáti Csillát a Csepeli Vendéglátóipari Szak-
középiskola és Szakiskola (1212 Budapest, Petőfi  tér 
1.) megbízott magasabb vezetői – intézményvezetői 
– feladatainak ellátásával 2010. augusztus 16. napjától 
2015. augusztus 15. napjáig terjedő határozott időre. 
Ez a határozott idejű magasabb vezetői megbízás nem 
érinti Gáti Csilla fenti intézményben fennálló, határo-
zatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát.

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1043/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Gáti Csilla illetményét Kjt. 61. §, 64. §, 66. § és 70. 
§-ában foglaltak szerint az „I” fi zetési osztály, 9-es 
fi zetési fokozata alapján, fi gyelemmel a 138/1992. 
(X. 8.) Korm. rendelet 14/C. §-a alapján az alábbi 
részletezés szerint állapítja meg:

Kjt. szerinti garantált illetmény: 216 900 Ft
Többletképesítésekhez kapcsolódó 
%-os illetmény 10%   21 700 Ft
(történelem, közokt. vez.) 
Garantált összegen felüli – munkáltatói 
döntésen alapuló – illetményrész 
a Kjt. 66. § (8) bekezdése alapján    60 000 Ft
illetmény összesen: 298 600 Ft

Illetménypótlékok:
Magasabb vezetői pótlék a 
Kjt. 70. § (2) bek. a) pontja alapján
(a pótlékalap 300%-a)    60 000 Ft
Mindösszesen: 358 600 Ft
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1044/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
1042-1043/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatokhoz 
kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2010. június 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1045/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Megbízza Szentgyörgyiné Gyöngyösi Évát az Eöt-
vös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola (1204 
Budapest, Török Flóris u. 89.) megbízott magasabb 
vezetői – intézményvezetői – feladatok ellátásá-
val 2010. augusztus 16. napjától 2015. augusztus 
15. napjáig terjedő határozott időre. Ez a határo-
zott idejű magasabb vezetői megbízás nem érinti 
Szentgyörgyiné Gyöngyösi Éva fenti intézményben 
fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti 
jogviszonyát.

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1046/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.
Szentgyörgyiné Gyöngyösi Éva illetményét a Kjt. 
61. §, 64. §, 66. § és 70. §-ában foglaltak szerint az 
„I” fi zetési osztály, 11-es fi zetési fokozata alapján, 
fi gyelemmel a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 
14/C. §-a alapján az alábbi részletezés szerint ál-
lapítja meg: 

Kjt. szerinti garantált illetmény: 233 900 Ft
Többletképesítésekhez kapcsolódó 
%-os illetmény 10%   23 400 Ft
(gépészmérnök, közoktatás vezető) 
Garantált összegen felüli – munkáltatói
 döntésen alapuló – illetményrész 
a Kjt. 66. § (8) bekezdése alapján   60 000 Ft
illetmény összesen: 317 300 Ft

Illetménypótlékok:
Magasabb vezetői pótlék a 
Kjt. 70. § (2) bek. a) pontja alapján
(a pótlékalap 300%-a)    60 000 Ft
Mindösszesen: 377 300 Ft
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1047/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
1045-1046/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatokhoz 
kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2010. június 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1048/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Megbízza Veres Katalint a Fábry Zoltán Középis-
kolás Leánykollégium (1014 Budapest, Hársfa u. 
4.) megbízott magasabb vezetői – intézményveze-
tői – feladatok ellátásával 2010. augusztus 16. nap-
jától 2015. augusztus 15. napjáig terjedő határozott 
időre. Ez a határozott idejű magasabb vezetői meg-
bízás nem érinti Veres Katalin fenti intézményben 
fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti 
jogviszonyát.

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 
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1049/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Veres Katalin illetményét a Kjt. 61. §, 64. §, 66. § 
és 70. §-ában foglaltak szerint az „I” fi zetési osz-
tály, 11-es fi zetési fokozata alapján, fi gyelemmel a 
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C. §-a alapján 
az alábbi részletezés szerint állapítja meg: 

Kjt. szerinti garantált illetmény: 233 900 Ft
Többletképesítésekhez kapcsolódó 
%-os illetmény 10% 23 400 Ft
(szlovák szak, közoktatás vezető) 
Garantált összegen felüli – munkáltatói 
döntésen alapuló – illetményrész 
a Kjt. 66. § (7) bekezdése alapján 90 000 Ft
illetmény összesen: 347 300 Ft

Illetménypótlékok:
Magasabb vezetői pótlék 
a Kjt. 70. § (2) bek. a) pontja alapján
(a pótlékalap 250%-a)  50 000 Ft
Mindösszesen: 397 300 Ft
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1050/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
1048-1049/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatokhoz 
kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2010. június 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1051/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Megbízza Hámori Veronikát a Fazekas Mihály Fővá-
rosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (1082 
Budapest, Horváth Mihály tér 8.) megbízott maga-
sabb vezetői – intézményvezetői – feladatainak ellá-
tásával 2010. augusztus 16. napjától 2015. augusztus 
15. napjáig terjedő határozott időre. Ez a határozott 
idejű magasabb vezetői megbízás nem érinti Hámori 
Veronika fenti intézményben fennálló, határozatlan 
időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát.

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1052/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.
Hámori Veronika illetményét Kjt. 61. §, 64. §, 66. § 
és 70. §-ában foglaltak szerint az „I” fi zetési osz-
tály, 14-es fi zetési fokozata alapján, fi gyelemmel a 
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C. §-a alapján 
az alábbi részletezés szerint állapítja meg:

Kjt. szerinti garantált illetmény: 262 300 Ft
Többletképesítésekhez kapcsolódó 
%-os illetmény 10%   26 200 Ft
(fi zika., közokt. vez.) 
Garantált összegen felüli – munkáltatói 
döntésen alapuló – illetményrész 
a Kjt. 66. § (7) bekezdése alapján 224 600 Ft
illetmény összesen: 513 100 Ft

Illetménypótlékok:
Magasabb vezetői pótlék 
a Kjt. 70. § (2) bek. a) pontja alapján
(a pótlékalap 300%-a) 60 000 Ft
Gyakorlóiskolai pótlék 
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 
15. § (2) bek. e) pontja alapján 
(a pótlékalap 42%-a) 8 400 Ft
Mindösszesen: 581 500 Ft
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1053/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
1051-1052/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatokhoz 
kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2010. június 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1054/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
A Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari 
Szakközépiskola és Szakiskola (1106 Budapest, 
Maglódi út 8.) magasabb vezetői feladatainak ellá-
tására, az 1922/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. határozattal 
kiírt pályázati felhívásra 1 pályázat érkezett, amely 
érvénytelen volt, ezért eredménytelenné nyilvánítja 
a pályázati eljárást.

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1055/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Úgy dönt, hogy a Giorgio Perlasca Kereskedelmi, 
Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 
(1106 Budapest, Maglódi út 8.) vezetésével kapcso-
latos feladatokat 2010. augusztus 16. napjától 2011. 
augusztus 15. napjáig – a 138/1992. (X. 8.) Korm. 
rendelet 5. § (16) bekezdése alapján – a közoktatási 
intézmény szervezeti és működési szabályzatában 
meghatározott helyettesítés rendje szerint kell el-
látni.

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1056/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Megbízza Mándi Tibornét a Gyengénlátók Általá-
nos Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszer-
tani Intézménye és Diákotthona (1147 Budapest, 
Miskolci u. 77.) megbízott magasabb vezetői – in-
tézményvezetői – feladatainak ellátásával 2010. 
augusztus 16. napjától 2015. augusztus 15. napjáig 
terjedő határozott időre. Ez a határozott idejű ma-
gasabb vezetői megbízás nem érinti Mándi Tiborné 
fenti intézményben fennálló, határozatlan időre 
szóló közalkalmazotti jogviszonyát.

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 
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1057/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.
Mándi Tiborné illetményét a Kjt. 61. §, 64. §, 66. § 
és 70. §-ában foglaltak szerint az „G” fi zetési osz-
tály, 13-as fi zetési fokozata alapján, fi gyelemmel a 
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C. §-a alapján 
az alábbi részletezés szerint állapítja meg:

Kjt. szerinti garantált illetmény: 201 000 Ft
Többletképesítésekhez kapcsolódó
 %-os illetmény 10%   20 100 Ft
(oligofrén, közoktatás vezető) 
Garantált összegen felüli – munkáltatói 
döntésen alapuló – illetményrész 
a Kjt. 66. § (8) bekezdése alapján 100 000 Ft
illetmény összesen: 321 100 Ft
Illetménypótlékok:
Magasabb vezetői pótlék 
a Kjt. 70. § (2) bek. a) pontja alapján
(a pótlékalap 300%-a)    60 000 Ft
gyógypedagógiai pótlék 
a 138/1992 Korm. rendelet 15. § 
(2) bek. d) pontja alapján (38%)    7 600 Ft
felzárkóztatási pótlék 
a 138/1992 Korm. rendelet 15. § 
(6) bek. a) pontja alapján (15%)    3 000 Ft
különlegesen nehéz körülmények között 
végzett munka utánimpótlék 
a 138/1992 Korm. rendelet 15. § (6) bek. 
c) pontja alapján (70%)   14 000 Ft
Mindösszesen: 405 700 Ft
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1058/2010.(VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
1056-1057/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatokhoz 
kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2010. június 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1059/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Megbízza Plánk Tibort a Hunfalvy János Fővárosi 
Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi Közgaz-
dasági Szakközépiskola (1011 Budapest, Ponty u. 
3.) megbízott magasabb vezetői – intézményveze-
tői – feladatok ellátásával 2010. augusztus 16. nap-
jától 2015. augusztus 15. napjáig terjedő határozott 
időre. Ez a határozott idejű magasabb vezetői meg-
bízás nem érinti Plánk Tibor fenti intézményben 
fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti 
jogviszonyát.

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1060/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.
Plánk Tibor illetményét Kjt. 61. §, 64. §, 66. § és 70. 
§-ában foglaltak szerint az „I” fi zetési osztály, 8-as 

fi zetési fokozata alapján, fi gyelemmel a 138/1992. 
(X. 8.) Korm. rendelet 14/C. §-a alapján az alábbi 
részletezés szerint állapítja meg:

Kjt. szerinti garantált illetmény: 208 400 Ft
Többletképesítésekhez kapcsolódó 
%-os illetmény 10%   20 800 Ft
(fi zika, közokt. vez.) 
Garantált összegen felüli – munkáltatói 
döntésen alapuló – illetményrész 
a Kjt. 66. § (7) bekezdése alapján 130 000 Ft
illetmény összesen: 359 200 Ft

Illetménypótlékok:
Magasabb vezetői pótlék 
a Kjt. 70. § (2) bek. a) pontja alapján
(a pótlékalap 300%-a)    60 000 Ft
Mindösszesen: 419 200 Ft
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1061/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
1059-1060/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatokhoz 
kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2010. június 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1062/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Megbízza Menyhárt Pált a Jaschik Álmos Művésze-
ti Szakképző Iskola (1097 Budapest, Illatos út 2-4.) 
megbízott magasabb vezetői – intézményvezetői 
– feladatok ellátásával 2010. augusztus 16. napjá-
tól 2015. augusztus 15. napjáig terjedő határozott 
időre. Ez a határozott idejű magasabb vezetői meg-
bízás nem érinti Menyhárt Pál fenti intézményben 
fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti 
jogviszonyát.

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1063/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Menyhárt Pál illetményét Kjt. 61. §, 64. §, 66. § 
és 70. §-ában foglaltak szerint az „I” fi zetési osz-
tály, 14-es fi zetési fokozata alapján, fi gyelemmel a 
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C. §-a alapján 
az alábbi részletezés szerint állapítja meg:

Kjt. szerinti garantált illetmény: 262 300 Ft
Többletképesítésekhez kapcsolódó 
%-os illetmény 10%   26 200 Ft
(műszaki tanár, közokt. vez.) 
Garantált összegen felüli – munkáltatói
 döntésen alapuló – illetményrész 
a Kjt. 66. § (7) bekezdése alapján 160 000 Ft
illetmény összesen: 448 500 Ft
Illetménypótlékok:
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Magasabb vezetői pótlék 
a Kjt. 70. § (2) bek. a) pontja alapján
(a pótlékalap 300%-a)    60 000 Ft
Mindösszesen: 508 500 Ft
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1064/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
1062-1063/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatokhoz 
kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2010. június 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1065/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Megbízza Perlakiné Cserni Mónikát a Kanizsay 
Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gim-
názium (1043 Budapest, Kassai u. 24/A.) megbízott 
magasabb vezetői – intézményvezetői – feladatok 
ellátásával 2010. augusztus 16. napjától 2015. au-
gusztus 15. napjáig terjedő határozott időre. Ez a 
határozott idejű magasabb vezetői megbízás nem 
érinti Perlakiné Cserni Mónika fenti intézményben 
fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti 
jogviszonyát.

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1066/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Perlakiné Cserni Mónika illetményét Kjt. 61. §, 64. 
§, 66. § és 70. §-ában foglaltak szerint az „I” fi zetési 
osztály, 8-as fi zetési fokozata alapján, fi gyelemmel 
a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C. §-a alap-
ján az alábbi részletezés szerint állapítja meg:

Kjt. szerinti garantált illetmény: 208 400 Ft
Többletképesítésekhez kapcsolódó 
%-os illetmény 10%  20 800 Ft
(számítástechnika, közokt. vez.) 
Garantált összegen felüli – munkáltatói 
döntésen alapuló – illetményrész 
a Kjt. 66. § (8) bekezdése alapján   60 000 Ft
illetmény összesen: 289 200 Ft
Illetménypótlékok:
Magasabb vezetői pótlék 
a Kjt. 70. § (2) bek. a) pontja alapján
(a pótlékalap 300%-a)    60 000 Ft
Mindösszesen: 349 200 Ft
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1067/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
1065-1066/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatokhoz 
kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2010. június 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1068/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Megbízza Szokolainé Takács Erzsébetet a Mecha-
tronikai Szakközépiskola és Gimnázium (1118 Bu-
dapest, Rétköz u. 39.) megbízott magasabb vezetői 
– intézményvezetői – feladatok ellátásával 2010. 
augusztus 16. napjától 2015. augusztus 15. nap-
jáig terjedő határozott időre. Ez a határozott idejű 
magasabb vezetői megbízás nem érinti Szokolainé 
Takács Erzsébet fenti intézményben fennálló, hatá-
rozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát.

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1069/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Szokolainé Takács Erzsébet illetményét Kjt. 61. §, 
64. §, 66. § és 70. §-ában foglaltak szerint az „I” 
fi zetési osztály, 9-es fi zetési fokozata alapján, fi gye-
lemmel a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C. 
§-a alapján az alábbi részletezés szerint állapítja 
meg: 

Kjt. szerinti garantált illetmény: 242 500 Ft
Többletképesítésekhez kapcsolódó 
%-os illetmény 10%   24 200 Ft
(fi zika, közokt. vez.) 
Garantált összegen felüli – munkáltatói 
döntésen alapuló – illetményrész 
a Kjt. 66. § (8) bekezdése alapján   60 000 Ft
illetmény összesen: 326 700 Ft

Illetménypótlékok:
Magasabb vezetői pótlék 
a Kjt. 70. § (2) bek. a) pontja alapján
(a pótlékalap 300%-a)    60 000 Ft
Mindösszesen: 386 700 Ft
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1070/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
1068-1069/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatokhoz 
kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2010. június 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1071/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Megbízza Fenyvessy Gábort a Neumann János 
Számítástechnikai Szakközépiskola (1144 Buda-
pest, Kerepesi út 124.) megbízott magasabb vezetői 
– intézményvezetői – feladatok ellátásával 2010. 
augusztus 16. napjától 2015. augusztus 15. napjáig 
terjedő határozott időre. Ez a határozott idejű ma-
gasabb vezetői megbízás nem érinti Fenyvessy Gá-
bor fenti intézményben fennálló, határozatlan időre 
szóló közalkalmazotti jogviszonyát.

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 
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1072/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Fenyvessy Gábor illetményét Kjt. 61. §, 64. §, 66. 
§ és 70. §-ában foglaltak szerint az „I” fi zetési osz-
tály, 7-es fi zetési fokozata alapján, fi gyelemmel a 
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C. §-a alapján 
az alábbi részletezés szerint állapítja meg: 

Kjt. szerinti garantált illetmény: 197 700 Ft
Többletképesítésekhez kapcsolódó
 %-os illetmény 10% 19 800 Ft
(magyar, közokt. vez.) 
Garantált összegen felüli – munkáltatói 
döntésen alapuló – illetményrész 
a Kjt. 66. § (7) bekezdése alapján 100 000 Ft
illetmény összesen: 317 500 Ft

Illetménypótlékok:
Magasabb vezetői pótlék 
a Kjt. 70. § (2) bek. a) pontja alapján
(a pótlékalap 300%-a)    60 000 Ft
Mindösszesen: 377 500 Ft
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1073/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
1071-1072/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatokhoz 
kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2010. június 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1074/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Úgy dönt, hogy az Öveges József Gyakorló Kö-
zépiskola és Szakiskola (1117 Budapest, Fehérvári 
út 10.) magasabb vezetői feladatainak ellátására, 
az 1922/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. határozattal kiírt 
pályázati felhívásra 2 pályázat érkezett, amelyek 
közül az egyik érvénytelen, a másik érvényes volt, 
de ez utóbbi kellő szakmai támogatottságának hi-
ányára fi gyelemmel eredménytelenné nyilvánítja a 
pályázati eljárást.

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1075/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szak-
iskola (1117 Budapest, Fehérvári út 10.) vezeté-
sével kapcsolatos feladatokat 2010. augusztus 16. 
napjától 2011. augusztus 15. napjáig – a 138/1992. 
(X. 8.) Korm. rendelet 5. § (16) bekezdése alapján 
– a közoktatási intézmény szervezeti és működési 
szabályzatában meghatározott helyettesítés rendje 
szerint kell ellátni.

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1076/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Megbízza Babosa Antalt a Pataky István Fővárosi 
Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakkö-
zépiskola (1101 Budapest, Salgótarjáni út 53/B.) 
megbízott magasabb vezetői – intézményvezetői 
– feladatok ellátásával 2010. augusztus 16. napjá-
tól 2015. augusztus 15. napjáig terjedő határozott 
időre. Ez a határozott idejű magasabb vezetői meg-
bízás nem érinti Babosa Antal fenti intézményben 
fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti 
jogviszonyát.

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1077/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Babosa Antal illetményét a Kjt. 61. §, 64. §, 66. § 
és 70. §-ában foglaltak szerint az „I” fi zetési osz-
tály, 11-es fi zetési fokozata alapján, fi gyelemmel a 
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C. §-a alapján 
az alábbi részletezés szerint állapítja meg:
 

Kjt. szerinti garantált illetmény: 233 900 Ft
Többletképesítésekhez kapcsolódó 
%-os illetmény 10%   23 400 Ft
(gépészmérnök, közoktatás vezető) 
Garantált összegen felüli – munkáltatói 
döntésen alapuló – illetményrész 
a Kjt. 66. § (7) bekezdése alapján 150 000 Ft
illetmény összesen: 407 300 Ft

Illetménypótlékok:
Magasabb vezetői pótlék 
a Kjt. 70. § (2) bek. a) pontja alapján
(a pótlékalap 300%-a)  60 000 Ft
munkaközösség vezető 
138/1992. (X. 8) Korm. rendelet
15. § (2) bekezdésének 
c) pontja alapján (a pótlékalap 24%)     4 800 Ft
Mindösszesen: 472 100 Ft
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1078/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
1076-1077/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatokhoz 
kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2010. június 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1079/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Megbízza Molnár Zoltánt a Pesti Barnabás Élelmi-
szeripari Szakképző Iskola és Gimnázium (1062 
Budapest, Andrássy út 63-65.) megbízott magasabb 
vezetői – intézményvezetői – feladatok ellátásával 
2010. augusztus 16. napjától 2015. augusztus 15. 
napjáig terjedő határozott időre. Ez a határozott 
idejű magasabb vezetői megbízás nem érinti Mol-
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nár Zoltán fenti intézményben fennálló, határozat-
lan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát.

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1080/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Molnár Zoltán illetményét a Kjt. 61. §, 64. §, 66. § 
és 70. §-ában foglaltak szerint az „I” fi zetési osz-
tály, 7-es fi zetési fokozata alapján, fi gyelemmel a 
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C. §-a alapján 
az alábbi részletezés szerint állapítja meg:

Kjt. szerinti garantált illetmény: 197 700 Ft
Többletképesítésekhez kapcsolódó 
%-os illetmény 10% 19 800 Ft
(élelmiszertechnológia, közoktatás vezető) 
Garantált összegen felüli – munkáltatói 
döntésen alapuló – illetményrész 
a Kjt. 66. § (8) bekezdése alapján   60 000 Ft
illetmény összesen: 277 500 Ft

Illetménypótlékok:
Magasabb vezetői pótlék 
a Kjt. 70. § (2) bek. a) pontja alapján
(a pótlékalap 300%-a)   60 000 Ft
Mindösszesen: 337 500 Ft
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1081/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
1079-1080/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatokhoz 
kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2010. június 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1082/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Megbízza Hakkel Ildikót a Pogány Frigyes 
Kéttannyelvű Építőipari Szakközépiskola és Gimná-
zium (1183 Budapest, Thököly út 11.) megbízott ma-
gasabb vezetői – intézményvezetői – feladatok ellá-
tásával 2010. augusztus 16. napjától 2015. augusztus 
15. napjáig terjedő határozott időre. Ez a határozott 
idejű magasabb vezetői megbízás nem érinti Hakkel 
Ildikó fenti intézményben fennálló, határozatlan idő-
re szóló közalkalmazotti jogviszonyát.

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1083/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Hakkel Ildikó illetményét a Kjt. 61. §, 64. §, 66. § 
és 70. §-ában foglaltak szerint az „I” fi zetési osz-
tály, 9-es fi zetési fokozata alapján, fi gyelemmel a 
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C. §-a alapján 
az alábbi részletezés szerint állapítja meg:

Kjt. szerinti garantált illetmény: 216 900 Ft
Többletképesítésekhez kapcsolódó
 %-os illetmény 10%   21 700 Ft

(biológus, közoktatás vezető) 
Garantált összegen felüli – munkáltatói 
döntésen alapuló – illetményrész 
a Kjt. 66. § (8) bekezdése alapján   60 000 Ft
illetmény összesen: 298 600 Ft

Illetménypótlékok:
Magasabb vezetői pótlék 
a Kjt. 70. § (2) bek. a) pontja alapján
(a pótlékalap 300%-a)  60 000 Ft
Mindösszesen: 358 600 Ft
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1084/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
1082-1083/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatokhoz 
kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2010. június 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1085/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Megbízza Gavallérné Kancsal Ágnest a Raoul 
Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimná-
zium (1088 Budapest, Ludovika tér 1.) megbízott 
magasabb vezetői – intézményvezetői - feladatok 
ellátásával 2010. augusztus 16. napjától 2015. au-
gusztus 15. napjáig terjedő határozott időre. Ez a 
határozott idejű magasabb vezetői megbízás nem 
érinti Gavallérné Kancsal Ágnes fenti intézmény-
ben fennálló, határozatlan időre szóló közalkalma-
zotti jogviszonyát.

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1086/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.
Gavallérné Kancsal Ágnes illetményét Kjt. 61. §, 
64. §, 66. § és 70. §-ában foglaltak szerint az „I” 
fi zetési osztály, 8-as fi zetési fokozata alapján, fi gye-
lemmel a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C. 
§-a alapján az alábbi részletezés szerint állapítja 
meg:

Kjt. szerinti garantált illetmény: 208 400 Ft
Többletképesítésekhez kapcsolódó 
%-os illetmény 7%   14 600 Ft
(közokt. vez.) 
Garantált összegen felüli – munkáltatói 
döntésen alapuló – illetményrész 
a Kjt. 66. § (8) bekezdése alapján 100 000 Ft
illetmény összesen: 323 000 Ft

Illetménypótlékok:
Magasabb vezetői pótlék 
a Kjt. 70. § (2) bek. a) pontja alapján
(a pótlékalap 300%-a) 60 000 Ft
Mindösszesen: 383 000 Ft
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 
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1087/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
1085-1086/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatokhoz 
kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2010. június 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1088/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Megbízza Varga Andrást a Schulek Frigyes 
Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola 
(1087 Budapest, Mosonyi u. 6.) megbízott maga-
sabb vezetői – intézményvezetői – feladatok ellátá-
sával 2010. augusztus 16. napjától 2015. augusztus 
15. napjáig terjedő határozott időre. Ez a határozott 
idejű magasabb vezetői megbízás nem érinti Varga 
András fenti intézményben fennálló, határozatlan 
időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát.

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1089/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Varga András illetményét Kjt. 61. §, 64. §, 66. § 
és 70. §-ában foglaltak szerint az „I” fi zetési osz-
tály, 14-es fi zetési fokozata alapján, fi gyelemmel a 
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C. §-a alapján 
az alábbi részletezés szerint állapítja meg: 

Kjt. szerinti garantált illetmény: 262 300 Ft
Többletképesítésekhez kapcsolódó 
%-os illetmény 7%   18 400 Ft
(közokt. vez.) 
Garantált összegen felüli – munkáltatói 
döntésen alapuló – illetményrész 
a Kjt. 66. § (7) bekezdése alapján 130 000 Ft

illetmény összesen: 410 700 Ft
Illetménypótlékok:
Magasabb vezetői pótlék a Kjt. 70. § (2) bek. a) pont-

ja alapján
(a pótlékalap 300%-a)    60 000 Ft
Mindösszesen: 470 700 Ft
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1090/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
1088-1089/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatokhoz 
kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2010. június 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1091/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Megbízza Spiesz Tamást a Szily Kálmán 
Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és 
Kollégium (1097 Budapest, Timót u. 3.) megbízott 
magasabb vezetői – intézményvezetői – feladatok 
ellátásával 2010. augusztus 15. napjától 2015. au-
gusztus 15. napjáig terjedő határozott időre. Ez a 

határozott idejű magasabb vezetői megbízás nem 
érinti Spiesz Tamás fenti intézményben fennálló, 
határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszo-
nyát.

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1092/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Spiesz Tamás illetményét Kjt. 61. §, 64. §, 66. § 
és 70. §-ában foglaltak szerint az „I” fi zetési osz-
tály, 5-ös fi zetési fokozata alapján, fi gyelemmel a 
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C. §-a alapján 
az alábbi részletezés szerint állapítja meg: 

Kjt. szerinti garantált illetmény: 176 400 Ft
Többletképesítésekhez kapcsolódó 
%-os illetmény 10%   17 600 Ft
(európa szakértő, közokt. vez.) 
Garantált összegen felüli – munkáltatói 
döntésen alapuló – illetményrész 
a Kjt. 66. § (8) bekezdése alapján 100 000 Ft
illetmény összesen: 294 000 Ft

Illetménypótlékok:
Magasabb vezetői pótlék 
a Kjt. 70. § (2) bek. a) pontja alapján
(a pótlékalap 300%-a)    60 000 Ft
Nyelvpótlék a Kjt. 74. § 
(5) bekezdése alapján
középfokú nyelvvizsga 
(a pótlékalap 50%-a)   10 000 Ft
Mindösszesen: 364 000 Ft
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1093/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
1091-1092/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatokhoz 
kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2010. június 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1094/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
A Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, 
Gimnázium és Diákotthon (1139 Budapest, Lomb 
u. 1-7.) magasabb vezetői feladatainak ellátására, 
az 1922/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. határozattal kiírt 
pályázati felhívásra 3 pályázat érkezett, amelyek 
közül egyet visszavontak, kettő pedig érvénytelen 
volt, ezért eredménytelenné nyilvánítja a pályázati 
eljárást.

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1095/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Úgy dönt, hogy a Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, 
Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon (1139 
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Budapest, Lomb u. 1-7.) vezetésével kapcsolatos fel-
adatokat 2010. augusztus 16. napjától 2011. augusz-
tus 15. napjáig – a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 
5. § (16) bekezdése alapján – a közoktatási intéz-
mény szervezeti és működési szabályzatában meg-
határozott helyettesítés rendje szerint kell ellátni.

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1096/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Megbízza Kiss Józsefet a Terézvárosi Középfokú 
Kollégium (1061 Budapest, Hegedű u. 1.) megbí-
zott magasabb vezetői – intézményvezetői – felada-
tok ellátásával 2010. augusztus 16. napjától 2015. 
augusztus 15. napjáig terjedő határozott időre. Ez 
a határozott idejű magasabb vezetői megbízás nem 
érinti Kiss József fenti intézményben fennálló, hatá-
rozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát.

Határidő: 2010. június 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1097/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Kiss József illetményét a Kjt. 61. §, 64. §, 66. § 
és 70. §-ában foglaltak szerint a „H” fi zetési osz-
tály, 14-es fi zetési fokozata alapján, fi gyelemmel a 
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C. §-a alapján 
az alábbi részletezés szerint állapítja meg:

Kjt. szerinti garantált illetmény: 235 700 Ft
Többletképesítésekhez kapcsolódó 
%-os illetmény 7%   16 500 Ft
(magyar szak) 
Garantált összegen felüli – munkáltatói 
döntésen alapuló – illetményrész 
a Kjt. 66. § (7) bekezdése alapján 160 000 Ft
illetmény összesen: 412 200 Ft

Illetménypótlékok:
Magasabb vezetői pótlék 
a Kjt. 70. § (2) bek. a) pontja alapján
(a pótlékalap 250%-a)    50 000 Ft
Mindösszesen: 462 200 Ft
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1098/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
1096-1097/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatokhoz 
kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1099/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Megbízza Zombori Bélát az Újpesti Két Tanítá-
si Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola 
és Gimnázium (1041 Budapest, Görgey A. út 26.) 
megbízott magasabb vezetői – intézményvezetői 

– feladatok ellátásával 2010. augusztus 16. napjá-
tól 2015. augusztus 15. napjáig terjedő határozott 
időre. Ez a határozott idejű magasabb vezetői meg-
bízás nem érinti Zombori Béla fenti intézményben 
fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti 
jogviszonyát.

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1100/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Zombori Béla illetményét Kjt. 61. §, 64. §, 66. § 
és 70. §-ában foglaltak szerint az „I” fi zetési osz-
tály, 13-as fi zetési fokozata alapján, fi gyelemmel a 
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C. §-a alapján 
az alábbi részletezés szerint állapítja meg:

Kjt. szerinti garantált illetmény: 252 400 Ft
Többletképesítésekhez kapcsolódó 
%-os illetmény 10%   25 200 Ft
(vill. mérnök., közokt. vez.) 
Garantált összegen felüli – munkáltatói 
döntésen alapuló – illetményrész 
a Kjt. 66. § (7) bekezdése alapján 235 000 Ft
illetmény összesen: 512 600 Ft

Illetménypótlékok:
Magasabb vezetői pótlék 
a Kjt. 70. § (2) bek. a) pontja alapján
(a pótlékalap 300%-a)    60 000 Ft
Mindösszesen: 572 600 Ft
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1101/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
1099-1100/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatokhoz 
kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2010. június 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1102/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Megbízza dr. Varga Zoltánt a Varga István Keres-
kedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szak-
iskola (1039 Budapest, Hatvany L. u. 7.) megbízott 
magasabb vezetői – intézményvezetői – feladatok 
ellátásával 2010. augusztus 16. napjától 2015. au-
gusztus 15. napjáig terjedő határozott időre. Ez a 
határozott idejű magasabb vezetői megbízás nem 
érinti dr. Varga Zoltán fenti intézményben fennál-
ló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jog-
viszonyát.

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1103/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Dr. Varga Zoltán illetményét Kjt. 61. §, 64. §, 
66. § és 70. §-ában foglaltak szerint az „I” fi zetési 
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osztály, 4-es fi zetési fokozata alapján, fi gyelemmel 
a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C. §-a alap-
ján az alábbi részletezés szerint állapítja meg:

Kjt. szerinti garantált illetmény: 186 900 Ft
Többletképesítésekhez kapcsolódó
 %-os illetmény 10%   18 700 Ft
(phd szervezés, közokt. vez.) 
Garantált összegen felüli – munkáltatói 
döntésen alapuló – illetményrész
a Kjt. 66. § (8) bekezdése alapján   60 000 Ft
illetmény összesen: 265 600 Ft

Illetménypótlékok:
Magasabb vezetői pótlék a Kjt. 70. § (2) bek. a) pont-

ja alapján
(a pótlékalap 300%-a)    60 000 Ft
Mindösszesen: 325 600 Ft
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1104/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
1102-1103/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatokhoz 
kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2010. június 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1105/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Megbízza Tóbi Máriát a Vécsey János Kollégium 
(1035 Budapest, Szél u. 11-13.) megbízott maga-
sabb vezetői – intézményvezetői – feladatok ellátá-
sával 2010. augusztus 16. napjától 2015. augusztus 
15. napjáig terjedő határozott időre. Ez a határozott 
idejű magasabb vezetői megbízás nem érinti Tóbi 
Mária fenti intézményben fennálló, határozatlan 
időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát.

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1106/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Tóbi Mária illetményét a Kjt. 61. §, 64. §, 66. § 
és 70. §-ában foglaltak szerint az „I” fi zetési osz-
tály, 13-as fi zetési fokozata alapján, fi gyelemmel a 
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C. §-a alapján 
az alábbi részletezés szerint állapítja meg:

Kjt. szerinti garantált illetmény: 252 400 Ft
Többletképesítésekhez kapcsolódó 
%-os illetmény 10%   25 200 Ft
(népművelő és könyvtáros, közoktatás vezető) 
Garantált összegen felüli – munkáltatói 
döntésen alapuló – illetményrész 
a Kjt. 66. § (7) bekezdése alapján 100 000 Ft
illetmény összesen: 377 600 Ft

Illetménypótlékok:
Magasabb vezetői pótlék 
a Kjt. 70. § (2) bek. a) pontja alapján

(a pótlékalap 250%-a)    50 000 Ft
Mindösszesen: 427 600 Ft
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1107/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
1105-1106/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatokhoz 
kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2010. június 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 1/c. pontja: Javaslat bizottsági tagcse-
rére.

Előadó: Hock Zoltán

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1108/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
2010. június 3-i hatállyal dr. Vaskor László lemon-
dása miatt a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 
tagjává Hegedűs Mátét megválasztja.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 1/d. pontja: Javaslat bizottsági tagcse-
rére.

Előadó: dr. Steiner Pál

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1109/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
a Gazdasági Bizottságba Wieszt János helyére meg-
választja Gy. Németh Erzsébetet.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

1110/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottságba Wieszt 
János helyére megválasztja Bánsághi Tamást.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 1/e. pontja: Javaslat a Szent Imre Kórház 
tulajdonosi felügyelőtanácsában tag cseréjére.

Előadó: dr. Steiner Pál

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1111/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
a Szent Imre Kórház tulajdonosi felügyelőtanácsa 
tagjai közül 2010. június 3-i hatállyal visszahívja az 
alábbi személyt: Wieszt János
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1112/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
A Szent Imre Kórház tulajdonosi felügyelőtanácsa 
tagjának megválasztja 2010. június 3-i hatállyal, 
önkormányzati képviselői mandátuma lejárta végé-
ig Danielisz Bélát.

Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 1/f. pontja: Javaslat a Fővárosi Központi 
Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. felügyelőbizott-
sági tagjainak és könyvvizsgálójának megválasztására.

Előadó: dr. Steiner Pál

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1113/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
– 45/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelettel módosí-
tott – 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § 
(1) bekezdés b) és c) pontjaiban foglaltak alapján a 
FEBESZ Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljár-
va úgy dönt, hogy a Társaság felügyelőbizottságából 
2010. június 3-i hatállyal visszahívja az alábbi sze-
mélyt: Danielisz Béla.
–  A Társaság felügyelőbizottságába megválaszt-

ja 2010. június 3-tól 2011. május 31-ig terjedő 
időszakra Kardos Pétert, díjazását a többi tagé-
val azonos összegben állapítja meg.

Felhatalmazza a főpolgármestert a fenti személyi 
változások átvezetését tartalmazó alapító okirat 
módosítására.

Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 1/g. pontja: Javaslat gazdasági társasá-
gokban személyi változásokra.

Előadó: dr. Steiner Pál

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1114/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló – 45/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelettel 
módosított – 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rende-
let 52. § (1) bekezdés b) és c) pontjaiban foglal-
tak alapján a FŐKÉTÜSZ Kft. legfőbb szervének 
hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Társaság 
felügyelőbizottságából 2010. június 3-i hatállyal 
visszahívja az alábbi személyt: Wieszt János.
–  A Társaság felügyelőbizottságába megválaszt-

ja 2010. június 3-tól 2011. május 31-ig terje-
dő időszakra Gy. Németh Erzsébetet, díjazását 
a többi tagéval azonos összegben állapítja meg.

Felhatalmazza a főpolgármestert a fenti személyi 
változások átvezetését tartalmazó alapító okirat 
módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor

1115/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló – 45/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelettel 
módosított – 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rende-
let 52. § (1) bekezdés b) és c) pontjaiban foglal-
tak alapján a PARKING Kft. legfőbb szervének 
hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Társaság 
felügyelőbizottságából 2010. június 3-i hatállyal 
Móricz Eszter lemondását tudomásul veszi.
– A Társaság felügyelőbizottságába megválaszt-

ja 2010. június 3-tól 2011. május 31-ig terjedő 
időszakra Bihary Gábort, díjazását a többi tagé-
val azonos összegben állapítja meg.

Felhatalmazza a főpolgármestert a fenti személyi 
változások átvezetését tartalmazó alapító okirat 
módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor

1116/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
A BTI Zrt. felügyelőbizottságából Bánsághi Tamás 
lemondását 2010. június 3. napjával tudomásul ve-
szi.
– A Társaság felügyelőbizottságába megválaszt-

ja 2010. június 3-tól 2011. május 31-ig terjedő 
időszakra Kardos Pétert, díjazását a többi tagé-
val azonos összegben állapítja meg.

Felhatalmazza a főpolgármestert a fenti személyi 
változások átvezetését tartalmazó alapító okirat 
módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor

1117/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
A Nagybani Piac Zrt. felügyelőbizottságából Bihary 
Gábor lemondását 2010. június 3-i hatállyal tudo-
másul veszi.
– Felhatalmazza a főpolgármestert a fenti szemé-

lyi változás átvezetését tartalmazó alapító okirat 
módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 1/h. pontja: Javaslat felügyelőbizottsági 
tagok cseréjére.

Előadók: Csomós Miklós, Ughy Attila



2010. július 22. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1581

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1118/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.
elfogadja L. Simon László lemondását a Thália 
Színház Nonprofi t Kft. felügyelőbizottsági tagsá-
gáról 2010. május 14-i hatállyal, egyben megvá-
lasztja Csabafi  Róbertet a Thália Színház Nonprofi t 
Kft. felügyelőbizottsága tagjának 2010. június 3-i 
hatállyal.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 1/i. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat Heim Pál Gyermekkórház főigazgatójának kine-
vezésére és munkaszerződésének megkötésére.

Előadó: dr. Tiba Zsolt 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1119/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
nem fogadja el a határozati javaslat 1/a. verzióját, 
mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés munkáltatói jogkörében el-
járva – mérlegelve a benyújtott pályázatokat véle-
ményező Eseti Bizottság írásba foglalt véleményét 
– úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat Heim 
Pál Gyermekkórház főigazgatói állására kiírt pályá-
zati felhívásra jelentkező dr. Badacsonyi Szabolcs 
pályázatát elfogadja és 2010. június 4-ei hatály-
lyal megbízza a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál 
Gyermekkórház vezetésével.
Jóváhagyja, megköti a pályázatot elnyert dr. Bada-
csonyi Szabolccsal 2010. június 4-től határozatlan 
időre szóló, az előterjesztés 3. sz. melléklete sze-
rinti munkaszerződést a Fővárosi Önkormányzat 
Heim Pál Gyermekkórház főigazgatói (magasabb 
vezetői) feladatainak ellátására. A munkavégzés 
helye: 1089 Budapest, Üllői út 86., illetménye havi 
bruttó 900 000 Ft, (azaz kilencszázezer forint). 
Felhatalmazza a főpolgármestert a csatolt munka-
szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1120/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
munkáltatói jogkörében eljárva – mérlegelve a be-
nyújtott pályázatokat véleményező Eseti Bizottság 
írásba foglalt véleményét – úgy dönt, hogy a Fővá-
rosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház fő-
igazgatói állására kiírt pályázati felhívásra jelentke-
ző dr. Harmat György pályázatát elfogadja és 2010. 
június 4-ei hatállyal megbízza a Fővárosi Önkor-
mányzat Heim Pál Gyermekkórház vezetésével.

1121/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja, megköti a pályázatot elnyert dr. Har-
mat Györggyel 2010. június 4-től határozatlan idő-
re szóló, az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti 
munkaszerződést a Fővárosi Önkormányzat Heim 
Pál Gyermekkórház főigazgatói (magasabb veze-
tői) feladatainak ellátására. A munkavégzés helye: 
1089 Budapest, Üllői út 86., illetménye havi bruttó 
900 000 Ft, (azaz kilencszázezer forint). 
Felhatalmazza a főpolgármestert a csatolt munka-
szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 1/j. pontja: Javaslat Fejes Istvánnak, a 
Hungária Általános Iskola és Kollégium igazgatójának 
magasabb vezetői megbízására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1122/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányza-
tának Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma 
(1192 Budapest, Hungária út 36.) magasabb vezetői 
feladatainak ellátására a 2078/2009. (XI. 26.) Főv. 
Kgy. határozattal kiírt pályázati felhívás szempont-
jából megfelelőnek, érvényesnek ítéli Fejes István 
pályázatát.

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1123/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Megbízza Fejes Istvánt a Budapest Főváros Ön-
kormányzatának Hungária Általános Iskolája és 
Kollégiumában (1192 Budapest, Hungária út 36.) 
megbízott magasabb vezetői – intézményvezetői 
– feladatok ellátásával 2010. szeptember 1. napjá-
tól 2015. augusztus 31. napjáig terjedő határozott 
időre. Ez a határozott idejű magasabb vezetői meg-
bízás nem érinti Fejes István fenti intézményben 
fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti 
jogviszonyát. 

Határidő: 2010. július 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1124/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Fejes István illetményét a Kjt. 61. §, 64. §, és 70. 
§-ában foglaltak szerint az „I” fi zetési osztály 12. 
fi zetési fokozat alapján – fi gyelemmel egyrészt a 
Kjt. 66. § (7) bekezdésében, másrészt a 138/1992. 
Korm. rendelet 14/C. §-ában és 15. § (6) bekez-
désében foglaltakra – az alábbiak szerint állapítja 
meg:

Kjt. szerinti garantált illetmény: 242 500 Ft
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Többletképesítésekhez kapcsolódó 
%-os illetmény (10%)   24 250 Ft
(tört.szakos középiskolai tanár 
+ szociális szakvizsga)
Összesen 266 750 Ft
Összesen kerekítve 266 800 Ft
A garantált összegen felüli – munkáltatói 
döntésen alapuló – illetményrész 
a Kjt 66. § (7) bekezdése alapján 148 100 Ft
illetmény összesen: 414 900 Ft

Illetmény pótlékok:
Magasabb vezetői pótlék 
a Kjt. 70. § (2) bek. a) pontja alapján
és a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 
14/C. § (1) bekezdés
c) pontja alapján (a pótlékalap 250%-a)    50 000 Ft
Gyermek- és ifjúságvédelmi intézményi 
pótlék a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet
18. § (2) bekezdésének
d) pontja alapján (a pótlékalap 15%-a)      3 000 Ft
Felzárkóztatási pótlék 
a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet  
15.§ (6) bekezdésének a) pontja alapján
(a pótlékalap 15%-a)      3 000 Ft
Mindösszesen: 470 900 Ft

1125/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a magasabb vezetői 
megbízással kapcsolatos munkaügyi intézkedése-
ket tegye meg és a munkáltatói intézkedéseket ki-
admányozza. 

Határidő: 2010. július 31. 
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 2. pontja: Javaslat a parkolással kapcso-
latos rendelet megalkotására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1126/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Szalkai Istvánnak az előterjesztés 
2. számú melléklete VIII. fejezetének alábbi módo-
sítását: 

„VIII. FEJEZET
Városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulás

39. §

(1)  A városrendészeti behajtási-várakozási hozzájá-
rulás – kérelemre –

a) Belügyminisztérium alárendeltségébe tartozó 
fegyveres és rendvédelmi szervek

b) Honvédelmi Minisztérium alárendeltségébe tar-
tozó fegyveres és rendvédelmi szervek

c) Katasztrófavédelmi és tűzoltó szervek
d) A Vám- és Pénzügyőrség Közép-magyarországi 

Regionális Parancsnoksága és
e) a Fővárosi Közterület-felügyelet
f) Információs Hivatal
használatában lévő, megkülönböztető fény és hang-
jelzéssel fel nem szerelt személygépkocsijaira, va-
lamint 3500 kilogramm megengedett össztömeget 
meg nem haladó tehergépkocsijaira adható.

(2)  A városrendészeti behajtási-várakozási hozzájáru-
lás a várakozási övezetekben díjfi zetés és időtartam 
korlátozás nélküli várakozásra, valamint a védett 
övezetekbe való behajtásra és ott időtartam korláto-
zás nélküli várakozásra jogosít.

(3)  A városrendészeti behajtási-várakozási hozzájáru-
lása a kiadás napjától a kiadás évét követő év janu-
ár 31-ig érvényes.

(4)  A kiadható összes hozzájárulás száma 500 darab, 
amelyet a Fővárosi Közgyűlés hatáskörrel rendel-
kező bizottságának javaslata alapján a főpolgármes-
ter ad ki.

(5)  Az (1) bekezdésben felsorolt szervek a rendelet 23. 
§ (1) bekezdésében megjelölt eseti behajtási-vára-
kozási engedély kérése esetén a 23. § (2) bekezdé-
sében megjelölt feltételek teljesítése alól mentesül-
nek.”

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztői kiegészítéssel és a befogadott mó-
dosítással megalkotja 30/2010. (VI. 4.) önkormány-
zati rendeletét a Budapest főváros közigazgatási 
területén a járművel várakozás rendjének egységes 
kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképte-
len járművek tárolásának szabályozásáról a módo-
sított 2. számú melléklet szerinti tartalommal.
Megalkotja 31/2010. (VI. 4.) önkormányzati rende-
letét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. 
Kgy. rendelet módosításáról a 3. számú melléklet 
szerinti tartalommal.

A napirend 3. pontja: „Az 1-es és 3-as villamos- vo-
nalak továbbfejlesztésének I. üteme, a budapesti, körgyű-
rűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként” című 
projekt ismételt benyújtása – műszaki tartalom módosítás 
és szervezeti feltételek biztosítása.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1127/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.
szükségesnek tartja az „1-es és 3-as villamosvonalak 
továbbfejlesztésének I. üteme a budapesti, körgyű-
rűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként” 
c. projekt európai uniós támogatással történő meg-
valósítását. Egyetért azzal, hogy a projekt gazdája 
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és kedvezményezettje a BKV Zrt. legyen, és köte-
lezettséget vállal arra, hogy maximum 10 025 MFt 
összegben biztosítja a BKV Zrt. részére a projekt 
megvalósításához szükséges saját forrást oly mó-
don, hogy pénzeszköz átadási megállapodás kere-
tében vissza nem térítendő támogatást nyújt és azt 
mindenkori éves költségvetésébe betervezi. Kije-
lenti, hogy a projekt megvalósításához szükséges 
saját forrás esetleges csökkenése esetén felszaba-
duló összeget a közlekedési ágazaton belül továb-
bi európai uniós fi nanszírozású járműbeszerzésre 
irányuló projektek önrészének biztosítására kívánja 
fordítani.

Határidő: azonnal
Felelős: főpolgármester

1128/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.
Elfogadja a projekt átdolgozott műszaki tartalmát 

és tervezett nettó 38,8 Mrd Ft projektköltségét 
(becsült összköltség), valamint a projekt meg-
valósításának kockázatkezelését a jelen elő-
terjesztés 3. és 4. sz. mellékleteiben foglaltak 
szerint, és egyetért azzal, hogy a BKV Zrt. az 
elfogadott műszaki tartalom és a tervezett pro-
jektköltségnek megfelelően készítse el, majd 
nyújtsa be a projekt KözOP társfi nanszírozásá-
val történő megvalósításához az általa elkészí-
tett pályázati dokumentációt.

Határidő: az NFÜ által megjelölt határidőig
Felelős: főpolgármester

1129/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy „Az 1-es és 3-as 
villamosvonalak továbbfejlesztésének I. üteme a 
budapesti, körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesz-
tésének részeként” című projekt saját forrásának 
fi nanszírozásáról szóló, a Fővárosi Önkormányzat 
és a BKV Zrt. között megkötendő „Pénzeszköz át-
adási megállapodás”-t készítse el és azt a KözOP 
támogatási döntést követően jóváhagyás és megkö-
tés végett terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a BKV Zrt. által megkötendő támogatási 
szerződés aláírását megelőzően

Felelős: főpolgármester

1130/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.
Hatályon kívül helyezi a 2351/2009. (XII. 17.) Főv. 
Kgy. határozatát, mely szerint „Az 1-es és 3-as vil-
lamosok továbbfejlesztésének I. üteme a budapesti 
körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének ré-
szeként c. projekt keretében kötendő szerződések 
aláírására az Európai Bizottság – a 2007-2013 idő-
szakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, 
az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alap-
ból származó támogatások felhasználásának általá-
nos eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) 

MeHVM-PM együttes rendelet 16. §-a szerinti – 
projektet jóváhagyandó döntése után kerülhet sor.”
Egyetért azzal, hogy a BKV Zrt.
(a) a projekt elfogadott műszaki tartalmának meg-

valósításához még szükséges engedélyezési ter-
veket készítse el, az engedélyezési eljárásokat 
folytassa le;

(b) a támogatási szerződés és a pénzeszköz átadási 
megállapodás aláírását követően a projekt kivi-
telezési terveit készítse el;

(c) a támogatási szerződés és a pénzeszköz átadási 
megállapodás aláírását követően az Európai Bi-
zottságnak a projektre vonatkozó határozatáig ma-
ximum az 1-es villamosvonal I. ütemének (Bécsi 
út – Kerepesi út) megvalósítására vállaljon vállal-
kozási szerződés alapján fi zetési kötelezettséget.

Határidő: azonnal
Felelős: főpolgármester

1131/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az 1127/2010. (VI. 
3.) Főv. Kgy. határozatban foglalt, európai uniós 
fi nanszírozású villamos járműbeszerzésre irányuló 
projekt 
a) előkészítését kezdje meg, a projekt dokumen-

tációját készítse elő és terjessze elő a Fővárosi 
Közgyűlés augusztusi ülésére

b) a projekt stratégiai megalapozottságának alá-
támasztásához szükséges villamos járműstra-
tégiát készítse el és nyújtsa be elfogadásra a 
Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási 
Bizottság elé.

Határidő: a) pont esetében 2010. augusztus 15.
                 b) pont esetében 2010. július 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1132/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az 1364/2009. (X. 
12.) Főv. Kgy. határozatának megfelelően benyúj-
tott Közlekedés Operatív Program előkészítési for-
rásaiból előkészítendő, a fővárosi villamoshálózat 
integrált fejlesztési lehetőségeit vizsgáló megvaló-
síthatósági tanulmánya keretében, az uniós források 
elnyerése esetén, a pesterzsébeti villamosközlekedés 
fejlesztésének lehetséges alternatíváit (Határ út, To-
pánka utca, Török Flóris utcai meghosszabbítás le-
hetősége, infrastrukturális állapotok általános javítá-
sa stb.) vizsgáltassa meg és folytassa le a szükséges 
egyeztetéseket a XX. kerületi Önkormányzattal.

Határidő: a megvalósíthatósági tanulmány elkészülte
Felelős: főpolgármester

A napirend 4. pontja: Javaslat a „Budapesti Kerék-
páros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása” című 
projekt megvalósításához szükséges tulajdonosi hozzájá-
rulás kiadására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1133/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 16. § (1) be-
kezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a 
Fővárosi Önkormányzatnak a projekt által érintett, 
az 5. sz. mellékletben felsorolt ingatlanok tekinte-
tében a tulajdonosi jogok gyakorlójaként megadja 
a projekthez szükséges tulajdonosi hozzájárulást a 
KMOP-2009-2-3-1/A pályázati kiírás feltételrend-
szere szerint az 5. sz. melléklet szerinti kifejezett 
tartalommal.

1134/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert a nyilatkozat aláírására az 
5. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

1135/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a Parking Kft. felügyelőbizottságát a pro-
jekt előkészítése és megvalósítása megfelelőségé-
nek fokozott ellenőrzésére, különös tekintettel a 
költségvetés felhasználására.

Határidő: azonnal
Felelős: főpolgármester

1136/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a Gazdasági Bizottságot a projekt előkészí-
tése és megvalósítása megfelelőségének fokozott 
ellenőrzésére, különös tekintettel a költségvetés 
felhasználására.

Határidő: folyamatos
Felelős: a Gazdasági Bizottság elnöke

1137/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a Városüzemeltetési és Környezetgazdálko-
dási Bizottságot a projekt előkészítése és megva-
lósítása megfelelőségének fokozott ellenőrzésére, 
különös tekintettel a költségvetés felhasználására.

Határidő: folyamatos
Felelős: a Városüzemeltetési és Környezetgazdálko-

dási Bizottság elnöke

A napirend 5. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályo-
zási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rende-
let módosítására (Budapest II. kerület, Pasaréti út – Ri-
adó utca – Hűvösvölgyi út – Hidász utca által határolt 
területre).

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1138/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.
hozzászólási jogot biztosít Bojti Judit, a Pasarétért 
Természet- és Környezetvédő Egyesület elnöke ré-
szére.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1139/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.
az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja 
és megköti a Budapest II. ker., Pasaréti út – Riadó 
utca – Hűvösvölgyi út – Hidász utca által határolt 
területre vonatkozó településrendezési szerződést 
és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés 
aláírására. Egyidejűleg felkéri, hogy intézkedjen a 
szerződés közjegyzői okiratba foglalása iránt.

Határidő: 30 napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

1140/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.
Elfogadja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről 
szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének 
módosításáról szóló …/2010. (…..) önkormányzati 
rendeletének a Budapest II. ker., Pasaréti út – Riadó 
utca – Hűvösvölgyi út – Hidász utca által határolt 
területre vonatkozó 1. sz. mellékletét.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 32/2010. (VI. 21.) önkormányzati ren-
deletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 
46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 
a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1141/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővá-
rosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondos-
kodjon.

Határidő: 30 napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

1142/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről értesít-
se az érintett II. kerületi Önkormányzat polgármes-
terét.

Határidő: 30 napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor
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A napirend 6. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyű-
lés 48/1998. (X. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (1) be-
kezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására – Bu-
dapest XI. ker. Újbuda, Rimaszombati út – Balatoni út 
– (756/7) hrsz.- terület – M1-M7 autópálya bevezető sza-
kasza – Neszmélyi köz – Budaörsi út – Szent  Kristóf  u. – 
Pecz Samu u. –  Ugron Gábor u. –  Bozókvár u. – Buda-
örsi út – 2802 hrsz.-ú és 2801 hrsz.-ú telkek által határolt 
területre vonatkozó Kerületi Szabályozási Terv.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1143/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.
a beterjesztett határozati javaslatot nem fogadja el, 
mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a 48/1998. 
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésé-
vel összhangban a Budapest XI. ker. Újbuda, 
Rimaszombati út – Balatoni út – (756/7) hrsz.-ú 
terület – M1-M7 autópálya bevezető szakasza – 
Neszmélyi köz – Budaörsi út – Szent Kristóf u. 
– Pecz Samu u. – Ugron Gábor u. – Bozókvár u. 
– Budaörsi út – 2802 hrsz.-ú és 2801 hrsz.-ú telkek 
által határolt terület területre készült szabályozási 
tervvel egyetért.
Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéseiről az érin-
tett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa. 

Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor”. 

A napirend 7. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 
48/1998. (X. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekez-
désében rögzített egyetértési jog gyakorlására – Buda-
pest III. ker., Északi Városkapu területének Kerületi Sza-
bályozási Terve.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1144/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a jelen előterjesztés 4. sz. 
mellékletében foglalt településrendezési szerződést 
és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés alá-
írására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1145/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.
A 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) be-
kezdésével összhangban a Budapest III. kerület, 
Északi Városkapu területére készült szabályozási 
tervvel egyetért.

1146/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéseiről az érin-
tett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

A napirend 8. pontja: Ideiglenes Bizottság a Nagy 
Értékű Beruházások Előkészítésének és Megvalósításának 
Vizsgálatára jelentéstételi határidejének módosítása.

Előadó: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1147/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az Ideiglenes Bizottság a Nagy Ér-
tékű Beruházások Előkészítésének és Megvalósí-
tásának Vizsgálatára által beterjesztendő vizsgálati 
jelentés határidejét 2010. szeptember 15-re módo-
sítja.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 9. pontja: A 2020-as Budapesti Olimpiai 
Nagyprojekt Master Planja és a kapcsolódó fejlesztések 
költséghaszon elemzése, költséghatékonysági vizsgálata.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1148/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.
az eddigi előkészítő munka eredményeként elfo-
gadja „A 2020-as Budapesti Olimpiai Nagyprojekt 
Master Planja és a kapcsolódó fejlesztések költ-
séghaszon elemzése, költséghatékonysági vizsgá-
lata” című munka bemutatását, egyetért az abban 
foglaltakkal. Egyúttal indokoltnak tartja, hogy a 
bemutatott dokumentum egy mindenkori budapesti 
olimpiai pályázat további előkészítő, műszaki tevé-
kenységének információs alapját képezze.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

1149/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.
Hatályon kívül helyezi az 1011-1019/2007. (VI. 
28.), 1967-1976/2008. (XII. 18.), 1201-1202/2009. 
(VIII. 27.) Főv. Kgy. határozatokat, részben mivel 
azok teljesítése megtörtént, illetve jelen előter-
jesztéssel teljesítettnek tekinthetők, részben mert 
országgyűlés elé felterjesztett, de még el nem fo-
gadott olimpiai törvény hiányában nincs lehetőség 
a versenyhelyszínek véglegesítésére, így a főváros 
részéről jelenleg nem teljesíthető kötelezettségvál-
lalásokat tartalmaznak.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor
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1150/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Úgy dönt, hogy mivel az Olimpiai kerettörvény 
elfogadását követően nyílik lehetőség a verseny-
helyszínek véglegesítésére, az Olimpiai kerettör-
vény hatálybalépése után készüljön előterjesztés 
az olimpiai előkészületekkel kapcsolatos további 
munkálatok meghatározására.

Határidő: az Olimpiai kerettörvény hatálybalépése 
után

Felelős: főpolgármester

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1151/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
úgy dönt, hogy ebédszünet utáni második pontként 
tárgyalja meg a „Javaslat a dunai alsó rakpartok ne-
vének megváltoztatására” című előterjesztést.

A napirend 10. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabá-
lyozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. 
rendelet módosítására (Budapest XXI. kerület, Ráckevei-
Duna – Gubacsi híd – Duna u. – Ady Endre út – Előd u. – 
Corvin út – Szabadkikötő út által határolt területre.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1152/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.
a beterjesztett döntési javaslatot nem fogadja el, 
mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés az 1. számú melléklet sze-
rinti tartalommal jóváhagyja és megköti a Budapest 
XXI. ker., Ráckevei-Duna – Gubacsi híd – Duna 
utca – Ady Endre út – Előd utca – Corvin út – 
Szabadkikötő út által határolt területre vonatkozó 
településrendezési szerződést és felhatalmazza a 
főpolgármestert a szerződés aláírására. Egyidejűleg 
felkéri, hogy intézkedjen a szerződés közjegyzői 
okiratba foglalása iránt.
Elfogadja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről 
szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének mó-
dosításáról szóló …/2010. (……) önkormányzati 
rendeletének a Budapest XXI. ker., Ráckevei-Duna 
– Gubacsi híd – Duna utca – Ady Endre út – Előd 
utca – Corvin út – Szabadkikötő út által határolt te-
rületre vonatkozó 1. sz. mellékletét. 
Megalkotja …/2010. (……) önkormányzati ren-
deletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 
46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 
a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővá-
rosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondos-
kodjon.

Határidő: 30 napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről értesít-
se az érintett XXI. kerületi Önkormányzat polgár-
mesterét.

Határidő: 30 napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapest XXI. 
ker., Ráckevei-Duna – Gubacsi híd – Duna utca – 
Ady Endre út – Előd utca – Corvin út – Szabadkikötő 
út által határolt területre vonatkozó FSZKT módo-
sítás alapján megalkotandó KSZT-hez kapcsolódó 
településrendezési szerződés előkészítésében való 
közreműködés érdekében írásban keresse meg a 
Budapest XXI. kerület, Csepel Önkormányzata 
polgármesterét.

Határidő: 30 napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor”.

A napirend 11. pontja: „A budapesti Margit híd és 
a kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése” c. projekt 
jelenlegi helyzetének bemutatása és ütemezése.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1153/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
nem járul hozzá a Budapest Főváros Önkormány-
zata és az MH 2009. Konzorcium között 2009. 
augusztus 10-én létrejött vállalkozási szerződés 
módosításához, és érvényesíteni kívánja az ezen 
szerződés alapján az esetleges késedelmes teljesí-
tésből eredő kötbérigényt. A többletköltség iránti 
igényt nem fogadja el.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1154/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
„A budapesti Margit híd és a kapcsolódó közleke-
dési rendszer fejlesztése” c. projekt nagyprojekt 
támogatási kérelmében és kapcsolódó dokumentá-
ciójában a 2009. május 14-én aláírt és 2009. június 
15-én hatályba lépett támogatási szerződés 3.3.1 
pontja szerinti „A projekt fi zikai megvalósulásának 
tervezett napja”-ként szereplő véghatáridőt lehető-
ség szerinti 2-3 hónap további tartalék időtartam-
mal megnövelten kívánja feltüntetni, és egyben fel-
kéri a főpolgármestert, hogy az ezzel kapcsolatos 
szükséges egyeztetéseket folytassa le a Regionális 
Fejlesztési Programok Irányító Hatóságával és a 
Közreműködő Szervezettel.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1155/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
nem fogadja el Andó Sándornak a „Javaslat a 2010. 
április 21-én keltezett és 2010. április 29-én elfo-
gadott „Megállapodás a Fővárosi Önkormányzat, 
a Hungáriavíz Zrt., a Suez Environment SA, és az 
RWE Aqua GmbH között” határozat hatályon kívül 
helyezésére” című előterjesztés napirendre vételére 
vonatkozó indítványát.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1156/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
úgy dönt, hogy a napirendek tárgyalási sorrendjét 
megváltoztatja és az ebédszünet utáni első pont 
után tárgyalja meg 
– 13. pontként a „Javaslat a dunai alsó rakpartok 

nevének megváltoztatására”, 
– 14. pontként a „Javaslat a XXII. kerületi Land-

ler utca nevének Szent Flórián utcára történő 
megváltoztatására”,

– 15. pontként a „Margit híd lezárása kapcsán a 
BKV Zrt. által végzett tömegközlekedési több-
letszolgáltatás kompenzálása”,

– 16. pontként a „Települési folyékony hulladék 
leeresztőhelyek megszüntetése – rendelet-mó-
dosítás”,

– 17. pontként a „Javaslat a Fővárosi Közokta-
tás-fejlesztési Közalapítvány alapító okiratának 
módosítására”,

– 18. pontként a „Javaslat a Budapesti Német Isko-
la Alapítvány alapító okiratának módosítására”,

– 19. pontként a „Közhasznúsági jelentés és be-
számoló a Támasz Alapítvány 2009. évi műkö-
déséről, valamint javaslat az alapítvány alapító 
okiratának módosítására”,

– 20. pontként a „Javaslat a Fővárosi Vízművek 
Zrt.-vel fennálló megállapodás módosítására”

– 21. pontként „A BKSZ Budapesti Közhasznú 
Kft. ügyvezetésének megbízatása”,

– 22. pontként a „A végelszámolás alatt álló Budai 
Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht. „v. a.” 
és a Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédel-
mi Központ Kht. „v. a.” pereinek lezárása, és al-
peresként történő átvételre való előkészítése”,

– 23. pontként a „Javaslat a Budai Gyer-
mekkórház és Rendelőintézet kht. „v. a.” 
felügyelőbizottsági tagjainak és könyvvizsgá-
lójának megválasztására”,

– 24. pontként a „Javaslat gyermekvédelmi intéz-
mények alapító okiratainak módosítására”,

– 25. pontként a „Javaslat a Studio Metropolitana 
Nonprofi t Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. 

évi éves közszolgáltatási szerződésének módo-
sítására”,

– 26. pontként a „Javaslat „A budapesti közös-
ségi közlekedés fejlesztése - a haladási felté-
telek javítása a Baross utcában” c. KMOP-
2.3.1/B-08-2009-0001 projekt támogatási 
szerződésének 1. sz. módosítására”,

– 27. pontként a „A 2010. évi Sárkányhajó VB tá-
mogatásának ügye”,

– 28. pontként a „Javaslat a Bajcsy-Zsilinszky 
Kórház és Rendelőintézet, „A” épület részleges 
felújítása feladat (Azonosító: 6367) engedély-
okiratának jóváhagyására”,

– 29. pontként a „Javaslat egészségügyi intézmé-
nyek akadálymentesítési feladatainak engedély-
okirat módosítására”,

– 30. pontként „A Budapesti Közlekedési Szövet-
ség 2010. évi fi nanszírozását biztosító szerző-
dések megkötése”,

– 31. pontként a „Javaslat a „Te jössz! és a „Jo-
gom van, kötelességem van...” című pályázatok 
támogatott pályamunkáira”,

– 32. pontként a „Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár VI. és VII. kerületi tagkönyvtárai in-
tegrációjának megvalósítására”,

– 33. pontként a „Dohányzási tilalom bevezetése 
a budapesti aluljárókban”,

– 34. pontként „A fővárosi aluljárók térfi gyelő 
rendszerének üzemeltetése”,

– 35. pontként a „Javaslat a „Budapest Komp-
lex Integrált Szennyvízelvezetése” projekthez 
szükséges jogi személyiségű önkormányzati 
társulás létrehozatalára és a BKISZ projekt má-
sodik fordulós KEOP pályázatához kapcsolódó 
döntések meghozatalára, továbbá agglomeráci-
ós szennyvízdíj bevezetésére”,

– 36. pontként a „BKSZT szerződésmódosítás jó-
váhagyási jog átruházása”,

– 37. pontként a „Javaslat a Fővárosi Önkormány-
zat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szó-
ló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosí-
tására”,

– 38. pontként a „Javaslat a SZERSA által bérelt 
Bp. IX., Soroksári út 75-77. sz. alatti ingatlan 
bérleti díjának csökkentése és az óvadék fi zeté-
sének felfüggesztése ügyében”,

– 39. pontként a „Javaslat az Európai Unió 
URBACT II program ROMA-NET című pro-
jektjének második szakaszára vonatkozó part-
nerségi megállapodás megkötésére”,

– 40. pontként a „2009. évi felüljáró felújítása 1. 
csoport engedélyokiratának 2. sz. módosítása”,

– 41. pontként a „Javaslat a Fővárosi Önkormány-
zat Idősek Otthona (Kamaraerdő) területén lévő 
„Bagolyvár kápolnára” vonatkozó használati 
megállapodás megkötésére”,
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– 42. pontként a „Javaslat oktatási intézményi fej-
lesztéseket segítő pályázatok támogatására”,

– 43. pontként a „Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat Szent Imre Kórház 2009. évi prevenci-
ós szűrőprogram elszámolási határidejének mó-
dosítására”,

– 44. pontként a „Javaslat a gyermekvédelmi ága-
zathoz tartozó intézményvezetők részére prémi-
um előleg kifi zetésére”,

– 45. pontként a „Javaslat az Élet Menete Alapít-
vány részére megítélt támogatás átutalásának 
engedélyezésére”,

– 46. pontként „Az „RSD vízminőségének javítá-
sa, átvezetési projektelem” pályázat, kötelezett-
ség vállaló nyilatkozat”,

– 47. pontként a „Támogatási kérelem a közfor-
galmú folyami révek és kompok felújítási támo-
gatásához”,

– 48. pontként a „Beszámoló a Fővárosi Közok-
tatási Esélyegyenlőségi Program felülvizsgála-
táról”,

– 49. pontként a „Javaslat a Fővárosi Közpon-
ti Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. 
felügyelőbizottsági tagjainak és könyvvizsgáló-
jának megválasztására”,

– 50. pontként a „Javaslat egyedi kérelmek támo-
gatására a „8413 Sportcélú támogatás” cím elő-
irányzata terhére”,

– 51. pontként a „Javaslat a „8206 Bűnmegelőzé-
si célú bizottsági keret” cím terhére történő tá-
mogatás utalásának engedélyezésére”,

– 52. pontként a „Javaslat a „Szónokok Hor-
dója” civil fórum tér kialakítására vonatkozó 
előterjesztések végleges visszavonására és a 
kapcsolódó határozatok hatályon kívüli helye-
zésére”,

– 53. pontként a „Budapest Bullion Nemesfém-
kereskedelmi és Szolgáltató Kft. fellebbezése 
a főpolgármester FPH03/590-2/2010. számú, 
névhasználatot elutasító határozata ellen”,

– 54. pontként a „Szelényi Béláné fellebbezése 
a főpolgármester FPH003/586-5/2010. számú, 
személyi térítési díjat megállapító határozata el-
len”,

– 55. pontként a „Jelentés a lejárt határidejű köz-
gyűlési határozatok végrehajtásáról”című elő-
terjesztéseket. A fel nem sorolt, további na-
pirendek ezt követően, az eredeti sorrendben 
kerülnek megtárgyalásra. 

A napirend 12. pontja: Budapest Szíve Program Rep-
rezentatív kaputérség kiépítése II. ütem kiemelt projektja-
vaslathoz kapcsolódó döntések.

Előadók: Ikvai-Szabó Imre, dr. Steiner Pál

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1157/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkor-
mányzata és az MMG Hotels Kft., valamint a Váci 
u. 77. Business Center Kft. közötti magánerős meg-
állapodást az 1. számú melléklet szerinti tartalom-
mal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2010. június 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1158/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat maga 
kívánja megvalósítani a Programalaphoz kapcso-
lódó feladatokat. Felkéri a főpolgármestert, hogy 
dolgozza ki a Programalap részletes tartalmát, fel-
tételeit.

Határidő:a Budapest Szíve Program Reprezentatív 
kaputérség kiépítése II. ütem részletes projektdo-
kumentáció benyújtása

Felelős: főpolgármester

1159/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Úgy dönt, hogy az előterjesztés 2. számú melléklet 
21. pontja, és a 3. sz. melléklet 20. pontja az aláb-
biak szerint módosul: a felek rögzítik, hogy a jelen 
megállapodás a felek általi kölcsönös aláírással, va-
lamint az illetékes irányító hatóság, közreműködő 
szervezet jóváhagyását követően lép hatályba, és 
hatályát veszti akkor, ha a megállapodás bevezető-
jében hivatkozott projekt nem valósul meg. 

1160/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkor-
mányzata és Budapest V. kerület, Belváros-Lipót-
város Önkormányzata közötti használati megál-
lapodást a módosított 2. számú melléklet szerinti 
tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak alá-
írására.

Határidő: 2010. június 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1161/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros V. ke-
rület, Belváros-Lipótváros Önkormányzata és Bu-
dapest Főváros Önkormányzata közötti használati 
megállapodást a módosított 3. számú melléklet 
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert 
annak aláírására.

Határidő: 2010. június 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1162/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros VI. 
kerület, Terézváros Önkormányzata és Budapest 
Főváros Önkormányzata közötti használati megál-
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lapodást a 4. számú melléklet szerinti tartalommal, 
és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2010. június 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 13. pontja: Javaslat a dunai alsó rak-
partok nevének megváltoztatására.

Előadó: Ughy Attila

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1163/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
úgy dönt, hogy a Budai alsó rakpartnak 
• a III. kerület Mozaik utca és az Árpád híd kö-

zötti szakaszát gróf Esterházy János rakpartra,
• az Árpád híd és a Margit híd közötti szakaszát 

Slachta Margit rakpartra,
• a Margit híd és az I. kerület Batthyány tér kö-

zötti szakaszát Angelo Rotta rakpartra,
• az I. kerület Batthyány tér és a Lánchíd közötti 

szakaszát Sztehlo Gábor rakpartra,
• a Lánchíd és az Erzsébet híd közötti szakaszát 

Friedrich Born rakpartra,
• az Erzsébet híd és a Szabadság híd közötti sza-

kaszát Raoul Wallenberg rakpartra
• a Szabadság híd és a Petőfi  híd közötti szakaszát 

Valdemar és Nina Langlet rakpartra
változtatja meg, továbbá a Pesti alsó rakpart nevét a 
következők szerint:
• az Újpesti rakpart alsó autóútját a XIII. kerület 

Dráva utcától a Margit hídig Carl Lutz rakpart-
ra,

• a Margit híd és a Lánchíd közötti szakaszt idő-
sebb Antall József rakpartra,

• a Lánchíd és az Erzsébet híd közötti szakaszt 
Jane Haning rakpartra,

• a Szabadság híd és a IX. kerület Közraktár utca 
közötti szakaszt Salkaházi Sára rakpartra vál-
toztatja meg.

Határidő: 2010. június 30. 
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 14. pontja: Javaslat a XXII. kerületi 
Landler utca nevének Szent Flórián utcára történő meg-
változtatására.

Előadó: Ughy Attila

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1164/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
úgy dönt, hogy a Budapest XXII. kerületi, (232464) 
helyrajzi számú közterületet Landler utcáról Szent 
Flórián utcára változtatja.

Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 15. pontja: Margit híd lezárása kapcsán 
a BKV Zrt. által végzett tömegközlekedési többletszolgál-
tatás kompenzálása.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1165/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
jóváhagyja, megköti a mellékletben csatolt, a Mar-
git híd lezárása miatt a BKV Zrt. által teljesített 
többletszolgáltatás kompenzációjáról szóló megál-
lapodást és felkéri a főpolgármestert a megállapo-
dás aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba 
lépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 16. pontja: Települési folyékony hulladék 
leeresztőhelyek megszüntetése – rendeletmódosítás.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 33/2010. (VI. 21.) önkormányzati ren-
deletét a települési folyékonyhulladék-gazdálko-
dással összefüggő önkormányzati feladatokról, 
különösen a települési folyékony hulladékkal kap-
csolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 
60/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 
az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. 
Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 20. pontja: Javaslat a Fővárosi Vízművek 
Zrt.-vel fennálló megállapodás módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1181/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az 1582/2005. (VI. 30.) Főv. Kgy. 
határozat alapján megkötött, a Fővárosi Vízművek 
Zrt. üzemeltetésében, a Fővárosi Önkormányzat 
ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonában lévő 
lakásállomány tulajdonjogának rendezéséről szóló 
megállapodást nem módosítja.

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 21. pontja: A BKSZ Budapesti Közhasz-
nú Kft. ügyvezetésének megbízatása.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1182/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
eseti jelleggel magához vonja a Gazdasági Bizott-
ságra átruházott hatáskört és úgy dönt, hogy elő-
zetesen hozzájárul a Főpolgármesteri Hivatalnak a 
BKSZ Kft.-vel kapcsolatos azon tulajdonosi dön-
téséhez, amely szerint a Főpolgármesteri Hivatal, 
mint a BKSZ Kft. tagja 
• egyetért Kéthelyi József és dr. Denke Zsolt je-

lenlegi ügyvezetők 2010. június 28. napjától 
2011. március 31. napjáig terjedő időtartamú új-
raválasztásával, valamint új munkaszerződésük 
ennek megfelelő megkötésével;

• javasolja, hogy a Társaság taggyűlése kérje fel a 
felügyelőbizottságot az új ügyvezetők kiválasz-
tására irányuló pályázat előkészítésére és lebo-
nyolítására.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 22. pontja: A végelszámolás alatt álló 
Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht. „v. a.” és 
a Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ 
Kht. „v. a.” pereinek lezárása, és alperesként történő át-
vételre való előkészítése.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1183/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
jóváhagyja, megköti a Budai Gyermekkórház és 
Rendelőintézet Közhasznú Társaság „v. a.” és Bu-
dapest Főváros Önkormányzata között a folyamat-
ban lévő perek átvételére vonatkozó megállapodást 
az 1. számú melléklet szerinti tartalommal, és fel-
kéri a főpolgármestert annak aláírására. 

Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor

1184/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja, megköti a Schöpf-Mérei Ágost Kórház 
és Anyavédelmi Központ Közhasznú Társaság „v. 
a.” és Budapest Főváros Önkormányzata között a 
folyamatban lévő perek átvételére vonatkozó meg-
állapodást a 2. számú melléklet szerinti tartalom-
mal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor

1185/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Egyetért és jóváhagyja, hogy a 2010. évi költség-
vetésben a „9105 Schöpf-Mérei Ágost Kórház és 
Anyavédelmi Központ Kht. műhiba perek miatti 
céltartaléka” címkód feletti rendelkezési jog a Köz-

gyűléstől a főpolgármester hatáskörébe kerüljön a 
költségvetési rendelet 11. § (2) bekezdésében felso-
rolt céltartalékok közé.

1186/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Kötelezettséget vállal a Schöpf-Mérei Kórház Kht. 
„v.a” végelszámolásának 2010. július 1-jétől de-
cember 31-ig felmerülő költségeire 12 940 E Ft 
összegben, a Fővárosi Önkormányzat 2010. évi 
költségvetésében a „9114 Céltartalék az önkor-
mányzati szerkezetátalakításokhoz kapcsolódó ki-
adásokra” cím előirányzatát csökkenti 12 940 E Ft 
összeggel, egyidejűleg azonos összeggel 12 940 E Ft 
előirányzatot biztosít a végelszámolás 2010. július 
1-jétől december 31-ig felmerülő költségeire az aláb-
biak szerint:
– a „8111 Schöpf-Mérei Ágost Kórház Kht.” cím 

kiadási, azon belül Áht-n kívüli működési pénz-
eszköz átadás előirányzatán 11 065 E Ft-ot, va-
lamint

– a „7204 Egészségügyi feladatok” cím kiadás, azon 
belül dologi kiadás előirányzatán 1 875 E Ft-ot

biztosít.

A napirend 23. pontja: Javaslat a Budai Gyermek-
kórház és Rendelőintézet kht. „v. a.” felügyelőbizottsági 
tagjainak és könyvvizsgálójának megválasztására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1187/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
– 45/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelettel módo-
sított – 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52 
§ (1) bek. b) és c) pontjaiban foglaltak alapján a 
Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht. „va” 
legfőbb szervének hatáskörében eljárva a Társaság 
könyvvizsgálójává 2010. október 30-ig a Balla Au-
dit Könyvvizsgáló Kft.-t (Cg. 01-09-716408, szék-
hely: 1038 Budapest, Rózsadomb u. 64754 hrsz.), a 
könyvvizsgálatért személyében is felelős dr. Balla 
István bejegyzett könyvvizsgálót (an.: Benedek Ve-
ronika, lakik: 1038 Budapest, Ezüstkő u. 8., Ma-
gyar Könyvvizsgálói Kamara: 005969.) jelöli. A 
könyvvizsgáló díjazását havi 80 E Ft+ÁFA összeg-
ben állapítja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1188/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló – 45/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelettel mó-
dosított – 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 
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52. § (1) bek. b) és c) pontjaiban foglaltak alapján 
a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht. 
„v. a.” legfőbb szervének hatáskörében eljárva a 
felügyelőbizottság tagjaiként 2010. október 30-ig 
megválasztja az alábbi személyeket:
– Balázs Gyula (an.: Tábori Edit, lakik: 1115 Bu-

dapest, Halmi u. 57.),
– Latorcai Csaba (an.: Újházi Aranka, lakik: 2092 

Budakeszi, Honfoglalás sétány 13/2.),
– Törő István (an.: Bársony Irén, lakik: 2049 

Diósd, Gyár u. 45.).
A felügyelőbizottság elnökének díjazását havi 
67,5 E Ft-ban, tagjainak díjazását havi 45 E Ft-ban 
állapítja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1189/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működé-
si Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. 
rendelet 49. § (9) bekezdésében foglalt jogkörében 
eljárva esetileg magához vonja a Fővárosi Önkor-
mányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulaj-
donosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 
28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (6) bekezdésében az 
Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság számára 
biztosított hatáskörét, és a Társaság létesítő okira-
tának 5. – A Társaság tevékenysége című – pont-
ját úgy módosítja, hogy a tevékenységi körök fel-
sorolása a Cégjegyzékben szereplő, a Cégbíróság 
által már átfordításra került tevékenységi köröknek 
megfeleljen. 

Határidő: 2010. június 10.
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1190/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szó-
ló – 45/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelettel módo-
sított – 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § 
(1) bek. b) és c) pontjaiban foglaltak alapján módo-
sítja a Társaság alapító okiratát az 1. sz. melléklet 
szerinti tartalommal.

Határidő: 2010. június 10.
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1191/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló – 
45/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelettel módosított 
– 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) 
bek. b) és c) pontjaiban foglaltak alapján a Budai 
Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht. „v. a.” leg-
főbb szervének hatáskörében eljárva felhatalmazza 
a főpolgármestert az alapító okirat módosításának 
aláírására. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondos-

kodjon a 2. sz. melléklet szerinti egységes szerke-
zetű alapító okirat aláírásáról és kiadásáról.

Határidő: 2010. június 10.
Felelős: dr. Demszky Gábor 

A napirend 24. pontja: Javaslat gyermekvédelmi in-
tézmények alapító okiratainak módosítására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1192/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
módosítja Budapest Főváros Önkormányzatá-
nak Gyermekotthona és Általános Iskolája (2841 
Oroszlány, Rákóczi u. 53.) alapító okiratát az 1.b) 
számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a fő-
polgármestert az alapító okirat módosítás aláírásá-
ra, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okirat 1.c) számú melléklet szerinti 
tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 45 napon be-
lül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1193/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának 
Gyermekotthona (3345 Mónosbél, Dózsa György 
út 12.) alapító okiratát a 2.b) számú melléklet sze-
rinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az ala-
pító okirat módosítás aláírására, valamint a módosí-
tásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 
2.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő 
aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 45 napon be-
lül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1194/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának 
Gyermekotthona (8630 Balatonboglár, Kikötő sé-
tány 5.) alapító okiratát az 3.b) számú melléklet 
szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az 
alapító okirat módosítás aláírására, valamint a mó-
dosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okirat 3.c) számú melléklet szerinti tartalommal 
történő aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 45 napon be-
lül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1195/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának 
Kossuth Lajos Gyermekotthona és Általános Isko-
lája (1112 Budapest, Menyecske u. 16.) alapító ok-
iratát a 4.b) számú melléklet szerinti tartalommal. 
Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módo-
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sítás aláírására, valamint a módosításokkal egysé-
ges szerkezetbe foglalt alapító okirat 4.c) számú 
melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és 
kiadására.

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

1196/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának 
Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Is-
kolája (2061 Bicske, Kossuth Lajos u. 42.) alapító 
okiratát a 5.b) számú melléklet szerinti tartalom-
mal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat mó-
dosítás aláírására, valamint a módosításokkal egy-
séges szerkezetbe foglalt alapító okirat 5.c) számú 
melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és 
kiadására.

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

1197/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának 
II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona és Általános 
Iskolája (8644 Alsóbélatelep, Báthory u. 14.) ala-
pító okiratát a 6.b) számú melléklet szerinti tarta-
lommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat 
módosítás aláírására, valamint a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 6.c) szá-
mú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására 
és kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 45 napon be-
lül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1198/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának 
Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata 
(1081 Budapest, Alföldi u. 9-13.) alapító okiratát a 
7.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri 
a főpolgármestert az alapító okirat módosítás alá-
írására, valamint a módosításokkal egységes szer-
kezetbe foglalt alapító okirat 7.c) számú melléklet 
szerinti tartalommal történő aláírására és kiadásá-
ra.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 45 napon be-
lül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1199/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.
Módosítja Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, 
Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyer-
mekotthonai (1063 Budapest, Kmety György u. 
31.) alapító okiratát a 8.b) számú melléklet szerinti 
tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító 
okirat módosítás aláírására, valamint a módosítá-
sokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 

8.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő 
aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 45 napon be-
lül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1200/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának 
Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági 
Szervezete (1087 Budapest, Kerepesi út 33.) ala-
pító okiratát a 9.b) számú melléklet szerinti tarta-
lommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat 
módosítás aláírására, valamint a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 9.c) szá-
mú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására 
és kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 45 napon be-
lül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1201/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának 
Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma (1192 
Budapest, Hungária út. 36.) alapító okiratát a 10.b) 
számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a fő-
polgármestert az alapító okirat módosítás aláírásá-
ra, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okirat 10.c) számú melléklet szerinti 
tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 45 napon be-
lül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1202/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának 
Általános Iskolai Kollégiuma (1022 Budapest, 
Tapolcsányi út 4.) alapító okiratát a 11.b) számú 
melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgár-
mestert az alapító okirat módosítás aláírására, vala-
mint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okirat 11.c) számú melléklet szerinti tarta-
lommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 45 napon be-
lül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1203/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának 
Gyermekotthona (1211 Budapest, Templom u. 13.) 
alapító okiratát a 12.b) számú melléklet szerinti 
tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító 
okirat módosítás aláírására, valamint a módosítá-
sokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 
12.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő 
aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 45 napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor
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1204/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának 
Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (1021 
Budapest, Hárshegyi út 9.) alapító okiratát az 13.b) 
számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a fő-
polgármestert az alapító okirat módosítás aláírásá-
ra, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okirat 13.c) számú melléklet szerinti 
tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 45 napon be-
lül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1205/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának 
Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája (1025 Buda-
pest, Cseppkő u. 74.) alapító okiratát a 14.b) számú 
melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgár-
mestert az alapító okirat módosítás aláírására, vala-
mint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okirat 14.c) számú melléklet szerinti tarta-
lommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 45 napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 25. pontja: Javaslat a Studio 
Metropolitana Nonprofi t Korlátolt Felelősségű Társaság 
2010. évi éves közszolgáltatási szerződésének módosítá-
sára.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1206/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
jóváhagyja és megköti a Studio Metropolitana 
Nonprofi t Korlátolt Felelősségű Társaság és a Fő-
városi Önkormányzat közötti 2010. évi éves köz-
szolgáltatási szerződés 1. sz. módosítását a jelen 
előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal 
és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2010. június 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1207/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Eseti jelleggel magához vonja a főpolgármesternek 
a „9111 Duna Partraszállás nemzetközi tervpályá-
zat céltartaléka” cím feletti felhasználási jogát a 
közgyűlési hatáskörű átcsoportosítás érdekében.

Határidő: 2010. június 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1208/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
A közszolgáltatási szerződés módosításához kap-
csolódó pénzügyi fedezet biztosítása érdekében 
csökkenti az alábbi címek kiadási előirányzatát:

• „7242 INTERREG IVC Városok és klaszterek 
projekt” címen a dologi kiadásokat 1 193 E Ft-
tal

• „7101 Igazgatási apparátus kiadásai” címen a 
dologi kiadásokat 8 000 E Ft-tal

• „7101 Igazgatási apparátus kiadásai” címen a 
személyi juttatásokat 50 000 E Ft-tal

• „9111 Duna Partraszállás nemzetközi tervpá-
lyázat céltartaléka” címen a működési célú tar-
talékokat 48 000 E Ft-tal

egyidejűleg 107 193 E Ft-tal megemeli a „8116 
Studio Metropolitana Nonprofi t Kft.” cím kiadá-
si, azon belül a működési célú pénzeszköz-átadás 
Áht-n kívülre előirányzatát.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2010. évi költ-
ségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. ren-
delet júniusi módosításával egyidejűleg

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 26. pontja: Javaslat „A budapesti közös-
ségi közlekedés fejlesztése - a haladási feltételek javítása 
a Baross utcában” c. KMOP-2.3.1/B-08-2009-0001 pro-
jekt támogatási szerződésének 1. sz. módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1209/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti „A budapesti közösségi közle-
kedés fejlesztése – a haladási feltételek javítása a Ba-
ross utcában” című, KMOP-2.3.1/B-08-2009-0001 
számú projekt támogatási szerződésének 1. sz. mó-
dosítását az előterjesztői kiegészítés 1. számú mel-
léklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgár-
mestert annak aláírására.

Határidő: 2010. június 18.
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1210/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja „A budapesti közösségi közlekedés 
fejlesztése – a haladási feltételek javítása a Baross 
utcában” című beruházás engedélyokiratának 1. sz. 
módosítását az 5. számú melléklet szerinti tartalom-
mal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2010. július 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1211/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.
„A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése 
– haladási feltételek javítása a Baross utcában” 
c. projekt támogatási szerződése, a költségvetés, 
valamint az engedélyokirat összhangjának megte-
remtése érdekében:csökkenti a „8403 Önkormány-
zati fejlesztések” címen belül a Közösségi közle-
kedés fejlesztése (Baross u.) feladat előirányzatát 
25,7 M Ft-tal, továbbá csökkenti a „8536 Támoga-
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tásértékű beruházási bevétel” címen belül a KMOP 
– Közösségi közlekedés fejlesztése (Baross u.) fel-
adat előirányzatát 18,6 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg 
megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” 
címen belül a Fejlesztések átütemezésének tartalé-
ka előirányzatot 7,1 M Ft-tal.
A feladat 2010. évi üteme 19,3 M Ft (ebből saját 
forrás: 4,6 M Ft, KMOP 14,7 M Ft), 2011. évi üte-
me 25,7 M Ft (ebből saját forrás: 7,1 M Ft, KMOP 
18,6 M Ft), a feladat összköltsége változatlanul 
47,2 M Ft.

A napirend 27. pontja: A 2010. évi Sárkányhajó VB 
támogatásának ügye.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1212/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
egyetért a Magyar Kajak-kenu Szövetség kérésével 
és 1 000 E Ft-tal támogatja a 2010. július 10-én Bu-
dapesten az Újpesti-öbölben lebonyolításra kerülő 
települések közötti selejtező megrendezését. Jóvá-
hagyja, megköti a mellékelt támogatási szerződést 
és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 20 munkana-
pon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1213/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Csökkenti a „8435 Sárkányhajó VB” cím (műkö-
dési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre sorának) 
előirányzatát 5 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg nö-
veli a „8413 Sportcélú támogatás” cím (működési 
célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre sorának) elő-
irányzatát 4 000 E Ft-tal, továbbá az új „8437 Ma-
gyar Kajak-kenu Szövetség” cím (működési célú 
pénzeszközátadás Áht-n kívülre sorának) előirány-
zatát 1 000 E Ft-tal.

Határidő: a jelen Közgyűlésen megtárgyalásra kerülő 
költségvetési rendeletmódosítás

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 28. pontja: Javaslat a Bajcsy-Zsilinsz-
ky Kórház és Rendelőintézet, „A” épület részleges felújí-
tása feladat (Azonosító: 6367) engedélyokiratának jóvá-
hagyására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1214/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
úgy dönt, hogy a „Bajcsy-Zsilinszky Kórház és 
Rendelőintézet, „A” épület részleges felújítása” 
feladat megvalósításához csökkenti a „9169 Baj-

csy-Zsilinszky Kórház „A” épület felújításának 
céltartaléka” cím felhalmozási tartalék előirányza-
tát 2010. évben 13 125 E Ft-tal (2011. évi üteme 
138 750 E Ft, 2012. évi üteme 148 125 E Ft), ezzel 
egyidejűleg azonos összeggel megemeli „1109 Fő-
városi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és 
Rendelőintézet,” cím támogatási és kiadási, azon be-
lül a céljelleggel támogatott intézményi felújításon 
az új „A” épület részleges felújítása” feladat 2010. 
évi előirányzatát 13 125 E Ft-tal (2011. évi üteme 
138 750 E Ft, 2012. évi üteme 148 125 E Ft). 
A feladat összköltsége: 300 000 E Ft.

1215/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkor-
mányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. sz. 
melléklet II. „A Közgyűlés által a bizottságokra 
átruházott hatáskörök jegyzéke Valamennyi bizott-
ságra vonatkozó általános hatáskör” 4. pontjában 
az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság és a 
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság felújítási en-
gedélyokirat jóváhagyásának hatáskörét.

1216/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) 
bekezdés alapján jóváhagyja a „Bajcsy-Zsilinszky 
Kórház és Rendelőintézet, „A” épület részleges 
felújítása” (Azonosító: 6367) megnevezésű feladat 
engedélyokiratát, és felkéri a főpolgármestert a 
„Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet, „A” 
épület részleges felújítása” (Azonosító: 6367) fel-
adat engedélyokiratának aláírására a 3. sz. mellék-
let szerinti tartalommal.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 
napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 29. pontja: Javaslat egészségügyi intéz-
mények akadálymentesítési feladatainak engedélyokirat 
módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1217/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
a támogatói okirat, az engedélyokirat és a költ-
ségvetési rendelet összhangjának megteremtése 
érdekében megemeli a „8536 Támogatásértékű 
beruházási bevétel” címen belül a KMOP – Szent 
János Kórház akadálymentesítése előirányzatot 
29,876 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a 
„9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a 
Szent János Kórház akadálymentesítése feladat elő-
irányzatát 29,876 M Ft-tal (ebből KMOP támogatás 
29,876 M Ft), továbbá törli a feladat 2011. évi üte-
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mét. A feladat összköltsége 33,209 M Ft-ra mó-
dosul.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

1218/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
A támogatói okirat, az engedélyokirat és a költség-
vetési rendelet összhangjának megteremtése érde-
kében megemeli a „8536 Támogatásértékű beruhá-
zási bevétel” címen belül a KMOP – Jahn Ferenc 
Dél-pesti Kórház akadálymentesítése előirányza-
tot 29,918 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a 
„9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a 
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház akadálymentesítése 
feladat előirányzatát 29,918 M Ft-tal (ebből KMOP 
támogatás 29,918 M Ft), továbbá törli a feladat 
2011. évi ütemét. A feladat összköltsége 36,651 M 
Ft-ra módosul.

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1219/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Eseti jelleggel magához vonja az Egészségügyi 
és Szociálpolitikai Bizottság, valamint a Pénzügyi 
és Közbeszerzési Bizottság engedélyokirat jóvá-
hagyására vonatkozó hatáskörét, és jóváhagyja a 
Szent János Kórház akadálymentesítési pályázatá-
hoz tartozó 5. sz. melléklet szerinti 1. számú módo-
sított engedélyokiratot.

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1220/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Eseti jelleggel magához vonja az Egészségügyi és 
Szociálpolitikai Bizottság, valamint a Pénzügyi és 
Közbeszerzési Bizottság engedélyokirat jóváha-
gyására vonatkozó hatáskörét, és jóváhagyja a Jahn 
Ferenc Dél-pesti Kórház akadálymentesítési pályá-
zatához tartozó, 6. sz. melléklet szerinti 1. számú 
módosított engedélyokiratot.

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1221/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert az 5. sz. mellékletként 
csatolt engedélyokirat aláírására.

Határidő: a döntést követő 15 napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

1222/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert a 6. sz. mellékletként csa-
tolt engedélyokirat aláírására.

Határidő: a döntést követő 15 napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 30. pontja: A Budapesti Közlekedési Szö-
vetség 2010. évi fi nanszírozását biztosító szerződések 
megkötése.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1223/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
jóváhagyja, megköti a MÁV-START Zrt. Budapest-
bérlettel kapcsolatos kompenzációs szerződését az 
1. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a fő-
polgármestert a megállapodás aláírására és annak 
alapján a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2010. június 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1224/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a VOLÁNBUSZ Zrt. Buda-
pest-bérlettel kapcsolatos kompenzációs szerződé-
sét a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a 
főpolgármestert a megállapodás aláírására és annak 
alapján a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2010. június 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1225/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Támogatja a Főpolgármesteri Hivatal és a Buda-
pesti Közlekedés- Szervező Közhasznú Nonprofi t 
Kft. közötti 2010. évi támogatási szerződés megkö-
tését az 5. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felké-
ri a főpolgármestert a szerződés aláírására és annak 
alapján a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2010. június 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1226/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Úgy dönt, hogy a 2010. évi költségvetés I. félévi 
beszámolójának tárgyalásával egyidejűleg áttekinti 
a szolgáltatók bevételkiesésének alakulását, és dönt 
az esetleges hiány pótlásának módjáról.

Határidő: a 2010. évi költségvetés I. félévi beszámo-
lójának tárgyalása

Felelős: főpolgármester

1227/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezzen 
egyeztetést a kormány közlekedési ügyekért fele-
lős vezetőjével a Budapest-bérlet fi nanszírozásának 
megoldására vonatkozóan.

Határidő: 2010. június 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1228/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
A kompenzációs szerződések pénzügyi rendezése 
érdekében csökkenti a „9142 Budapesti Közleke-
dési Szövetség céltartaléka” címen a működési tar-
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talék előirányzatot 25 000 E Ft-tal, ugyanezen a cí-
men a felhalmozási tartalék előirányzatot 10 000 E 
Ft-tal. Ezzel egyidejűleg 35 000 E Ft-tal megemeli 
a „8409 Budapesti Közlekedési Szövetség” címen 
belül a működési célú pénzeszköz átadás államház-
tartáson kívülre előirányzatot.

A napirend 31. pontja: Javaslat a „Te jössz! és a 
„Jogom van, kötelességem van...” című pályázatok tá-
mogatott pályamunkáira.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1229/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
támogatásban részesíti a „9128 Ifjúságpolitikai cél-
tartalék” terhére a 2. számú mellékletben felsorolt 
szervezeteket, összesen 19 403 E Ft értékben. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1230/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
A „9128 Ifjúságpolitikai céltartalék” cím terhére a 
fővárosi fenntartású költségvetési szervek részére 
(a 3000-es címekre) a 3. sz. melléklet szerint ösz-
szesen 1 372  E Ft összegű támogatási és dologi 
kiadási előirányzatot biztosít.

1231/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
A „9128 Ifjúságpolitikai céltartalék”-cím terhére a 
„8429 Ifjúságpolitikai támogatás” címre összesen 
18 031 E Ft összegű kiadási előirányzatot biztosít 
(ebből 17 032 E Ft működési célú pénzeszköz át-
adás Áht-n kívülre előirányzatra, az 5. sz. melléklet 
szerint; 999 E Ft támogatás értékű működési kiadási 
előirányzatra a 4. sz. melléklet szerinti bontásban).

1232/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a pályázati kiírás 
mellékleteként szereplő támogatási szerződést a tá-
mogatást elnyert szervezetekkel írja alá, valamint a 
támogatott szervezetek részére a támogatási összeg 
átutalását kezdje meg. (6. sz. melléklet)

Határidő:a támogatási szerződést a Közgyűlés ülését 
követő héten, a támogatás átutalását a szerződést 
követő 30 napon

Felelős: dr. Demszky Gábor

1233/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
A „9128 Ifjúságpolitikai céltartalék” címen fenn-
maradt 23 597 E Ft összeget átcsoportosítja a „9215 
Ifjúságpolitikai célú bizottsági keret céltartalék” 
címre.

1234/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja a „Te jössz!” című pályázati felhívás 
közzétételét a 7. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

1235/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy az 1230/2010. (VI. 
3.), 1231/2010. (VI. 3.) és az 1233/2010. (VI. 3.) 
Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódó költségvetési 
rendeletmódosítási javaslatokat terjessze a Fővá-
rosi Közgyűlés elé.

Határidő: a soron következő költségvetési rendeletet 
módosító közgyűlés

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 32. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár VI. és VII. kerületi tagkönyvtárai integ-
rációjának megvalósítására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1236/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
egyetért a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VI. és 
VII. kerületi tagkönyvtárai integrációja megvaló-
sításának koncepciójával, valamint a Budapest VI. 
kerület, 28866/0/A/20-as helyrajzi számú, és termé-
szetben az 1062 Budapest, Andrássy út 52. sz. alatti 
ingatlan elidegenítésével és a Budapest VI. kerület, 
28768/0/B/1-es, 28768/0/B/2-es, 28768/0/B/3-as, 
28768/0/B/4-es és 28768/0/B/5-ös helyrajzi számú, 
és a természetben az 1067 Budapest, Csengery u. 
41. szám alatti ingatlanok tulajdonjogának meg-
szerzésével, mely érdekében a jogügyletben érin-
tett ingatlanok forgalmi értékének megállapítására 
ellenőrző értékbecslés készítését tartja szükséges-
nek.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1237/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
A Budapest VI. kerület, 28866/0/A/20-as hely-
rajzi számú, és természetben az 1062 Budapest, 
Andrássy út 52 sz. alatti és a Budapest VI. kerület, 
28768/0/B/1-es, 28768/0/B/2-es, 28768/0/B/3-as, 
28768/0/B/4-es és 28768/0/B/5-ös helyrajzi számú, 
és a természetben az 1067 Budapest, Csengery u. 41. 
szám alatti ingatlanok cseréjének és az 1067 Buda-
pest, Csengery u. 41. szám alatti ingatlan rekonst-
rukciójának megvalósítása érdekében megemeli a 
„8513 Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke-
sítése” cím bevételi előirányzatát 139 550 E Ft-tal, 
és csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati 
szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím 
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kiadási előirányzatát 89 013 E Ft-tal, s egyidejűleg 
tervbe veszi a „9112 Évközi indítású beruházások” 
címen belül az új „VI. kerület, Csengery u. 41. 
szám alatti ingatlan tulajdonjogának megszerzése” 
feladatot 216 563 E Ft-tal, mely feladat összköltsé-
ge: 216 563 E Ft, valamint a „9112 Évközi indítású 
beruházások” címen belül az új „VI. ker., Csengery 
u. 41. szám alatti ingatlan rekonstrukciója” fel-
adatot 12 000 E Ft-tal, a feladat 2011. évi üteme 
155 987 E Ft, összköltsége 167 987 E Ft.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1238/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
napirendjére veszi és a „Jelentés a lejárt határidejű 
közgyűlési határozatok végrehajtásáról” című elő-
terjesztés után tárgyalja meg a „Javaslat a csőd kö-
zeli egészségügyi intézmények támogatására” című 
előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1239/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
úgy dönt, hogy újra kíván szavazni a „Javaslat a 
2010. április 21-én keltezett és 2010. április 29-én 
elfogadott „Megállapodás a Fővárosi Önkormány-
zat, a Hungáriavíz Zrt., a Suez Environment SA, 
és az RWE Aqua GmbH között” című előterjesztés 
napirendre vételéről.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1240/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
napirendjére veszi és a „Jelentés a lejárt határidejű 
közgyűlési határozatok végrehajtásáról” című elő-
terjesztés után tárgyalja meg 56. pontként a „Javas-
lat a 2010. április 21-én keltezett és 2010. április 
29-én elfogadott „Megállapodás a Fővárosi Önkor-
mányzat, a Hungáriavíz Zrt., a Suez Environment 
SA, és az RWE Aqua GmbH között” című előter-
jesztést.

A napirend 33. pontja: Dohányzási tilalom bevezeté-
se a budapesti aluljárókban.

Előadó: Kolozs András

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 34/2010. (VI. 21.) önkormányzati ren-
deletét a főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. 
(VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 1. sz. 
melléklet szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1241/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
a módosított 1. sz. mellékletben felsorolt aluljá-
rókban való dohányzás megtiltásához kapcsolódó 
tilalmi táblák elkészítése, kihelyezése és a tilalom-
mal kapcsolatos tájékoztató tevékenység elvégzése 
érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” 
kiadási előirányzatát, 10 M Ft-tal és ugyanezzel 
az összeggel növeli a „7325 FKF Zrt. köztiszta-
sági feladatok” címrend kiadási, azon belül 132. 
címkódszámú előirányzatát, a Fővárosi Önkor-
mányzat és az FKF Zrt. között megkötött közszol-
gáltatási szerződés közútkezelésre vonatkozó 1. sz. 
mellékletének „Aluljárók fenntartási munkái” előírt 
tevékenység keretében.

1242/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert a feladat végrehajtásához 
szükséges intézkedések megtételére. 

1243/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a budapesti tömeg-
közlekedési megállókban (autóbusz, trolibusz, vil-
lamos, HÉV megállóhelyek, állomások) a dohány-
zási tilalom kiterjesztésére vonatkozóan dolgozzon 
ki rendelettervezetet és terjessze be a Fővárosi Köz-
gyűlés következő ülésére.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés következő ülése
Felelős: dr. Demszky Gábor

1244/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy 2010. december 
31-ig dolgozzon ki átfogó koncepciót a fővárosi 
aluljárók tisztasága érdekében a hajléktalanok és az 
illegális árusok problémájának megoldására.

Határidő: 2010. december 31.
Felelős: főpolgármester

A napirend 34. pontja: A fővárosi aluljárók térfi gye-
lő rendszerének üzemeltetése.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1245/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
úgy dönt, hogy a fővárosi aluljárók térfi gyelő rend-
szerének 2010. évi működtetése és üzemeltetése 
érdekében a Fővárosi Közterület-felügyelet és a 
Budapesti Rendőr-főkapitányság részére egyszeri 
támogatást biztosít.

1246/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
A fővárosi aluljárók térfi gyelő rendszerének mű-
ködtetése érdekében a „9107 Aluljárókban lévő ka-
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merák működtetésére” cím előirányzatát csökkenti 
30 000 E Ft-tal, továbbá a „9154 Közbiztonsági 
céltartalék” cím előirányzatát csökkenti 42 704 E 
Ft-tal, ezzel egyidejűleg 72 704 E Ft-tal megemeli 
a „8705 Budapesti Rendőr-főkapitányság támoga-
tása” cím támogatásértékű működési kiadási elői-
rányzatát.

1247/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Veszélyességi pótlék kifi zetése céljából a „9154 
Közbiztonsági céltartalék” cím előirányzatát csök-
kenti 74 477 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a 
„6001 Fővárosi Közterület-felügyelet” címen belül 
a személyi juttatások előirányzatát 58 643 E Ft-tal, 
továbbá címen belül a munkaadókat terhelő járulé-
kok előirányzatát 15 834 E Ft-tal.

1248/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy adjon tájékoztatást 
a térfi gyelő kamerák telepítéséről, működtetéséről, 
és az erre biztosított forrás felhasználásáról.

A napirend 35. pontja: Javaslat a „Budapest Komp-
lex Integrált Szennyvízelvezetése” projekthez szükséges 
jogi személyiségű önkormányzati társulás létrehozatal-
ára és a BKISZ projekt második fordulós KEOP pályáza-
tához kapcsolódó döntések meghozatalára, továbbá agg-
lomerációs szennyvízdíj bevezetésére.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1249/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
jóváhagyja, megköti Budaörs Város Önkormányza-
tával – a ”Budapest Komplex Integrált Szennyvízel-
vezetése” projekt második fordulós KEOP pályáza-
tához szükséges, jogszabály és a pályázati feltételek 
alapján kötelezően létrehozandó jogi személyiségű 
önkormányzati társulás megalapítása érdekében – a 
Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó 
Önkormányzati Társulás társulási megállapodását 
(1. számú melléklet), továbbá felhatalmazza a fő-
polgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: főpolgármester 

1250/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társulás törzs-
könyvi nyilvántartásba vétele iránt a társuló önkor-
mányzatok képviseletében a Magyar Államkincstár 
illetékes Fővárosi és Pest megyei igazgatóságánál 
járjon el és az alapításhoz kapcsolódó egyéb szük-
séges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: megállapodás aláírásától számított 8 nap
Felelős: főpolgármester 

1251/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
A Társulás működése céljából a társulási megálla-
podásban alapítói vagyonként előírt pénzügyi hozzá-
járulás Fővárosra jutó összegének, azaz 1 500 E Ft 
biztosítása érdekében csökkenti a „8403 Önkormány-
zati fejlesztések” címen belül a Vízgazdálkodási fel-
adatok „Tervezés, előkészítés” feladat előirányzatát 
1 500 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel 
tervbe veszi a „6003 Budapest-Budaörs Szennyvíz-
elvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás” cím 
támogatási és kiadási, a kiadásin belül a támogatásér-
tékű működési kiadás előirányzatát 1 500 E Ft-tal.

1252/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a Városüzemeltetési és Környezetgazdálko-
dási Bizottságot, hogy tegyen személyi javaslatot a 
Budaörssel kötendő Társulás elnöki tisztére. 

Határidő: 30 nap
Felelős: a Városüzemeltetési és Környezetgazdálko-

dási Bizottság elnöke

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 35/2010 (VI. 21.) önkormányzati ren-
deletét, az önkormányzati tulajdonú víziközműből 
szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tu-
lajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelve-
zetés, szennyvíztisztítás és - kezelés legmagasabb 
hatósági díjának Budapest főváros közigazgatási 
területén történő megállapításáról, továbbá a díj-
alkalmazás feltételeiről szóló 4/1995. (II. 13.) Főv. 
Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1253/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
a Fővárosi Önkormányzat, mint az erre a célra létre-
jött Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruhá-
zó Önkormányzati Társulás (Társulás) tagja részéről 
a) elfogadja, hogy Részletes Megvalósíthatósági 

Tanulmány alapján, az abban foglalt pénzügyi 
és műszaki tartalommal, és jogi feltétel-rend-
szerben a „Budapest Komplex Integrált Szenny-
vízelvezetése” (BKISZ) projektet a Társulás va-
lósítja meg, és e Társulás tagjaként:

b) egyetért azzal, hogy a BKISZ projekt megvalósí-
tásának támogatása céljából a Társulás benyújt-
sa a KEOP második fordulós pályázatot, tudo-
másul veszi, hogy végleges formában az EU 
Bizottság döntése állapítja meg a projekt beru-
házási műszaki tartalmát és pénzügyi forrása-
it, továbbá egyetért azzal, hogy az eredményes 
pályázat és a támogatás odaítélése esetén a Tár-
sulás a támogatási szerződés megkötése után a 
projektet megvalósítsa;
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c) felhatalmazza a Társulási Tanácsban eljáró tagi 
képviselőjét, hogy a Tanácsnak a – KEOP pá-
lyázati felhívásban és útmutatóban előírt – tár-
sulási kötelezettségvállalásra vonatkozó, vala-
mint a Társulás második fordulós pályázatának 
és a támogatási kérelmének benyújtására és – a 
tagönkormányzatok előzetes döntését követően 
és alapján – a megvalósítási munkák támogatá-
si szerződésének megkötésére vonatkozó hatá-
rozatát, valamint az RMT-ben bemutatott köz-
beszerzési eljárások megindítását szavazatával 
támogassa; 

d) felkéri a főpolgármestert, hogy – átruházott ha-
táskörében eljárva – a KEOP pályázati felhívás-
ban és útmutatóban a projektgazda Társulás tag-
önkormányzatai részéről való benyújtásra előírt 
nyilatkozatokat a Társulás útján aláírja, illetve a 
szükséges mellékleteket benyújtsa.  

Határidő: 2010. július 5. (KEOP bírálati határnap)
Felelős: főpolgármester

1254/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
A Társulásnak a BKISZ projekt megvalósítására 
vonatkozó kötelezettségvállalása érdekében, mint 
a Társulás tagja a fővárosi beruházási elemek vo-
natkozásában kötelezettséget vállal a Társulás, mint 
a támogatás kedvezményezettje részére a támoga-
tási döntésben és a támogatási szerződésben előírt 
saját forrás (önerő és áfa) biztosítására, amely a 
2011-2014. évekre tervezett megvalósítási idő-
szak alatt a projekt beruházási okmánya szerint 
22 344,6 M Ft összegben (13 444,2 M Ft önerő és  
8 900,4 M Ft ÁFA) áll rendelkezésre. A beruházá-
si forrásokat a Társulás javára a tagönkormányzati 
befi zetések (pénzátadások) biztosítják. Felkéri a 
főpolgármestert, hogy a beruházási forrásokat a Fő-
városi Önkormányzat hétéves fejlesztési tervében 
és a mindenkori éves költségvetésében szerepeltes-
se, és a pénzátadási megállapodásokat a megfelelő 
időben terjessze a Főváros Közgyűlés elé.

Határidő: a beruházási források tekintetében a min-
denkori éves költségvetési rendeletben, a pénzát-
adási megállapodások vonatkozásában az igény 
felmerülésekor

Felelős: főpolgármester

1255/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a projekt fővárosi 
beruházási okmányait a megvalósítási munkákra 
vonatkozó támogatás odaítélését követően, a szük-
séges módosítások átvezetése érdekében terjessze a 
Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2010. szeptember 30.
Felelős: főpolgármester

1256/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.
Kijelenti, hogy a BKISZ üzemeltetési koncepciója 
alátámasztásához a Fővárosi Önkormányzat által 

nyújtott, a részletes megvalósíthatósági tanulmány-
ban feltüntetett adatok, információk a valóságnak 
megfelelnek, továbbá a részletes megvalósíthatósá-
gi tanulmányban bemutatott üzemeltetési koncep-
ciót, díjpolitikát, díjképzést ismeri, és a kötelezett-
ségek betartását vállalja, valamint kijelenti, hogy a 
BKISZ projekt keretében megvalósuló csatornamű-
létesítmények fenntartása saját forrásból (az FCSM 
Zrt. csatornahasználati díj árbevételéből) történik, 
és a csatorna-létesítmények üzembe helyezésétől 
számított öt évig az új létesítményekre vonatkozó-
an csatornadíj támogatást a Fővárosi Önkormányzat 
nem igényel, továbbá a projekt keretében megvaló-
sított létesítményeket az előírt fenntartási időszak-
ban a projekt céljára működteti.

1257/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Hatályon kívül helyezi az 586/2010. (III. 31.) Főv. 
Kgy. határozatát.

A napirend 36. pontja: BKSZT szerződésmódosítás 
jóváhagyási jog átruházása.

Előadó: Tüttő Kata

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1258/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata 
a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság elé terjesz-
tett tartalommal nem írja alá a Budapesti Közpon-
ti Szennyvíztisztító Telep tervezési, kivitelezési 
feladatainak ellátása, valamint közreműködése a 
BKSZT 4 éves határozott idejű üzemeltetésében 
tárgyú szerződés 3. és 4. számú szerződés módo-
sításokat és teljes körűen, műszaki, jogi és pénz-
ügyi-gazdasági igazságügyi szakértői vélemény 
elkészítését rendeli el a levonandó tételek jellegé-
nek és pontos mértékének meghatározása érdeké-
ben.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

1259/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Amennyiben Konzorciummal, illetve BKSZT-vel 
nem kerül sor a lehetetlenülés miatt meghatározan-
dó tisztítási díj – szerződéses ellenérték – 2010-es 
értékének meghatározására, a főváros vizsgálja 
meg:
a) Szerződésszegés miatti lehetséges jogkövetkez-

mények alkalmazhatóságát;
b) Üzemeltetési megállapodás (azonnali) felmon-

dásának lehetőségét, más üzemeltetési feltéte-
lek kialakítását.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor
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A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 36/2010. (VI. 21.) önkormányzati ren-
deletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) 
Főv. Kgy. rendelet módosításáról a melléklet sze-
rinti tartalommal.

A napirend 37. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztői kiegészítéssel megalkotja a Fővárosi 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályza-
táról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról szóló 37/2010. (VI. 4.) önkormányzati 
rendeletét a melléklet szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1260/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
a Főpolgármesteri Hivatallal közszolgálati jogvi-
szonyban foglalkoztatottak létszámát 1.213 főben 
állapítja meg.

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

A napirend 38. pontja: Javaslat a SZERSA által bé-
relt Bp. IX., Soroksári út 75-77. sz. alatti ingatlan bérleti 
díjának csökkentése és az óvadék fi zetésének felfüggesz-
tése ügyében.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1261/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. 
Kgy. rendelet 35. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, 
hogy nem járul hozzá a Szegényeket és Rászoru-
lókat Segítő Közhasznú Alapítvány által bérelt 
Budapest IX. ker., Soroksári út 75-77. szám alatti 
ingatlan bérleti díjának 90 %-os csökkentéséhez, 
valamint a részletfi zetésből fennmaradó 3 havi, 
bruttó 3.000.600 Ft összegű óvadék megfi zetésének 
2010. november 30-ig történő felfüggesztéséhez.

Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor 

A napirend 39. pontja: Javaslat az Európai Unió 
URBACT II program ROMA-NET című projektjének má-

sodik szakaszára vonatkozó partnerségi megállapodás 
megkötésére.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1262/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
hatályon kívül helyezi a 914/2010. (IV. 29.) Főv. 
Kgy. határozatot.

1263/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat-
nak az Európai Unió URBACT II program „A Roma 
lakosság integrációja (ROMA-NET)” elnevezésű 
projekt második szakaszára vonatkozó, a végleges 
pályázat részét képező Partnerségi megállapodást a 
2. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 40. pontja: 2009. évi felüljáró felújítása 
1. csoport engedélyokiratának 2. sz. módosítása.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1264/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
jóváhagyja a 2009. évi felüljáró felújítása 1. cso-
port engedélyokiratának 2. számú módosítását az 1. 
számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a 
főpolgármestert az engedélyokirat 2. számú módo-
sításának aláírására.

Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 41. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat Idősek Otthona (Kamaraerdő) területén lévő 
„Bagolyvár kápolnára” vonatkozó használati megálla-
podás megkötésére.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1265/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
a Fővárosi Közgyűlés Gazdasági Bizottságának és 
Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságának a 
Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló  
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 42. § a) pont-
jában foglaltak szerinti hatáskörét eseti jelleggel 
magához vonja.
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1266/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
A magához vont hatáskör alapján a Budaörsi Egy-
házközséggel kötött 1. számú melléklet szerinti 
használati megállapodást közös megegyezéssel 
megszünteti a 6. számú mellékletben foglaltak sze-
rint, és megköti a Krisztus Légiója Kongregációval 
a 7. számú mellékletként csatolt használati megál-
lapodást.

Határidő: 2010. június 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 42. pontja: Javaslat oktatási intézményi 
fejlesztéseket segítő pályázatok támogatására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1267/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
jóváhagyja és megköti az együttműködési megál-
lapodást az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal a 
Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Isko-
la és Gimnáziummal a TÁMOP 3.1.3. projektre és 
felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírá-
sára és kiadására. 

Határidő: 2010. június 4.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1268/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja és megköti az együttműködési megál-
lapodást a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal a 
Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló 
Szakközépiskolával a TÁMOP 3.1.3. projektre és 
felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírá-
sára és kiadására. 

Határidő: 2010. június 4.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1269/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja és megköti az együttműködési megálla-
podást a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal a Than 
Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és 
Szakiskolával a TÁMOP 3.1.3. projektre és felha-
talmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására 
és kiadására. 

Határidő: 2010. június 4.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1270/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja és megköti az együttműködési megál-
lapodást a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal a 
Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki 
Szakközépiskolával a TÁMOP 3.1.3. projektre és 
felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírá-
sára és kiadására. 

Határidő: 2010. június 4.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1271/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az együttműködési megál-
lapodást az 5. sz. melléklet szerinti tartalommal a 
Neumann János Számítástechnikai Szakközépisko-
lával a TÁMOP 3.1.3. projektre és felhatalmazza a 
főpolgármestert a szerződés aláírására és kiadásá-
ra. 

Határidő: 2010. június 4.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1272/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja és megköti az együttműködési megál-
lapodást a 6. sz. melléklet szerinti tartalommal az 
Eötvös József Gimnáziummal a TÁMOP 3.1.3. 
projektre és felhatalmazza a főpolgármestert a szer-
ződés aláírására és kiadására. 

Határidő: 2010. június 4.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1273/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az együttműködési meg-
állapodást a 7. sz. melléklet szerinti tartalommal 
a Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló 
Műszaki Szakközépiskolával TÁMOP 3.1.3. pro-
jektre és felhatalmazza a főpolgármestert a szerző-
dés aláírására és kiadására. 

Határidő: 2010. június 4.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1274/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az együttműködési megál-
lapodást a 8. sz. melléklet szerinti tartalommal a 
Kölcsey Ferenc Gimnáziummal a TÁMOP 3.1.3. 
projektre és felhatalmazza a főpolgármestert a szer-
ződés aláírására és kiadására. 

Határidő: 2010. június 4.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1275/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja és megköti az együttműködési megál-
lapodást a 9. sz. melléklet szerinti tartalommal a 
Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Kör-
nyezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskolával 
a TÁMOP 3.1.3. projektre és felhatalmazza a főpol-
gármestert a szerződés aláírására és kiadására. 

Határidő: 2010. június 4.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1276/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az együttműködési megál-
lapodást a 10. sz. melléklet szerinti tartalommal a 
Losonci téri Általános Iskolával a TÁMOP 3.1.3. 
projektre és felhatalmazza a főpolgármestert a szer-
ződés aláírására és kiadására. 

Határidő: 2010. június 4.
Felelős: dr. Demszky Gábor



1602 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2010. július 22.

1277/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja és megköti az együttműködési meg-
állapodást a 11. sz. melléklet szerinti tartalommal 
a Dob utcai Általános Iskolával a TÁMOP 3.1.3. 
projektre és felhatalmazza a főpolgármestert a szer-
ződés aláírására és kiadására. 

Határidő: 2010. június 4.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1278/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja és megköti az együttműködési meg-
állapodást a 12. sz. melléklet szerinti tartalommal 
Szent László Gimnáziummal a TÁMOP 3.1.3. pro-
jektre és felhatalmazza a főpolgármestert a szerző-
dés aláírására és kiadására. 

Határidő: 2010. június 4.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1279/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja és megköti az együttműködési megál-
lapodást a 13. sz. melléklet szerinti tartalommal a 
Berzsenyi Dániel Gimnáziummal a TÁMOP 3.1.3. 
projektre és felhatalmazza a főpolgármestert a szer-
ződés aláírására és kiadására. 

Határidő: 2010. június 4.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1280/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja és megköti az együttműködési megál-
lapodást a 14. sz. melléklet szerinti tartalommal a 
Szent István Gimnáziummal a TÁMOP 3.1.3. pro-
jektre és felhatalmazza a főpolgármestert a szerző-
dés aláírására és kiadására. 

Határidő: 2010. június 4.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1281/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Pályázatot nyújt be „A teljesítmény motivációs 
pályázati alapból a kiemelkedő munkát végző pe-
dagógusok teljesítményének elismerésére – Ady 
Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium” címmel az 
Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) az Ok-
tatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő 
Igazgatósága közreműködésével meghirdetett nyílt 
pályázati felhívásra. 
Felkéri a főpolgármestert a pályázati dokumentáció 
aláírására, valamint az ahhoz kapcsolódó nyilatko-
zatok és dokumentumok aláírására és kiadására a 
15. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 2010. június 4.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1282/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Pályázatot nyújt be „A teljesítmény motivációs pá-
lyázati alapból a kiemelkedő munkát végző pedagó-
gusok teljesítményének elismerésére – Zrínyi Mik-
lós Gimnázium” címmel az Oktatási és Kulturális 

Minisztérium (OKM) az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága közremű-
ködésével meghirdetett nyílt pályázati felhívásra. 
Felkéri a főpolgármestert a pályázati dokumentáció 
aláírására, valamint az ahhoz kapcsolódó nyilatko-
zatok és dokumentumok aláírására és kiadására a 
16. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 2010. június 4.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1283/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert a Terézvárosi Kereske-
delmi Szakközépiskola és Szakiskola KEOP 2009-
5.3.0/B „Energetikai hatékonyság fokozása megúju-
ló energiaforrással kombinálva” című pályázatához 
szükséges fenntartói nyilatkozat aláírására és ki-
adására a 17. sz. melléklet szerinti tartalommal. 

Határidő: 2010. június 15.
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 43. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat Szent Imre Kórház 2009. évi prevenciós szűrő-
program elszámolási határidejének módosítására.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1284/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
jóváhagyja és megköti a támogatási szerződés 3. sz. 
melléklet szerinti módosítását és felkéri a főpolgár-
mestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2010. június 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 44. pontja: Javaslat a gyermekvédel-
mi ágazathoz tartozó intézményvezetők részére prémium 
előleg kifi zetésére.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1285/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
módosítja az 507/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. határo-
zatát úgy, hogy a gyermek- és ifjúságvédelmi intéz-
mények vezetői számára megállapítható prémium 
előleg év közbeni maximum 1,5 havi illetményének 
megfelelő összegtől indokolt esetben az 1992. évi 
XXXIII. tv. keretei között eltérhet. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1286/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.
A gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények vezetői 
körében Gáspárné Puskás Krisztina és Hornyák Jó-
zsef igazgatók esetében a családi pótlék személyre 
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szóló felhasználására vonatkozó ágazati mintasza-
bályzat elkészítésével kapcsolatos többletfeladatok 
elvégzése miatt + 162 000 Ft illetve + 158 000 Ft 
összeggel eltér az 507/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. ha-
tározatban a prémium előleg felső határaként meg-
állapított másfél havi mértéktől.

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1287/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
A gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények kineve-
zett magasabb vezetői, továbbá a gyermekvédelmi 
ágazathoz tartozó egyéb intézmények megbízott 
magasabb vezetői 2010. évi prémium előlegének 
összegét személyenként megállapítja az 1. számú 
mellékletben foglaltak szerint.

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1288/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy döntsön az össze-
gek soron kívüli kiutalásáról a 2. számú melléklet 
szerinti tartalommal.

Határidő: döntést követően azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

1289/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a prémium előleg 
összegek kifi zetésére vonatkozó munkáltatói intéz-
kedéseket tegye meg és kiadmányozza.

Határidő: döntést követő 15 napon belül 
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 45. pontja: Javaslat az Élet Menete Ala-
pítvány részére megítélt támogatás átutalásának engedé-
lyezésére.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1290/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
úgy dönt, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata 
2010. évi költségvetéséről szóló a 9/2010. (III. 31.) 
Főv. Kgy. rendeletének 24. § (12) bekezdésében 
foglaltak alapján az Élet Menete Alapítvány részére 
a „8440 Kulturális és közösségi rendezvények ke-
rete” – cím terhére 15 000 E Ft összegű támogatás 
átutalását engedélyezi.

Határidő: a főpolgármester előirányzat-átcsoportosí-
tásra vonatkozó döntését követő 30 napon belül

Felelős: főpolgármester

A napirend 46. pontja: Az „RSD vízminőségének 
javítása, átvezetési projektelem” pályázat, kötelezettség 
vállaló nyilatkozat.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1291/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
nem fogadja el Horváth Csaba módosító indítvá-
nyát, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés felhatalmazza a főpolgár-
mestert, hogy a Vízügyi és Környezetvédelmi Köz-
ponti Igazgatóság és a Fővárosi Önkormányzat által 
a „Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág vízgazdálkodásá-
nak, vízminőségének javítása” tárgyú, EU támo-
gatásra számot tartó komplex projekt (kódszám: 
KEOP-7.2.2.1-2008-0005) tárgyában kibocsátandó 
– az előterjesztés mellékletét képező – közös nyi-
latkozatot aláírja.

Határidő: 2010. június 10.
Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1292/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
nem fogadja el Gábor József módosító indítványát, 
mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a Vízügyi és 
Környezetvédelmi Központi Igazgatóság és a Fővá-
rosi Önkormányzat által kibocsátandó közös – nyi-
latkozat aláírását javasolja a főpolgármesternek. 

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1293/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
úgy dönt, hogy a Vízügyi és Környezetvédelmi 
Központi Igazgatóság és a Fővárosi Önkormány-
zat által kibocsátandó közös – nyilatkozat aláírását 
nem javasolja a főpolgármesternek.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 47. pontja: Támogatási kérelem a közfor-
galmú folyami révek és kompok felújítási támogatásához.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1294/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
egyetért a két (Megyer – Pünkösdfürdő, szünetel; 
Soroksár – Csepel, üzemel) dunai rév-átkelőhely 
felújításával. A megyeri rév azon eszközei újíthatók 
föl, melyek áthelyezésre kerülnek a tervezett Buda-
fok – Csepeli helyszínre.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor
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1295/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.
A BKV Zrt. nyilatkozata alapján kijelenti, hogy a 
két fővárosi dunai rév-átkelőhelyet a BKV Zrt. út-
ján a jövőben is tartósan, de legalább 2015-ig üze-
meltetni kívánja, egyúttal tudomásul veszi, hogy a 
támogatás megítélése esetén felújításra kerülő esz-
közök elidegenítésére 5 évig nem kerülhet sor.

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1296/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
A BKV Zrt. nyilatkozata alapján igazolja, hogy a 
költségvetési támogatás elnyeréséhez szükséges 
30%-os saját forrás (4 200 000 Ft + ÁFA) az üze-
meltető BKV Zrt. rendelkezésére áll. A projekttel 
kapcsolatban a Fővárosi Önkormányzatot semmi-
lyen fi nanszírozási kötelezettség nem terheli.

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1297/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a támogatá-
si kérelmet aláírja, és azt a Magyar Államkincstár 
Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságá-
hoz benyújtsa.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 48. pontja: Beszámoló a Fővárosi Közok-
tatási Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1298/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
elfogadja a Fővárosi Közoktatási Esélyegyenlőségi 
Program által előírt feladatok végrehajtásáról szóló 
felülvizsgálati beszámolót.

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

A napirend 50. pontja: Javaslat egyedi kérelmek tá-
mogatására a „8413 Sportcélú támogatás” cím elői-
rányzata terhére.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1302/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „8413 Sportcélú támogatás” cím 
2010. évi előirányzata (ezen belül a működési célú 
pénzeszközátadás Áht-n kívülre sorának) egyedi 
elbírálású rendkívüli sportcélú feladatok kerete ter-
hére az alábbi szervezeteket támogatja:

Sorsz. Megnevezés Támogatott cél
Támogatás 

összege
(E Ft-ban)

1. Sirály Életmód 
Klub

„Rendezvény a szabad-
idő hasznos eltöltésé-
ért„ (2010. június 3-6.) 
elnevezésű esemény ki-
adásainak támogatása.

1 500

2. MALÉV Repü-
lőklub

FIA Vitorlázórepülő VB 
(2010. július 20- au-
gusztus 7.), valamint 
a világeseményre való 
felkészülés kiadásainak 
támogatása. 

1 000

3. BVSC-Zugló
A karate szakosztály 
működési kiadásainak 
támogatása.

500

4. Zrínyi 2001 
DSE

A DSE sporteseményei-
nek támogatása. 200

5.
Magyar Ké-
zilabda Szö-
vetség

VII. Masters Kézilab-
da EB (2010. június 18-
20.) kiadásainak támo-
gatása.

500

6. Mici-Mackó 
Alapítvány

Értelmileg akadályozott 
tanulók úszás oktatásá-
nak támogatása.

200

7.
Advantage 
Szabadidő-
sport SE

A 2010. szeptember 18-
án megrendezésre kerü-
lő Streetball Challenge 
kiadásainak támoga-
tása.

1 200

8.
Budapesti 
Sztárok Sport-
egyesület

Nemzetközi utánpótlás 
jégkorong torna jégbér-
letének kiadásaihoz tá-
mogatás.

1 500

9. Ferencvárosi 
Torna Klub

Női kosárlabda szak-
osztály kiadásainak tá-
mogatására

1 500

10. Katana SE
Működési kiadásainak 
és sportprogramjainak 
támogatása.

1 000

11.
Magyar JKA 
Karate Szö-
vetség

JKA Nemzetközi Szak-
mai Továbbképző Tá-
bor kiadásainak támo-
gatása.

1 500

12. Ferencvárosi 
Szabadidős SE

Kerékpáros védőfelsze-
relések és uni-hoki pa-
lánk elemek vásárlásá-
nak támogatása.

500

13. MTK – Erzsé-
betvárosi SE

Az egyesületi sport-
programok kiadásainak 
támogatása.

1 000

14.

Közép magyar-
országi Techni-
kai és Tömeg-
sport Klubok 
Budapesti 
Szövetsége

Budapest Kupa ver-
senysorozat kiadásainak 
támogatása.

1 000

15.

Óbudai 
Wellness és 
Diáksport 
Egyesület

Az egyesületi sport-
programok kiadásainak 
támogatása.

300

16.

Budenz u. és 
Környéke Diák 
és Lakóterületi 
Sportegyesület

Az egyesületi sport-
programok kiadásainak 
támogatása.

250 
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Sorsz. Megnevezés Támogatott cél
Támogatás 

összege
(E Ft-ban)

17.
Budapesti 
Honvéd Sport-
egyesület

Versenyeken való rész-
vétel és edzőtáborokba 
történő utazás, valamint 
uszodabérlet kiadásai-
nak támogatása.

800

Összesen: 14 450

Jóváhagyja, megköti az 1. sz. mellékletben szereplő 
minta szerinti támogatási szerződéseket és felkéri a fő-
polgármestert azok aláírására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 20 munkana-
pon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 51. pontja: Javaslat a „8206 Bűnmegelő-
zési célú bizottsági keret” cím terhére történő támogatás 
utalásának engedélyezésére.

Előadó: Danielisz Béla

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1303/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Budapest Főváros Önkormány-
zata 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. 
(III. 31.) Főv. Kgy. önkormányzati rendelete 24. § 
(12) bekezdése alapján engedélyezi az alábbi tár-
sadalmi szervezet részére a „8206 Bűnmegelőzési 
célú bizottsági keret” címen szereplő előirányzat 
terhére 500 E Ft összegű támogatás utalását.

TÁMOGATOTT
 MEGNEVEZÉSE:

TÁMOGATÁS 
CÉLJA:

TÁMOGA-
TÁS 

ÖSSZEGE 
(E Ft)

Európai Sors-Társak 
Közhasznú Egyesület

A lakásmaffi a 
áldozatainak 
érdekképviselete.

500

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

A napirend 52. pontja: Javaslat a „Szónokok Hordó-
ja” civil fórum tér kialakítására vonatkozó előterjeszté-
sek végleges visszavonására és a kapcsolódó határozatok 
hatályon kívüli helyezésére.

Előadó: Bojár Iván András

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1304/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
nem támogatja Budapesten a Szónokok Hordója ci-
vil fórum tér kialakítását.

1305/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Hatályon kívül helyezi a következő határozatokat: 
1095/2008. (VI. 26.), 1097/2008. (VI. 26.),
1098/2008. (VI. 26.), 1099/2008. (VI. 26.),
1100/2008. (VI. 26.).

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

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

A napirend 55. pontja: Jelentés a lejárt határidejű 
közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1309/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló 
jelentést elfogadja.
– A 914/2002. (V. 30.) sz. határozatot hatályon kí-

vül helyezi;
– a 2333/2005. (X. 26.) sz. határozat 1. bekezdé-

sének végrehajtási határidejét 2010. december 
31-re módosítja;

– a 2334/2005. (X. 26.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2011. december 31-re módosítja;

– a 2346/2005. (X. 26.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2011. december 31-re módosítja;

– a 831/2007. (V. 31.) sz. határozatot hatályon kí-
vül helyezi;

– az 1000-1001/2008. (V. 29.) sz. határozatokat 
hatályon kívül helyezi;

– a 821/2009. (VI. 3.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2010. december 31-re módosítja;

– a 915/2009. (VI. 3.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2010. december 31-re módosítja;

– az 1211/2009. (VIII. 27.) sz. határozatot hatá-
lyon kívül helyezi;

– az 1212/2009. (VIII. 27.) sz. határozatot hatá-
lyon kívül helyezi;

– az 1213/2009. (VIII. 27.) sz. határozatot hatá-
lyon kívül helyezi;

– az 1249/2009. (VIII. 27.) sz. határozat végre-
hajtási határidejét 2010. december 31-re módo-
sítja;

– a 2191/2009. (XII. 17.) sz. határozatot hatályon 
kívül helyezi.

A napirend 56. pontja: Javaslat a 2010. április 21-
én keltezett és 2010. április 29-én elfogadott „Megálla-
podás a Fővárosi Önkormányzat, a Hungáriavíz Zrt., a 
Suez Environment SA, és az RWE Aqua GmbH között” 
határozat hatályon kívül helyezésére.

Előadók: Andó Sándor, Élő Norbert, dr. Steiner Pál
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1310/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
úgy dönt, hogy a napirend tárgyalását a szerződés 
kiosztásáig felfüggeszti.

A napirend 57. pontja: Javaslat a csőd közeli egész-
ségügyi intézmények támogatására.

Előadó: Tüttő Kata

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1311/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
eseti jelleggel magához vonja az Egészségügyi és 
Szociálpolitikai Bizottság, illetve a főpolgármester 
Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költ-
ségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) önkorm. ren-
delet 13. § (1) bekezdésében átruházott hatáskörét 
és úgy dönt, hogy a Fővárosi Közgyűlés által csőd 
közeli intézmények támogatására „9102 Egészség-
ügyi tartalék” címkód terhére 
– az 1104 Péterfy Sándor utcai Kórház és Balese-

ti Központ támogatási és kiadási előirányzatát, 
ezen belül dologi kiadások előirányzatát meg-
emeli 115 000 E Ft-tal;

– az 1118 Heim Pál Gyermekkórház támogatá-
si és kiadási előirányzatát, ezen belül dologi ki-
adások előirányzatát megemeli 88 000 E Ft-tal.

Határidő: utalásra azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1312/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
nem fogadja el a „Javaslat „A budapesti Margit híd 
pillérszobrainak restaurálása, valamint a hiányzó 
„Hercules” szobor rekonstrukciója” tárgyú közbe-
szerzési eljárás tekintetében” című előterjesztés zárt 
ülésen történő tárgyalására vonatkozó indítványt.

A napirend 58. pontja: Javaslat „A budapesti Mar-
git híd pillérszobrainak restaurálása, valamint a hiányzó 
„Hercules” szobor rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzé-
si eljárás tekintetében.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1313/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
úgy dönt, hogy újra kíván szavazni a „Javaslat „A 
budapesti Margit híd pillérszobrainak restaurálása, 
valamint a hiányzó „Hercules” szobor rekonstruk-
ciója” tárgyú közbeszerzési eljárás tekintetében” 
című előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásáról.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1314/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
úgy dönt, hogy a „Javaslat „A budapesti Margit híd 
pillérszobrainak restaurálása, valamint a hiányzó 
„Hercules” szobor rekonstrukciója” tárgyú közbe-
szerzési eljárás tekintetében” című előterjesztést 
zárt ülésen tárgyalja meg.

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

A napirend 64. pontja: Javaslat a HOSTIS Közala-
pítvány alapító okiratának módosítására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1348/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot, 
mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés a Tótfalusi Kis Miklós 
Nyomdászképzésért Közalapítvány vagyonának 
befogadása érdekében módosítja a HOSTIS Ide-
genforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési 
Közalapítvány alapító okiratát a 3. számú melléklet 
szerinti tartalommal, egyben felkéri elnökét az ala-
pító okirat módosítás, valamint a 4. számú mellék-
let szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okirat aláírására és kiadására, illetve 
a bírósági nyilvántartásba vételi eljárás megindítá-
sára.

Határidő: döntéstől számított 30 napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 65. pontja: Javaslat „Budapest Fő-
város - Nagykörúti előnyben részesítés” c. KMOP-
2.3.1/B-08-2009-0007 projekt támogatási szerződésének 
1. sz. módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1349/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
jóváhagyja, megköti a „Budapest Főváros – 
Nagykörúti előnyben részesítés” című, KMOP-
2.3.1/B-08-2009-0007 számú projekt támogatási 
szerződésének 1. sz. módosítását az előterjesztői 
kiegészítés 1. számú melléklete szerinti tartalom-
mal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2010. június 18.
Felelős: dr. Demszky Gábor 
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1350/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja a „Budapest Főváros – Nagykörúti 
előnyben részesítés” című beruházás engedélyok-
iratának 1. sz. módosítását az 5. számú melléklet 
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert 
annak aláírására.

Határidő: 2010. július 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1351/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
„Budapest Főváros – Nagykörút előnyben részesí-
tése” c. projekt támogatási szerződése, a költség-
vetés, valamint az engedélyokirat összhangjának 
megteremtése érdekében: csökkenti a „8403 Ön-
kormányzati fejlesztések” címen belül a közös-
ségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút) feladat 
előirányzatát 29,3 M Ft-tal, továbbá csökkenti a 
„8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” címen 
belül a KMOP – Közösségi közlekedés fejlesztése 
(Nagykörút) feladat előirányzatát 20,1 M Ft-tal, ez-
zel egyidejűleg megemeli a „9112 Évközi indítású 
beruházások” címen belül a Fejlesztések átüteme-
zésének tartaléka előirányzatot 9,2 M Ft-tal.
A feladat 2010. évi üteme 25,8 M Ft (ebből saját 
forrás: 5,9 M Ft, KMOP 19,9 M Ft), 2011. évi üte-
me 29,3 M Ft (ebből saját forrás: 9,2 M Ft, KMOP 
20,1 M Ft), a feladat összköltsége változatlanul 
55,9 M Ft.

A napirend 66. pontja: Javaslat a nevelési-oktatá-
si intézmények 2009. évi intézményi- és feladatracionali-
zálásához kapcsolódó végleges létszámcsökkentések mi-
att felmerülő kiadások részletes elszámolására, központi 
költségvetésből történő biztosítására benyújtandó végle-
ges pályázati anyagra.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1352/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
elfogadja a nevelési-oktatási intézmények 2009. 
évi végleges létszámcsökkentései keretén belül fel-
mentett munkavállalóival kapcsolatban ténylegesen 
felmerült kiadások elszámolását.

1353/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
A létszámcsökkentésekhez kapcsolódó pénzügyi 
kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egy-
szeri jelleggel a „9114 Céltartalék az önkormány-
zati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadások-
ra” cím előirányzatának 16 267 E Ft-tal történő 
csökkentésével egyidejűleg módosítja az érintett 
intézmények támogatási és kiadási előirányzatát 
az alábbiak szerint:

Címkód Intézmény megnevezése Előleg
Ténylegesen 

felmerült 
kiadás

Eltérés
+/-

1. 2. 3.    4.   5. = 4. - 3.
3112 Czóbel Ernő Koll. 2 160 3 653 1 493

ebből: – személyi juttatások 1.700 2 846 1 146
           – munkaadókat terhelő járulékok 460 807 347

3118 Dr. Török B. Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szakisk., 
EGYMI, Diákotth. és Gyermekotth. 2 392 4 396 2 004
 ebből: – személyi juttatások 1 883 3 379 1 496
            – munkaadókat terhelő járulékok 509 1017 508

3312 Bláthy Ottó Titusz Inf. Szakközépisk. és Gimn. 25 198 25 941 743
 ebből: – személyi juttatások 19 841 20 228 387
            – munkaadókat terhelő járulékok 5 357 5 713 356

3313 Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola 61 491 61 329 - 162
 ebből: – személyi juttatások 48 418 47 642 - 776
            – munkaadókat terhelő járulékok 13 073 13 687 614

3318 Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, 
Szakisk. és Koll. 2 977 3 373 396
 ebből: – személyi juttatások 2 344 2 642 298
            – munkaadókat terhelő járulékok 633 731 98

3320 Bókay János Humán Kéttannyelvű 
Szakközépisk., Szakisk. és Gimn. 3 682 4 183 501

 ebből: – személyi juttatások 2 899 3 253 354
            – munkaadókat terhelő járulékok 783 930 147
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Címkód Intézmény megnevezése Előleg
Ténylegesen 

felmerült 
kiadás

Eltérés
+/-

1. 2. 3.    4.   5. = 4. - 3.

3324 Raoul Wallenberg Humán Szakk. Isk. és 
Gimn. 61 745 62 085 340

 ebből: – személyi juttatások 48 619 48 655 36
             – munkaadókat terhelő járulékok 13 126 13 430 304

3326 Széchenyi István Gimn. 8 070 8 180 110
 ebből: – személyi juttatások 6 354 6 354 0
            – munkaadókat terhelő járulékok 1 716 1 826 110

3501 Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőip. 
Műszaki Szakközépisk. 11 057 11 169 112

 ebből: – személyi juttatások 8 707 8 737 30
            – munkaadókat terhelő járulékok 2 350 2 432 82

3507 Jelky András Ruhaipari Szakközépisk. 10 757 10 797 40
 ebből: – személyi juttatások 8 470 8 395 - 75
            – munkaadókat terhelő járulékok 2 287 2 402 115

3510 Pataky István Főv. Gyak. Híradásip. és 
Inform. Szakközépisk. 1 428 1 482 54

 ebből: – személyi juttatások 1 125 1 161 36
            – munkaadókat terhelő járulékok 303 321 18

3512 Mechatronikai Szakközépisk. és Gimn. 4 900 5 150 250
 ebből: – személyi juttatások 3 858 3 921 63
            – munkaadókat terhelő járulékok 1 042 1 229 187

3514 Bolyai János Főv. Gyak. Műszaki 
Szakközépisk. és Koll. 9 232 9 345 113

ebből: – személyi juttatások 7 270 7 296 26
           – munkaadókat terhelő járulékok 1 962 2 049 87

3518 Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki 
Szakközépisk. 1 122 1 333 211

ebből: – személyi juttatások 883 1 042 159
           – munkaadókat terhelő járulékok 239 291 52

3522 Eötvös Lóránd Szakközépisk. és Szakisk. 13 589 15 087 1 498
ebből: – személyi juttatások 10 700 11 746 1 046
           – munkaadókat terhelő járulékok 2 889 3 341 452

3525 Gundel Károly Vendéglátóip. és Idegenforg. 
Szakk. Isk.

3 066 5 077 2 011

ebből: – személyi juttatások 2 414 3 888 1.474
           – munkaadókat terhelő járulékok 652 1 189 537

3533 Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági 
Szakközépisk. és Szakisk.

3 019 3 112 93

 ebből: – személyi juttatások 2 377 2 377 0
            – munkaadókat terhelő járulékok 642 735 93

3535 Nemes Nagy Ágnes Humán Szakközépisk. 8 553 6 776 - 1 777
 ebből: – személyi juttatások 6 735 5 282 - 1 453
            – munkaadókat terhelő járulékok 1 818 1 494 - 324

3538 Hunfalvy János Főv. Gyak. Kéttannyelvű 
Külkereskedelmi Közgazdasági SZKI 63 785 65 787 2 002
ebből: – személyi juttatások 50 224 51 153 929
           – munkaadókat terhelő járulékok 13 561 14 634 1 073
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Címkód Intézmény megnevezése Előleg
Ténylegesen 

felmerült 
kiadás

Eltérés
+/-

1. 2. 3.    4.   5. = 4. - 3.

3541 II. Rákóczi Ferenc Főv. Gyak. Közgazdasági 
SZKI 13 016 13 255 239

ebből: – személyi juttatások 10 248 10 242 - 6
           – munkaadókat terhelő járulékok 2 768 3 013 245

3542 Leövey Klára Közgazdasági SZKI és SZI 5 317 5 487 170
ebből: – személyi juttatások 4 187 4 192 5
           – munkaadókat terhelő járulékok 1 130 1 295 165

3544 Szent István Közgazd. Szakközépisk. és Koll. 2 025 2 036 11
ebből: – személyi juttatások 1 595 1 591 - 4
           – munkaadókat terhelő járulékok 430 445 15

3560 Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki 
Középiskola, Szakisk. és Kollégium 10 733 10 950 217

 ebből: – személyi juttatások 8 451 8 748 297
            – munkaadókat terhelő járulékok 2 282 2 202 - 80

3561 Jaschik Álmos Művészeti Szakk. Isk. 3 876 3 880 4
 ebből: – személyi juttatások 3 052 3 010 - 42
            – munkaadókat terhelő járulékok 824 870 46

3566 Dobos C. József Vendéglátóipari Szakk. Isk. 3 629 4 971 1 342
ebből: – személyi juttatások 2 857 4 124 1 267
           – munkaadókat terhelő járulékok 772 847 75

3568 Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépisk. 
és Szakisk. 9 292 9 425 133

ebből: – személyi juttatások 7 317 7 316 - 1
           – munkaadókat terhelő járulékok 1 975 2 109 134

3569 Kaesz Gyula Faipari Szakközépisk. és Szakisk. 1 915 2 628 713
ebből: – személyi juttatások 1 508 2 052 544
           – munkaadókat terhelő járulékok 407 576 169

3571 Arany János Épületgépészeti Szakközépisk. és 
Szakisk. 12 415 15 671 3 256

ebből: – személyi juttatások 9 776 12.193 2 417
           – munkaadókat terhelő járulékok 2 639 3 478 839

3573 Csonka János Műszaki Szakközépisk. és 
Szakisk.

4 088 5 019 931

 ebből: – személyi juttatások 3 219 3 852 633 
            – munkaadókat terhelő járulékok 869 1 167 298

3585 Budai Középiskola 8 639 7 858 - 781
 ebből: – személyi juttatások 6 802 6 148 - 654
            – munkaadókat terhelő járulékok 1 837 1 710 - 127
Összesen: 373 168 389 435 16 267
 ebből: – személyi juttatások 293 833 303 465 9 632
            – munkaadókat terhelő járulékok 79 335 85 970 6 635
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1354/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Pályázatot nyújt be a 2009. évi végleges létszám-
csökkentési döntések (a 718/2009. (V. 14.) és a 
720/2009. (V. 14.) – melyek az 1853/2009. (X. 29.) 
és az 1854/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. határozatokkal 
módosultak –, valamint az 1856/2009. (X. 29.) Főv. 
Kgy. határozatok alapján) miatt 2010. május 1-jével 
megszüntetett 124, illetve 2010. július 1-jével meg-
szüntetésre kerülő 6 álláshelyhez kapcsolódóan 103 
fő (2. sz. melléklet 5. oszlop) felmentett munkavál-
laló – 97 álláshely (2. sz. melléklet 4. oszlop) – te-
kintetében felmerült tényleges kiadások központi 
költségvetésből történő biztosítására. 

1355/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
A létszámcsökkentéssel érintett dolgozók foglal-
koztatására az önkormányzat költségvetési szerve-
inél a meglévő üres álláshelyeken, az előrelátható-
lag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új 
álláshelyeken, illetve szerkezeti változás, feladat-
átadás következtében az önkormányzat fenntartási 
körén kívüli munkáltatónál – munkaviszonyban 
töltött ideje folyamatosságának megszakítása nél-
kül – nincs lehetőség.

1356/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
A pályázati kiírásnak megfelelően a megszüntetett 
álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, 
kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok 
ezt indokolttá teszik.
Felhatalmazza a főpolgármestert a 4/2010. (I. 26.) 
ÖM rendelet alapján az igénybejelentés aláírására 
és benyújtására.

Határidő: 2010. szeptember 27.
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 67. pontja: Az FTSZV Kft.-nél, a XVIII. 
kerületi Önkormányzat adóhatósága által kivetett épít-
mény- és telekadó okán kialakult fi zetési nehézségekről.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1357/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
felkéri a főpolgármestert, hogy az FTSZV által 
végzett közszolgáltatás ellátásának és a társaság 
további tevékenységének alternatíváiról készítsen 
előterjesztést a Fővárosi Közgyűlés számára. 

Határidő: 2010. augusztus 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1358/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot, 
mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés eseti jelleggel magához von-
va a Gazdasági Bizottság, és a Városüzemeltetési és 
Környezetgazdálkodási Bizottság hatáskörét a Fővárosi 
Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tu-
lajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) 
Főv. Kgy. rendelet 52. § (2) bekezdésében foglaltak alap-
ján módosítja az FTSZV Kft. alapító okiratát a 2. számú 
melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármes-
tert az alapító okirat módosítás és a 3. számú melléklet 
szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ala-
pító okirat aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1359/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot, 
mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés eseti jelleggel magához 
vonva a Gazdasági Bizottság, és a Városüzemelte-
tési és Környezetgazdálkodási Bizottság hatáskörét 
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (2) 
bekezdésében foglaltak alapján a Társaság módosí-
tott alapító okirata alapján 581 161 E Ft tulajdono-
si pótbefi zetést rendel el a helyi adó hátralék miatt 
keletkezett veszteségek rendezése, illetve a 2009. 
december 31-i állapot szerinti negatív saját tőke 
rendezése céljából.

Határidő: 3 hónapon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1360/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
nem fogadja el John Emese indítványát, mely „Az 
FTSZV Kft.-nél, a XVIII. kerületi Önkormányzat 
adóhatósága által kivetett építmény- és telekadó 
okán kialakult fi zetési nehézségekről” című elő-
terjesztés határozati javaslatainak újraszavazására 
vonatkozik.
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1361/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
nem fogadja el Várhegyi László indítványát, 
mely„A BKV Zrt. 2009. évi beszámolója és 2010. 
évi üzleti terve” című előterjesztés napirendre véte-
lére vonatkozik.

A napirend 68. pontja: Tájékoztató a 4-es metró pro-
jekt 2010. I. negyedévi előrehaladásáról.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1362/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
felkéri a főpolgármestert, hogy készítsen tájékozta-
tót a 4-es metró beruházás kivitelezői, szerződéses 
partnerei által benyújtott minden többletkövetelés-
ről, azok státuszáról, tárgyáról és összegéről, és ezen 
adattartalommal a 2010. II. negyedévi be számolótól 
kezdődően bővítse ki a metróbiztosi jelentést, illet-
ve első alkalommal 2010. június 15-ig küldje meg a 
tájékoztatást a fővárosi képviselők részére.

Határidő: 2010. június 15., majd a negyedévenként 
esedékes metróbiztosi jelentés benyújtásának idő-
pontja

Felelős: dr. Demszky Gábor

1363/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy haladéktalanul in-
tézkedjen a 4-es metró független ellenőrző mérnöké-
nek kiválasztására és vizsgáltassa ki a metróbiztosi 
jelentésben foglalt „több éves” késedelem okait.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

1364/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy az Eurometro Kft. 
szerződéses keretének kimerülése után történő to-
vábbfoglalkoztatásának jogi körülményeiről, jog-
szerűségéről, kockázatairól soron kívül, 2010. jú-
nius 15-ig adjon tájékoztatást a fővárosi képviselők 
számára.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1365/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
úgy dönt, hogy a „Pályázat tűzoltó laktanyák fel-
újításának támogatására” című előterjesztést a „Ja-
vaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi 
költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. 
rendelet módosítására” című előterjesztés előtt tár-
gyalja meg.

A napirend 69. pontja: Az M-2 metróvonal járműál-
lomány cseréje fejlesztési célú végleges pénzeszköz át-
adás-átvétele tőketartalékba helyezéssel tárgyú megálla-
podás 2. számú módosítása.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
 Fővárosi Közgyűlés

1366/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
magához vonja a Gazdasági Bizottság vonatkozó 
hatásköreit és tulajdonosként eljárva utasítja a BKV 
Zrt. vezérigazgatóját, hogy a 2006. május 30-án 
Demszky Gábor főpolgármester jelenlétében a Bu-
dapesti Közlekedési Zrt. és az Alstom Budapest Met-
ropolis Konzorcium között megkötött metrószerel-
vények beszerzése tárgyú megállapodás és az ehhez 
kapcsolódó szállítási és karbantartási szerződések 
megszűnésének lehetőségeit 2010. július 31-ig tárja 
fel, és ha a késedelmes teljesítés erre lehetőséget ad, 
a megállapodást és a szerződéseket szüntesse meg, 
amennyiben a 2-es metró új Alstom szerelvényeinek 
végleges típusengedélyét nem sikerül 2010. július 
31-én éjfélig beszereznie a szállítónak.

Határidő: 2010. július 31.
Felelős: a BKV Zrt. vezérigazgatója

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1367/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Köz-
gyűlés 2010. július 31. utáni első ülésére, vagy a 
Gazdasági Bizottság és a Városüzemeltetési és 
Környezetgazdálkodási Bizottság együttes ülésére 
terjesszen elő előterjesztést, melyben többek között 
a végleges típusengedély szerepel.
Az előterjesztés a végleges típusengedély meg-
szerzése esetén tegyen javaslatot a pénzeszköz át-
adás-átvételi megállapodás jelen ülésre benyújtott 
módon történő módosítására, adjon tájékoztatást a 
szállító késedelme nyomán érvényesíthető kötbér – 
és kárigényről. (Mely a késedelmes szállításon túl 
az előleggel kapcsolatban a Fővárosi Önkormány-
zatot érő kár megtérítésére is vonatkozik.)
A végleges típusengedély megszerzésének hiánya és 
a szerződés felbontása esetén tegyen előterjesztést 
a helyzet kezelésére, a közbeszerzések újbóli kiírá-
sának előkészítésére és az M2 mai szerelvényeinek 
feltétlenül szükséges élettartam- hosszabbítására.

Határidő: 2010. július 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 70. pontja: Javaslat a Kelet-nyugati (M2) 
metróvonal felújítása tárgyú végleges pénzeszköz átadás-
átvételi megállapodás 2. sz. módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1368/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
hatályon kívül helyezi a 450/2010. (III. 11.) Főv. 
Kgy. határozat a) pontjának  „valamint a 2543 egye-
di azonosító számú beruházási feladat pénzeszköz 
átadás-átvételi megállapodás 2. sz. módosítása” 
szövegrészt, ezzel egyidejűleg előzetesen egyetért 
az 1. sz. mellékletben csatolt a Kelet-nyugati (M2) 
metróvonal felújítására kötött pénzeszköz átadás-
átvételi megállapodás 2. számú módosításával és 
felkéri a főpolgármestert, hogy – átruházott hatás-
körében eljárva – a megállapodást írja alá.

Határidő: a költségvetési rendelet módosításának ha-
tályba lépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1369/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
A többletköltség pénzügyi fedezetének megterem-
tése érdekében kötelezettséget vállal a 7 éves fej-
lesztési tervben az M-2 metróvonal felújítása fel-
adat 2011. és 2012. évi ütemeinek 100-100 M Ft-tal 
történő megemelésére.
A feladat 2011. évi üteme: 1 423,9 M Ft (saját for-
rás: 611,8 M Ft, EIB hitel: 812,1 M Ft). A 2012. évi 
ütem: 1061,8 M Ft (saját forrás: 492,9 M Ft, EIB 
hitel: 568,9 M Ft).

A napirend 71. pontja: Pályázat tűzoltó laktanyák 
felújításának támogatására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1370/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
a pályázati felhívásban meghatározott tűzoltó lak-
tanyák, tűzőrségek korszerűsítésére vonatkozó pá-
lyázatát benyújtja a 3-7. számú mellékletek szerinti 
tartalommal, egyúttal felhatalmazza a főpolgármes-
tert pályázatok aláírására.

Határidő: 2010. június 21.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1371/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Hozzájárul ahhoz, hogy a Fővárosi Tűzoltópa-
rancsnokság a laktanya felújítási pályázataihoz 
szükséges 20%-os önrészt saját bevételből fi nan-
szírozza meg. Az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság által, a tűzoltólaktanyák felújításá-
nak támogatására kiírt pályázat önrész összegének 
biztosítása érdekében csökkenti a „6005 Fővárosi 
Tűzoltó-parancsnokság” cím támogatási és kiadási, 
azon belül az intézményi felújítások előirányzatát 
21 825 E Ft-tal, (Koszciuszkó Tádé laktanya kazán-
ház építészeti felújítása: 6 000 E Ft, Kispesti Tűzőr-

ség legénységi vizesblokk felújítása ablakcserével: 
13 000 E Ft Kőbányai Tűzőrség pincehelyiségek 
helyreállítása: 2 825 E Ft, ezzel a feladatok törlés-
re kerülnek), ezzel egyidejűleg ugyanezen összeg-
gel megemeli a „8529 Támogatásértékű felújítási 
bevétel” cím előirányzatát, továbbá tervbe veszi 
az új, „73… Tűzoltó laktanyák felújítása Pályá-
zati önrész” címen belül a céljelleggel támogatott 
intézményi felújítás előirányzatán belül az FTP-
Józsefvárosi Tűzőrség kazáncsere pályázati önrészt: 
6 000 E Ft-tal, a Kispesti Tűzőrség: tetőfelújítás, 
részleges nyílászáró csere, parapet felújítás pályá-
zati önrészt: 8 500 E Ft-tal, Roham 2 (Koszciuszkó 
Tádé u.): fűtés és melegvíz ellátó rendszer korsze-
rűsítése pályázati önrészt: 2 750 E Ft-tal, Erzsébeti 
Tűzőrség: külső nyílászárók cseréje pályázati ön-
részt: 2 000 E Ft-tal, Csepeli Tűzőrség: külső nyí-
lászárók cseréje pályázati önrészt: 2 575 E Ft-tal.

1372/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működé-
si Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. 
rendelet  49. § (9) bekezdése alapján a döntésre jo-
gosult Gazdasági Bizottságtól és a Városrendésze-
ti Bizottságtól a hatáskört eseti jelleggel magához 
vonja  és  kötelezettséget vállal arra, hogy a pályá-
zati forrásból megvalósított létesítményeket, illet-
ve eszközöket üzemelteti és az illetékes tűzoltóság 
használatába adja, továbbá hozzájárul a pályázati 
forrásból felújított létesítmények tekintetében a 
Magyar Állam javára 10 évig tartó elidegenítési és 
terhelési tilalom ingatlan nyilvántartásba történő 
bejegyzéséhez. Felkéri a főpolgármestert a 9. szá-
mú mellékletként csatolt minta alapján a nyilatko-
zatok aláírására és a pályázatokhoz történő csatolás 
érdekében azok kiadására.

Határidő: 2010. június 21.
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 72. pontja: Javaslat Budapest Főváros 
Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. 
(III. 31.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1373/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a beterjesztett döntési javaslatokat, 
mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés az előterjesztői kiegészí-
téssel megalkotja …/2010. (…….) önkormányzati 
rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2010. 
évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. 
Kgy. rendelet módosításáról a melléklet szerinti 
tartalommal.
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A 792/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozat 1. sz. 
mellékletének érintett sorait a 2. sz. melléklet sze-
rint módosítja.
Engedélyezi az alábbi alapítványok, társadalmi 
szervezetek megjelölt összegű támogatásának át-
utalását a „8447 Főpolgármesteri keret” cím ter-
hére

1. Nézőpont Színház 
Székelyudvarhely 250 E Ft

2. Mongólia Nagykövetsége 220 E Ft
3. Antall József Alapítvány 300 E Ft
4. Budapest Könyvszemle Alapítvány 1 000 E Ft”

A napirend 73. pontja: Budapest főváros szmogriadó 
tervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosítása. 

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1374/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
az előterjesztést leveszi napirendjéről.

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

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2010. 
évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. 
Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztői kiegészítéssel megalkotja 38/2010. 
(VI. 22.) önkormányzati rendeletét Budapest Fő-
város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről 
szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet módosí-
tásáról a melléklet szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1384/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
a 792/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozat 1. sz. mel-
lékletének érintett sorait a 2. sz. melléklet szerint 
módosítja.

1385/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Engedélyezi az alábbi alapítványok, társadalmi szer-
vezetek megjelölt összegű támogatásának átutalását 
a „8447 Főpolgármesteri keret” cím terhére.

1. Nézőpont Színház 
Székelyudvarhely 250 E Ft

2. Mongólia Nagykövetsége 220 E Ft
3. Antall József Alapítvány 300 E Ft
4. Budapest Könyvszemle Alapítvány 1 000 E Ft

A napirend 75. pontja: Javaslat Budapest Főváros 
Önkormányzata 2010. évi módosított közfoglalkoztatási 
tervének, valamint a Fővárosi Önkormányzat és a Buda-
pest Esély Nonprofi t Kft. között fennálló közszolgáltatási 
szerződés módosításának elfogadására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1386/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat 2010. évi módosított 
közfoglalkoztatási tervét elfogadja.

1387/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h
.Jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat és a Társaság 
között létrejött közszolgáltatási szerződés módosí-
tását a 3. sz. mellékletben szereplő tartalommal, és 
felkéri a főpolgármestert annak aláírására, továbbá 
a közszolgáltatási szerződés egységes szerkezetben 
történő kiadására az 5. sz. mellékletben szereplő 
tartalommal.

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

1388/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
A 2010. évre tervezett közfoglalkoztatási létszám 
emelkedése miatt a Fővárosi Önkormányzat 2010. 
évi költségvetésében a „7206 Igazgatási és hatósági 
feladatok” cím kiadási előirányzatát, ezen belül a 
működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre elő-
irányzatát 7 150 E Ft-tal csökkenti és egyidejűleg a 
„8105 Budapest Esély Nonprofi t Kft.” cím kiadási, 
azon belül a működési célú pénzeszköz átadás áht-n 
kívülre előirányzatot azonos összeggel megemeli.

1389/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Megköti a Budapest Esély Nonprofi t Kft.-vel, a 4. 
sz. mellékletben szereplő tartalommal, a közszol-
gáltatási szerződés 1. számú mellékletének módo-
sítására irányuló megállapodást és felkéri a főpol-
gármestert annak aláírására.

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

A napirend 76. pontja: Javaslat a BMK TÁMOP-
5.2.5.B-10/1 KMR pályázatához fenntartói nyilatkozat 
kiadására és a BMK alapító okiratának módosítására.

Előadó: dr. Demszky Gábor
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1390/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.
pénzügyi kötelezettségvállalás nélkül hozzájá-
rul a Budapesti Művelődési Központ TÁMOP-
5.2.5.B-10/1 KMR B) Ifjúsági és Kábítószerügyi 
komponensére benyújtandó pályázatán való rész-
vételéhez. Felkéri a főpolgármestert a pályázathoz 
tartozó fenntartói nyilatkozat aláírására és kiadásá-
ra az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor

1391/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Budapesti Művelődési Központ (1119 
Budapest, Etele út 55.) alapító okiratát. Felkéri a fő-
polgármestert a 4.) b számú melléklet szerinti mó-
dosítás aláírására, valamint a módosításokkal egy-
séges szerkezetbe foglalt alapító okirat 4.) c számú 
melléklet szerinti aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 77. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház-
Rendelőintézet „80111-5 Óvodai nevelés (85.10 Iskolai 
előkészítő oktatás)” és „55231-2 Óvodai intézményi köz-
étkeztetés (56.29 Egyéb vendéglátás)” megjelölésű szak-
feladatainak 2010. szeptember 1-jétől történő megszün-
tetésére az intézmény alapító okiratának módosításával.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1392/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
hatályon kívül helyezi 2010. szeptember 1-jei ha-
tállyal a 2324/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy., valamint 
a 36/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. határozatát, és felkéri a 
főpolgármestert, hogy a felfüggesztéssel kapcsola-
tosan szükséges lépéseket a Magyar Államkincstár 
felé tegye meg.

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1393/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Egye-
sített Szent István és Szent László Kórház-
Rendelőintézetnek, az előterjesztés 2/a. számú 
melléklete szerinti „Módosításokkal egységes szer-
kezetbe foglalt alapító okirat”-át az előterjesztés 
2/b. számú melléklete szerinti tartalommal 2010. 
szeptember 1-jei hatállyal, egyúttal felkéri a főpol-
gármestert az „alapító okirat módosítás”, valamint 
az előterjesztés 2/c. számú mellékleteként csatolt 

„Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ala-
pító okirat” aláírására.

Határidő: 2010. június 20.
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 78. pontja: Javaslat a „Budapesti kerék-
párforgalmi hálózat fejlesztése, XXI. Ady Endre út” című 
projekt támogatási szerződése 1. sz. módosításának alá-
írására. 

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1394/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a „Budapesti kerékpárforgal-
mi hálózat fejlesztése, XXI. Ady Endre út” című, 
KMOP-2.1.2-09-2009-0026 azonosítószámú pro-
jekt támogatási szerződésének 1. sz. módosítását 
az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a 
főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 79. pontja: A Vállalkozási és Vagyonke-
zelési Ügyosztály ügykörébe tartozó egyszemélyes korlá-
tolt felelősségű társaságok ügyvezetőinek 2009. évi pré-
miumfeladatai teljesítésének értékelése és 2010. évre 
kitűzendő prémiumfeladatai.

Előadó: Ikvai-szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1395/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szó-
ló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) 
bekezdésének c) pontjában foglaltak alapján úgy 
dönt, hogy 
a)  elfogadja a FŐKÉTÜSZ Kft. ügyvezető igaz-

gatója, Bubla Gyulának a 2009. évre kitűzött 
prémiumfeladatainak teljesítését – a Társaság 
felügyelőbizottságának és a Környezet-gazdál-
kodási és Energetikai Ügyosztály szakvélemé-
nyével egyetértve – és engedélyezi az ügyve-
zető igazgató részére az éves alapbére 60%-os 
mértékű prémiuma kifi zetését a felvett prémi-
umelőleg fi gyelembevételével. 

b)  jóváhagyja a FŐKÉTÜSZ Kft. ügyvezető igaz-
gatója, Bubla Gyulának a 2010. évi prémium-
feladatai kitűzését, az előterjesztés 1/b. szá-
mú melléklete szerinti tartalommal, a Társaság 
felügyelőbizottsága és a Környezetgazdálkodá-
si és Energetikai Ügyosztály egyetértésével. 

Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor
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1396/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szó-
ló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) 
bekezdésének c) pontjában foglaltak alapján úgy 
dönt, hogy 
a)  elfogadja az Enviroduna Kft. ügyvezető igaz-

gatója, Groniewsky Tamásnak a 2009. évre ki-
tűzött prémiumfeladatainak teljesítését – a 
Társaság felügyelőbizottságának és a Közmű 
Ügyosztály szakvéleményével egyetértve – és 
engedélyezi az ügyvezető igazgató részére az 
éves alapbére 45 %-os mértékű prémiuma kifi -
zetését a felvett prémiumelőleg fi gyelembevé-
telével. 

b)  jóváhagyja az Enviroduna Kft. ügyvezető igaz-
gatója, Groniewsky Tamásnak a 2010. évi pré-
miumfeladatai kitűzését az előterjesztés 2/b. 
számú melléklete szerinti tartalommal, a Társa-
ság felügyelőbizottsága és a Közmű Ügyosztály 
egyetértésével. 

Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor

1397/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szó-
ló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) 
bekezdésének c) pontjában foglaltak alapján úgy 
dönt, hogy 
a)  elfogadja a Budapest Esély Nonprofi t Kft. ügy-

vezető  igazgatója, Kulinyi Mártonnak a 2009. 
évre kitűzött prémiumfeladatai teljesítését – a 
Társaság felügyelőbizottságának és a Szociál-
politikai Ügyosztály szakvéleményével egyet-
értve – és engedélyezi az ügyvezető igazgató 
részére az éves alapbére 45 %-os mértékű pré-
miuma kifi zetését a felvett prémiumelőleg fi -
gyelembevételével.

b)  jóváhagyja a Budapest Esély Nonprofi t Kft. 
ügyvezető igazgatója, Kulinyi Mártonnak a 
2010. évi prémiumfeladatai kitűzését az előter-
jesztés 4/b. számú melléklete szerinti tartalom-
mal, a Társaság felügyelőbizottsága és a Szoci-
álpolitikai Ügyosztály egyetértésével. 

Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor

1398/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szó-
ló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) 
bekezdésének c) pontjában foglaltak alapján úgy 
dönt, hogy 
a)  elfogadja a Studio Metropolitana Nonprofi t Kft. 

ügyvezető igazgatója, Gauder Péternek a 2009. 
évre kitűzött prémiumfeladatai teljesítését – a 

Társaság felügyelőbizottságának és a Főépíté-
szi Iroda szakvéleményével egyetértve – és en-
gedélyezi az ügyvezető igazgató részére az éves 
alapbére 50%-os mértékű prémiuma kifi zetését 
a felvett prémiumelőleg fi gyelembevételével.

b)  jóváhagyja a Studio Metropolitana Nonprofi t 
Kft. ügyvezető igazgatója, Gauder Péternek a 
2010. évi prémiumfeladatai kitűzését az előter-
jesztés 5/e. számú melléklete szerinti tartalom-
mal, a Társaság felügyelőbizottsága és a Főépí-
tészeti Iroda egyetértésével.

Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor

1399/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szó-
ló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) 
bekezdésének c) pontjában foglaltak alapján úgy 
dönt, hogy 
a)  elfogadja a Parking Kft. ügyvezető igazgatója, 

Gyarmati Zoltánnak a 2009. évre kitűzött pré-
miumfeladatai teljesítésének értékelését, a Tár-
saság felügyelőbizottságának és a Közlekedési 
Ügyosztály szakvéleményével egyetértve nem 
engedélyezi az ügyvezető igazgató részére az 
éves alapbére 45 %-os mértékű prémiuma kifi -
zetését, tekintettel arra, hogy a Társaság a 2009. 
gazdasági évet veszteséggel zárta. 

b)  jóváhagyja a Parking Kft. ügyvezető igazga-
tója, Gyarmati Zoltánnak a 2010. évi prémi-
umfeladatai kitűzését az előterjesztés 6/f. szá-
mú melléklete szerinti tartalommal, a Társaság 
felügyelőbizottsága és a Közlekedési Ügyosz-
tály egyetértésével. 

Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 80. pontja: Végleges döntés meghozata-
la a Főgáz Ingatlanhasznosító és -forgalmazó Kft. Főgáz 
Zrt.-be történő beolvadásáról.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1400/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
– 45/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelettel módosított 
– 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) 
bekezdés f) pontjában foglaltak alapján úgy dönt, 
hogy a Fővárosi Gázművek Zrt. 2010. június 30-ai 
rendkívüli közgyűlésén a Budapest Főváros Önkor-
mányzata, mint részvényes képviseletében eljáró 
személy – a főpolgármester, vagy az általa megha-
talmazott személy – kötött mandátummal eljárva 
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„igen” szavazatával támogassa az alábbi döntések 
meghozatalát:
– Az előterjesztett okiratok alapján a Főgáz Zrt. 

átalakulásának végleges elhatározását oly mó-
don, hogy a Főgáz Ingatlanhasznosító és -for-
galmazó Kft. beolvad a Főgáz Zrt-be.

– A Főgáz Zrt., mint jogelőd független könyv-
vizsgáló és a felügyelőbizottság által ellenőrzött 
vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetének el-
fogadását az előterjesztés 2. számú melléklete 
szerinti tartalommal. 

– A Főgáz Zrt., mint jogutód független könyv-
vizsgáló és a felügyelőbizottság által ellenőrzött 
vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetének el-
fogadását az előterjesztés 3. számú melléklete 
szerinti tartalommal. 

– Az átalakulás (beolvadás) időpontjaként 2010. 
szeptember 30. napjának megjelölését. 

– Az egyesülési szerződés elfogadását, beleértve 
a Főgáz Zrt. Alapszabálya Preambulumának ki-
egészítését. 

– Annak megállapítását, hogy a Főgáz Zrt. rész-
vényeseinek személyében és a részvényeseket a 
jegyzett tőkéből megillető vagyoni hányadban 
a beolvadást követően változás nem követke-
zik be, fi gyelemmel a Gt. 81. § (4) bekezdésére. 
Erre tekintettel a Gt. 74. § (2) és (3) bekezdése 
szerinti elszámolásra és vagyonhányad kiadásra 
nincs szükség. A Főgáz Zrt. mint jogutód rész-
vényeseinek felsorolását és a részvényeseket a 
jegyzett tőkéből megillető vagyoni hányadot az 
egyesülési szerződés 4. számú melléklete tartal-
mazza.

– A Társaság vezérigazgatójának felhatalmazását 
az egyesülési szerződés aláírására, valamint az 
igazgatóság felhatalmazását a Gt. 87. § (2) be-
kezdése szerinti független könyvvizsgáló által 
ellenőrzött végleges vagyonmérlegek elfogadá-
sára.

Határidő: 2010. június 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 81. pontja: Javaslat a BSE támogatására.
Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
Fővárosi Közgyűlés

1401/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a mindenkori költségvetési lehetősé-
geire tekintettel az éves költségvetési rendeletében 
meghatározott mértékben nyújt támogatást a BSE 
utánpótlás-nevelési és szabadidősport tevékenysé-
ge ellátásához.

Határidő: a költségvetés elfogadása
Felelős: főpolgármester

1402/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat tulaj-
donosként nem kifogásolja, hogy a többségi tulaj-
donában álló közmű cégek a társasági adóról és az 
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 
hatályos rendelkezéseinek fi gyelembevételével – 
a cég vezető testületének döntése alapján – támo-
gassák a Budapest Sport Egyesületet kizárólag a 
szolgáltatói tarifákat nem terhelő bevételek terhé-
re, a vonatkozó hatályos jogszabályok maradékta-
lan betartásával, amennyiben a megkötésre kerülő 
szerződéseket a Főpolgármesteri Hivatal (szakmai, 
pénzügyi és jogi szempontból) előzetesen jóvá-
hagyja. Egyben felkéri a főpolgármestert, hogy e 
szerződések megkötéséről a következő közgyűlésre 
készítsen tájékoztatót.

Határidő: folyamatos, a Fővárosi Közgyűlés követ-
kező ülése

Felelős: főpolgármester 

A napirend 82. pontja: Javaslat TÁMOP és KMOP 
oktatási ágazati projektek támogatási szerződéseinek 
módosítására – IV. ütem. 

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1403/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés mó-
dosítását az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel az Építő TISZK 
TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0013 azonosítószámú 
projektre és felkéri a főpolgármestert az 1. számú 
szerződés módosítás aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

1404/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés mó-
dosítását a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a Szily TISZK 
KMOP-4.1.1/A-2008-0003 azonosító-számú pro-
jektre és felkéri a főpolgármestert a 4. számú szer-
ződés módosítás aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

1405/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés mó-
dosítását a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel az Építő TISZK 
TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0013 azonosítószá-
mú projektre és felkéri a főpolgármestert a 2. számú 
szerződés módosítás aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor
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1406/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés mó-
dosítását a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel az Építő TISZK 
KMOP-4.1.1/A-2008-0004 azonosító-számú pro-
jektre és felkéri a főpolgármestert a 3. számú szer-
ződés módosítás aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

1407/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés mó-
dosítását az 5. sz. melléklet szerinti tartalommal 
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a Gundel 
TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0005 azono-
sítószámú projektre és felkéri a főpolgármestert a 
3. számú szerződés módosítás aláírására és kiadá-
sára.

Határidő: döntést követő 15 napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

1408/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés módosí-
tását a 6. sz. melléklet szerinti tartalommal a Nemze-
ti Fejlesztési Ügynökséggel a Szily TISZK TÁMOP-
2.2.3-07/1-2F-2008-0012 azonosítószámú projektre 
és felkéri a főpolgármestert a 4. számú szerződés 
módosítás aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

1409/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Hatályon kívül helyezi a 852/2010. (IV. 29.) Főv. 
Kgy. határozatát és egyidejűleg jóváhagyja a 
TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0014 támogatási szer-
ződés 2. sz. módosítását a 7. sz. melléklet szerinti 
tartalommal, megköti és felkéri a főpolgármestert a 
dokumentum aláírására.

Határidő: 2010. június 15.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1410/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Hatályon kívül helyezi a 847/2010. (IV. 29.) Főv. 
Kgy. határozatát és egyidejűleg jóváhagyja a 
KMOP-4.1.1/A-2008-0005 támogatási szerződés 
2. sz. módosítását a 8. sz. melléklet szerinti tarta-
lommal, megköti és felkéri a főpolgármestert a do-
kumentum aláírására.

Határidő: 2010. június 15.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1411/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Hatályon kívül helyezi a 850/2010. (IV. 29.) Főv. 
Kgy. határozatát és egyidejűleg jóváhagyja a 
KMOP-4.1.1/A-2008-0005 támogatási szerződés 
3. sz. módosítását a 9. sz. melléklet szerinti tarta-

lommal, megköti és felkéri a főpolgármestert a do-
kumentum aláírására.

Határidő: 2010. június 15.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1412/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.
Hatályon kívül helyezi a 410/2010. (III. 11.) Főv. 
Kgy. határozatát és egyidejűleg jóváhagyja a 
KMOP-4.1.1/A-2008-0003 támogatási szerződés 
3. sz. módosítását a 10. sz. melléklet szerinti tar-
talommal, megköti és felkéri a főpolgármestert a 
dokumentum aláírására.

Határidő: 2010. június 15.
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 83. pontja: Javaslat a Budapesti Feszti-
válközpont Nonprofi t Kft. közszolgáltatási szerződésének 
módosítására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

a Fővárosi Közgyűlés

1413/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
jóváhagyja és megköti a Budapesti Fesztiválköz-
pont Nonprofi t Kft. közszolgáltatási szerződésének 
módosítását az 1. számú melléklet szerinti tartalom-
mal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a Régiók Bizottság pozitív elbírálásáról 
szóló kiértesítő levél megérkezését követő 15 na-
pon belül

Felelős: főpolgármester

A napirend 84. pontja: Kérelem a helyi közösségi 
közlekedés normatív támogatására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1414/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
jóváhagyja a helyi közösségi közlekedés támogatá-
sához szükséges kérelmet és felkéri a főpolgármes-
tert annak benyújtására.

Határidő: 2010. június 15.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1415/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Kijelenti, hogy a budapesti helyi közlekedést 2010. 
évben is folyamatosan fenn kívánja tartani.

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1416/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Kijelenti, hogy a budapesti helyi közlekedés fej-
lesztéséhez, valamint működtetéséhez Budapest 
Főváros Önkormányzata 2009. évben összesen 
15 843 264 E Ft nettó összegű, saját forrásból szár-
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mazó, vissza nem térítendő támogatást biztosított 
a BKV Zrt., mint szolgáltató részére a következő 
feladatokra:

I. Fejlesztési célra
– a helyi közforgalmú közlekedés 
 támogatása: 10 000 000 E Ft
– az M2 metróvonal felújítása: 186 300 E Ft
– az M2 metróvonal járműállomány 
 cseréje:      846 800 E Ft
– 1-es és 3-as villamosok fejlesztése: 32 800 E Ft
– 1-es villamos 
 II. ütemű meghosszabbítása:        22 000 E Ft
– Észak-Déli Regionális 
 Gyorsvasút megvalósítása: 23 600 E Ft
– 4-es metró I. szakasz építése:  4 661 100 E Ft
– 4-es metró II. szakasz építése:       51 200 E Ft

II. Működési célra
– Fővárosi Önkormányzat 
 Közlekedési Információs Központ:   8 000 E Ft
– 41-es villamospálya biztonsága 
 érdekében vízrendezés:       11 464 E Ft

1417/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Kijelenti, hogy a BKV Zrt.-vel pályázati eljárás 
nélkül, a közszolgáltatással közvetlenül megbízva 
kötötte meg a közszolgáltatási szerződést.

A napirend 85. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat és az EKZ 6 ÖVT-E Kft. közötti, az Árkád üzletköz-
pont bővítéséhez kapcsolódó megállapodás módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1418/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti az EKZ 6 ÖVT-E Kft.-vel 
az Árkád üzletközpont bővítéséhez kapcsolódó 
megállapodás 1. sz. módosítását az előterjesztői ki-
egészítés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és 
felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2010. június 20.
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 86. pontja: Javaslat az Európai Mobili-
tási Héthez és az Autómentes Naphoz való csatlakozás 
alapjául szolgáló 2010. évi Karta elfogadására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1419/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
elfogadja a mellékletben szereplő, a Főváros 2010. 
évi Európai Mobilitási Héthez történő csatlakozási 

szándékát kifejező Karta tartalmát és felkéri a fő-
polgármestert a Karta aláírására.

Határidő: 2010. június 17.
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 87. pontja: Előterjesztés a központi és fő-
városi céltámogatással 2007-2008. évben megépült Bu-
dapest XVIII. kerületi szennyvízcsatorna-hálózat befeje-
zett, aktivált eszközként történő átadás-átvételére.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1420/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 41. 
§ b) pontja alapján jóváhagyja, megköti az előter-
jesztés 2. számú mellékletében foglalt a Fővárosi 
Önkormányzat és Budapest Főváros XVIII. kerü-
let, Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 
közötti megállapodást annak mellékletében foglalt 
szennyvízcsatorna hálózat befejezett, aktivált esz-
közként történő térítésmentes átadás-átvétel tárgyá-
ban és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2010. június 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1421/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy az átvett befejezett, 
aktivált beruházást, mint aktivált vagyont a Fővá-
rosi Önkormányzat 2010. évi vagyonmérlegében 
szerepeltesse.

Határidő: 2010. június 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 88. pontja: Javaslat a Fővárosi Taxiál-
lomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofi t 
Kft. ügyvezetője részére a 2009. évi prémiuma kifi zetésé-
re, illetve a 2010. évi prémiumfeladatok kitűzésére.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1422/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szó-
ló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) 
bekezdése c) pontja szerint kapott hatáskör alapján 
engedélyezi Héray László ügyvezető részére 2009. 
évi prémiumának 6.960.000 Ft összegben történő ki-
fi zetését. Felkéri a főpolgármestert, a kifi zetésre vo-
natkozó értesítés kiadmányozásáról gondoskodjon.

Határidő: 2010. június 15.
Felelős: dr. Demszky Gábor



2010. július 22. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1619

1423/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Kitűzi Héray László, a Fővárosi Taxiállomásokat 
Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofi t Kft. 
ügyvezetője részére a 3. sz. mellékletben foglalt 
prémiumfeladatokat az abban meghatározott mér-
tékű %-os teljesítéssel, és értékelési határidővel. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladatok kitűzé-
sének kiadmányozásáról gondoskodjon. 

Határidő: 2010. június 15.
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 89. pontja: Javaslat a BTH Budapes-
ti Turisztikai Nonprofi t Kft. ügyvezetőjének az éves meg-
bízási díján felüli, 2009. évi eredményhez kötött átalány 
megbízási díj kifi zetésére, illetve a 2010. évi megbízási 
díján felüli eredményhez kötött átalány megbízási díj ki-
fi zetésének feladataira.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1424/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szó-
ló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) 
bekezdése c) pontja szerint kapott jogkör alapján 
engedélyezi Fekete László ügyvezető részére 2009. 
évre jóváhagyott, a megbízási díja 120 %-ának 
megfelelő, eredményhez kötött átalány megbízá-
si díj 10 273 536 Ft összegben történő kifi zetését. 
Felkéri a főpolgármestert, a kifi zetésre vonatkozó 
értesítés kiadmányozásáról gondoskodjon.

Határidő: 2010. június 15.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1425/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szó-
ló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) 
bekezdése c) pontja szerint kapott jogkör alapján 
kitűzi Fekete László, a BTH Budapesti Turisztikai 
Szolgáltató Nonprofi t Kft. ügyvezetője részére a 
3. sz. mellékletben foglalt a megbízási díján felüli 
eredményhez kötött átalány megbízási díj/év kifi -
zetésének 2010. évi feladatait, az abban meghatáro-
zott mértékű %-os teljesítéssel, és értékelési határ-
idővel. Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladatok 
kitűzésének kiadmányozásáról gondoskodjon. 

Határidő: 2010. június 15.
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 90. pontja: „Összefogás az üvegházha-
tású gázok kibocsátásának csökkentésére és alkalmazko-
dás a klímaváltozáshoz” nyilatkozat.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1426/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.
felhatalmazza a főpolgármestert, hogy Frankfurt 
am Main jubileumi partnervárosi rendezvényso-
rozatán az „Összefogás az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentésére és alkalmazkodás a 
klímaváltozáshoz” című nyilatkozatot aláírja.

Határidő: 2010. június 10.
Felelős: dr. Demszky Gábor

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

A napirend 92. pontja: Javaslat az „SZ” jelű – sza-
badidősport, a „D” jelű – diáksport és az „R” jelű – szö-
vetségi rendezvények támogatására - benyújtott pályáza-
tok kedvezményezettjeinek támogatására.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1433/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
a Fővárosi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 
szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (6) 
bekezdése és az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bi-
zottság 190/2010. (V. 27.) ESZB határozata alapján 
engedélyezi a „8413 Sportcélú támogatás” cím elői-
rányzata terhére a „D” jelű – diáksport – pályázat 1. 
sz. mellékletében megjelölt kedvezményezettjeinek 
a támogatását, illetve a támogatási összeg átutalását. 
Jóváhagyja, megköti a 4. sz. mellékletben szereplő 
minta szerinti támogatási szerződéseket és felkéri a 
főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 20 munkana-
pon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1434/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
A Fővárosi Önkormányzat 2010. évi költségve-
téséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 
7. § (6) bekezdése és az Egészségügyi és Szo-
ciálpolitikai Bizottság 191/2010. (V. 27.) ESZB 
határozata alapján engedélyezi a „8413 Sportcélú 
támogatás” cím előirányzata terhére az „SZ” jelű 
– szabadidősport – pályázat 2. sz. mellékletében 
megjelölt kedvezményezettjei támogatását, illetve 
a támogatási összeg átutalását. Jóváhagyja, megkö-
ti a 4. sz. mellékletben szereplő minta szerinti tá-
mogatási szerződéseket és felkéri a főpolgármestert 
azok aláírására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 20 munkana-
pon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor
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1435/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
A Fővárosi Önkormányzat 2010. évi költségve-
téséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 
7. § (6) bekezdése és az Egészségügyi és Szo-
ciálpolitikai Bizottság 192/2010. (V. 27.) ESZB 
határozata alapján engedélyezi a „8413 Sportcélú 
támogatás” cím előirányzata terhére az „R” jelű – 
szövetségi rendezvények támogatása – pályázat 3. 
sz. mellékletében megjelölt kedvezményezettjei 
támogatását, illetve a támogatási összeg átutalását. 
Jóváhagyja, megköti a 4. sz. mellékletben szereplő 
minta szerinti támogatási szerződéseket és felkéri a 
főpolgármestert azok aláírására.

Határidő:a közgyűlési döntést követő 20 munkana-
pon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 93. pontja: Javaslat a 2010. évi önkor-
mányzati választási időszakhoz kapcsolódóan alkalmi 
plakáthelyek kialakítására, egységes fővárosi plakáthely-
térképpel és Etikai Kódexszel.

Előadó: Bojár Iván András

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1436/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
elfogadja az előterjesztői kiegészítéssel az 1. sz. 
mellékletben szereplő fővárosi plakáthely-listát.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

1437/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Egyetért az előterjesztés 3. sz. mellékletben szerep-
lő Egységes Fővárosi Etikai Kódexben megfogal-
mazott célokkal, elvekkel, szabályokkal és felkéri 
a pártokat annak fővárosi és kerületi szintű aláírá-
sára.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

1438/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert a feladatok végrehajtásá-
hoz szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 94. pontja: Javaslat támogatások átuta-
lásának engedélyezésére az Oktatási és ifjúsági célú bi-
zottsági keret terhére.

Előadó: Germánné dr. Vastag Györgyi

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1439/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
úgy dönt, hogy a „8204 Oktatási és ifjúsági célú 
bizottsági keret” cím terhére a Budapest Főváros 
Közgyűlésének 9/2010. (III. 31.) önkormányzati 
rendelete 24. § (12) bek. alapján támogatások át-
utalását engedélyezi az alábbiak szerint.

I. a 116/2010. (V.26.) OIB sz. határozat szerint

Sorsz. Név Támogatás 
E Ft

7. Sakk Kultúra Alapítvány 106
16. Aelia Sabina Zeneiskolai Alapítvány 190
17. Académia Ludi et Artis 102
18. Magyar Hagyomány Alapítvány és Népfőiskola 124
21. Bokor Hazai Rászorulók Alapítvány 200
26. Pitypang Humán Szolgáltató Alapítvány 93
39. Szent István Gyermekkórus Zenei Alapítvány 105
47. Fórumház Egyesület 149
56. Értelmes Életért Alapítvány 113
57. Keresztyén Gyermekevangelizáció és Lelkigond. Misszió Al. 199
58. People Team Alapítvány 84
63. Mókus Diák Sportegyesület 99
66. Kossuth Szövetség 81
69. Közösség Ifjúsági  Alapítvány 129
70. Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért 187
72. Regnum Marianum Katolikus Közösség E. 200



2010. július 22. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1621

Sorsz. Név Támogatás 
E Ft

76. Bokor Közösségfejlesztő Kulturális Egyesület 148
77. Tudor Alapítvány 152
83. Budavári Evangélikus Gyülekezet Alapítvány 133
88. Báthory László Cserkészcsapat Alapítvány 144
89. Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvány 105
103. Keresztelő Szt. János Plébánia Zenei Alapítvány 105
106. DIXI Részképességzavarban Szenvedő Gyermekekért Alapítvány 113
107. Kenguru Alapítvány a Gyermekek Szabadidős Sportjáért 128
108. Grund Klubhálózat 139
110. Zöld Föld Gyermeksegítő és Környezetvédő Alapítvány 114
113. Hófehér Fóka a Gyermekekért Alapítvány 126
123. Kék Alapítvány 117
127. Méta Kommunikációs Nevelési Kör 80
136. Krisztinavárosi Cserkész Alapítvány 200
138. Paszuly Falka Egyesület 191
146. Oboás Társaság Alapítvány 90
152. Kelet-európai Utógondozottakért és Lakóotthonokban Lakókért 172
156. Missio Christi Alapítvány 200
159. Babszem Néphagyományőrző Táncegyüttes Kh. Egyesület 168
160. Zöld Liliom Alapítvány 194
165. Gyermekkuckó Alapítvány 81
170. EuroHungaricum Alapítvány 154
174. Gyermekszínházak Háza Alapítvány 110
180. Újpesti Hajós Klub Vízitúrázó Alapítvány 164
184. Magyar Úttörők Szövetsége 109
186. Kamasztér Alapítvány 95
190. Magyar Williams Szindróma Társaság 148
191. Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete 76
201. Pestszentimrei Ref. Egyház Soli Deo Gloria Alapítvány 89
202. Pro Minor Egyesület a Gyermekekért 111
203. Aschner Lipót  Természetjáró  Egyesület 148
204. Gyermekévek, Honism., Kult. és Term.járó Egyesület 149
206. Minyata Egyesület 200
212. 412. sz. Cserkészekért Alapítvány 123
213. Magyar Cserkészszövetség 47
218. Sirály Életmód KLUB 84
224. Messzehangzó Tábor Alapítvány 95
226. Oltalom Karitatív Egyesület 90
230. Rege Kulturális Egyesület 100
231. Kézműipari Művészeti Diák Alapítvány 120
242. Kőbányáért Egyesület 91

I. ÖSSZESEN: 7 364
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II. a   119/2010. (V.26.) OIB sz. határozat szerint
1. Wallenberg Egyesület 200
2. Okosodó Egyesület 250

II. ÖSSZESEN: 450
I+II. MINDÖSSZESEN: 7 814

Határidő: 2010. június 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 95. pontja: Beszámoló a Kiemelt Fejlesz-
tések Bizottsága 2009. II. félévi tevékenységéről.

Előadó: Somlyódy Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1440/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
elfogadja a Kiemelt Fejlesztések Bizottságának 2009. 
II. félévében végzett munkájáról szóló beszámolót.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1441/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
napirendjére veszi és azonnal megtárgyalja „A 
BKV Zrt. 2009. évi beszámolója és 2010. évi üzleti 
terve” című előterjesztést.

A napirend 96. pontja: A BKV Zrt. 2009. évi beszá-
molója és 2010. évi üzleti terve.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1442/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. 
elnapolja ezt az ügyet. A menedzsmenttől az egész 
kérdés felelős rendezését várja el. Kikéri a Könyv-
vizsgálói Kamara állásfoglalását az ügyben. Felkéri 
a Gazdasági, valamint a Városüzemeltetési és Kör-
nyezetgazdálkodási Bizottságot a döntés meghoza-
talára.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2010. június 3-i ülésén.

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

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
FOGYATÉKOSOK ÉS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA

(BÚCSÚSZENTLÁSZLÓ) KÖZLEMÉNYE

1. a) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe: 
  Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona
  8925 Búcsúszentlászló, Arany J. u. 17.

 b) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe:
  Zalai Hársfa Gyógyszertár Bt. 8741 Zalaapáti Szent István tér 7.

2. a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása:
  Szállítási szerződés az intézmény gyógyszereinek biztosítására, 12 hónapra

 b) A szerződéskötés időpontja: 2009. 04. 01.

 c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás:
  2009. évi gyógyszer-beszerzés, gyógyszerek, kizárólag vényre írt gyógyszer és nem hatósági áras gyógyszer, összesen  

  kb. 12 millió Ft értékben. A dokumentáció szerinti mennyiségektől és gyógyszerektől +30%-kal való eltérés lehetséges.

 d) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2010. 06. 03.

3. A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás:
  2009. évi gyógyszer-beszerzés, 11,276 M Ft értékben. 

4. a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: hirdetmény nélkül induló egyszerű eljárás

 b) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: 
  legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

 c)* Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és közzétételének 
   napja: 2009. február 27.

5.* a) A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e: igen

6. a) A szerződést módosították-e: nem 

7. A tájékoztató feladásának napja: 2010. 06. 17.

Nagy László s. k.
intézményvezető

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

�
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FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA (SZOMBATHELY) KÖZLEMÉNYE

A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (9700 Szombathely, Bogáti út 72.) – hivatkozással a Kbt. 98. §-ra, az Áht. 
15/A. illetőleg a 15/B. §-ára – közzéteszi a 2010. évi élelmiszer alapanyag beszerzésére lefolytatott közbeszerzési eljá-
rás adatait.

Ajánlattételi felhívás megjelenése: Közbeszerzési Értesítő 40. szám
Közzététel napja: 2010. 04. 09.
Közbeszerzés száma: 8028/2010.
Az eljárás fajtája: a nemzeti értékhatárt el nem érő, egyszerű közbeszerzési eljárás

A nyertes ajánlattevőkkel kötött szerződések adatai:

1.
A szerződés megnevezése (típusa): Árubeszerzés
A szerződés tárgya: A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (9700 Szombathely, Bogáti út 72.) élelmiszer alap-
anyagainak 2010. évre történő biztosítása
A szerződő felek neve: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, mint megrendelő
   Kanizsa Hús 2000 Kft. 8800 Nagykanizsa, Palini u. 5., mint szállító
A szerződés értéke: 4 520 810 Ft+áfa (Friss és előhűtött húsáruk)
A szerződés időtartama: 2010. június 25.–2011. június 24.

2.
A szerződés megnevezése (típusa): Árubeszerzés
A szerződés tárgya: A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (9700 Szombathely, Bogáti út 72.) élelmiszer alap-
anyagainak 2010. évre történő biztosítása
A szerződő felek neve: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, mint megrendelő
   Halker Kft. 8630 Balatonboglár, Klapka u. 14., mint szállító
A szerződés értéke: 783 300 Ft+áfa (Mirelit hús)
   254 050 Ft+áfa (Mirelit zöldség)
   469 200 Ft+áfa (Mirelit sütemények)
A szerződés időtartama: 2010. június 25.–2011. június 24.

3.
A szerződés megnevezése (típusa): Árubeszerzés
A szerződés tárgya: A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (9700 Szombathely, Bogáti út 72.) élelmiszer alap-
anyagainak 2010. évre történő biztosítása
A szerződő felek neve: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, mint megrendelő
   Horváth László egyéni vállalkozó, 8900 Zalaegerszeg, Kaszaházi út 37., mint szállító
A szerződés értéke: 352 000 Ft+áfa (Tojás)
A szerződés időtartama:  2010. június 25.–2011. június 24.

4.
A szerződés megnevezése (típusa): Árubeszerzés
A szerződés tárgya: A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (9700 Szombathely, Bogáti út 72.) élelmiszer alap-
anyagainak 2010. évre történő biztosítása
A szerződő felek neve: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, mint megrendelő
   Art-Ker Plusz Kft. 9700 Szombathely, Dolgozók útja, mint szállító
A szerződés értéke: 1 760 300 Ft+áfa (Tej, tejtermékek)
A szerződés időtartama: 2010. június 25.–2011. június 24.

5.
A szerződés megnevezése (típusa): Árubeszerzés
A szerződés tárgya: A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (9700 Szombathely, Bogáti út 72.) élelmiszer alap-
anyagainak 2010. évre történő biztosítása
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A szerződő felek neve: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, mint megrendelő
   Integrál-M Kereskedelmi Kft. 8900 Zalaegerszeg, Alsóerdei u. 11., mint szállító
A szerződés értéke: 4 183 555 Ft+áfa (Fűszerek, szárazáruk)
A szerződés időtartama:  2010. június 25.–2011. június 24.

6.
A szerződés megnevezése (típusa): Árubeszerzés
A szerződés tárgya: A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (9700 Szombathely, Bogáti út 72.) élelmiszer alap-
anyagainak 2010. évre történő biztosítása
A szerződő felek neve: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, mint megrendelő
   Ferrosüt Kft. 9700 Szombathely, Jáki út 6., mint szállító
A szerződés értéke: 1 647 300 Ft+áfa (Sütőipari termékek)
A szerződés időtartama: 2010. június 25.–2011. június 24.

7.
A szerződés megnevezése (típusa): Árubeszerzés
A szerződés tárgya: A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (9700 Szombathely, Bogáti út 72.) élelmiszer alap-
anyagainak 2010. évre történő biztosítása
A szerződő felek neve: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, mint megrendelő
   Z+D Kft. 8360 Keszthely, Hévízi út 130., mint szállító
A szerződés értéke: 3 332 630 Ft+áfa (Zöldség, gyümölcs, savanyúságok)
A szerződés időtartama: 2010. június 25.–2011. június 24.

Kiss Lászlóné s. k.
intézményvezető

�
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TÁJÉKOZTATÓ 
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRŐL

Budapest Főváros XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzatának Képviselő-testülete a 147/2010. (V. 20.) önk. 
határozatával a Budapest XXII. kerület 234330/5, 234329/3, 234332/5, 234327/5, 234328/4 és 234325/3 hrsz.-ú 
névtelen közterületnek a

Tatár forduló

a 234359/5 és 234361/4 hrsz-ú névtelen közterületnek az

Országalma utca

elnevezést adta.

TÁJÉKOZTATÓ 
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRŐL

Budapest Főváros X. Kerület Kőbánya Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1176/2010. (V. 20.) sz. Bp. Főv. 
X. ker. Kőb. Önk. határozatával Budapest, X. kerület  38305/10 hrsz.-ú névtelen közterületnek a

Regina köz

elnevezést adta.

TÁJÉKOZTATÓ 
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRŐL

Budapest Főváros X. Kerület Kőbánya Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1681/2009. (X. 15.) sz. Bp. Főv. 
X. ker. Kőb. Önk. határozatával Budapest, X. kerület 40957/28 és 42825 hrsz.-ú közterületnek a

Lovasvölgyi utca

elnevezést adta.
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TÁJÉKOZTATÓ
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRŐL

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testülete az 144/2010/XI. ÖK/V. 20./ határozatá-
val

a 1356/2 hrsz.-ú névtelen közterületnek a

Csillagőszirózsa utca

a 3990/8 és 3990/9 hrsz.-ú névtelen közterületnek az

Alíz utca

a 3048/9 hrsz.-ú névtelen közterületnek a

Tornagörgő utca

a 2863/25 hrsz.-ú névtelen közterületnek a

Gyergyótölgyes utca

a 1783/5 hrsz.-ú névtelen közterületnek az

Angyalka utca

a 1969/5 hrsz.-ú névtelen közterületnek a

Olthíd utca

a 2072/11, 2072/12, 2072/13 és 2072/14 hrsz.-ú névtelen közterületnek az

Olasztelek utca

a 2794, 2795/5 és 2796/3 hrsz.-ú névtelen közterületnek a

Lonka utca

elnevezést adta.
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TÁJÉKOZTATÓ
KÖZTERÜLET–ELNEVEZÉSRŐL

Budapest Főváros Közgyűlése a 1163/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy.h. határozatával 
a Budai alsó rakpartnak 
a III. kerület Mozaik utca és az Árpád híd közötti szakaszát 

gróf Esterházy János rakpartra

az Árpád híd és a Margit híd közötti szakaszát 

Slachta Margit rakpartra

a Margit híd és az I. kerület Batthyány tér közötti szakaszát 

Angelo Rotta rakpartra

az I. kerület Batthyány tér és a Lánchíd közötti szakaszát 

Sztehlo Gábor rakpartra

a Lánchíd és az Erzsébet híd közötti szakaszát 

Friedrich Born rakpartra

az Erzsébet híd és a Szabadság híd közötti szakaszát 

Raoul Wallenberg rakpartra

a Szabadság híd és a Petőfi  híd közötti szakaszát 

Valdemar és Nina Langlet rakpartra

változtatja meg, 
továbbá a Pesti alsó rakpartnak
az Újpesti rakpart alsó autóútját a XIII. kerület Dráva utcától a Margit hídig 

Carl Lutz rakpartra

a Margit híd és a Lánchíd közötti szakaszt 

idősebb Antall József rakpartra

a Lánchíd és az Erzsébet híd közötti szakaszt 

Jane Haning rakpartra

a Szabadsághíd és a IX. kerület Közraktár utca közötti szakaszt 

Salkaházi Sára rakpartra

változtatja meg.
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TÁJÉKOZTATÓ 
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRŐL

Budapest Főváros Közgyűlése a 1164/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h. határozatával a Budapest XXII. kerület 232464 
hrsz.-ú Landler utca nevű közterületet 

Szent Flórián utca

elnevezésre nevezte át.
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BUDAPESTI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 

2009. december 31.

TARTALOM

Mérleg
Eredmény-kimutatás
Közhasznúsági jelentés
Független könyvvizsgálói jelentés
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Statisztikai számjel: 18052851-9499-561-01

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

2009. év

B U D A P E S T I   V Á L L A L K O Z Á S F E J L E S Z T É S I   K Ö Z A L A P Í T V Á N Y

1072 Budapest, Rákóczi u. 18.

Budapest, 2010. március 22. Dr. Nagy Ákos s.k.
 a kuratórium elnöke



1632 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2010. július 22.

Statisztikai számjel: 18052851-9499-561-01
Az egyéb szervezet megnevezése Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
Az egyéb szervezet címe: Budapest, Rákóczi u. 18.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ 
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

2009. ÉV

                                                                                 adatok E Ft-ban
Sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév

a b c d
1. A. Befektetett eszközök 433 923 385 844
2. I.     Immateriális javak 5 052 3 624
3. II.   Tárgyi eszközök 425 671 379 020
4.         ebből: –tárgyi eszközök értékhelyesbítése 389 626 346 709
5. III   Befektetett pénzügyi eszközök 3 200 3 200
6. B. Forgóeszközök 1 099 268 1 114 199
7. I.     Készletek 3 275 2 506
8. II.    Követelések 4 932 1 188
9. III.  Értékpapírok – –

10. IV. Pénzeszközök 1 091 061 1 110 505
11. C. Aktív időbeli elhatárolások 6 842 4 397
12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 540 033 1 504 440

Sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
a b c d
13. D. Saját tőke 1 430 817 1 404 504
14. I.     Induló tőke 10 000 10 000
15. II.   Tőkeváltozás 1 034 076 1 031 191
16. III.  Lekötött tartalék – –
17. IV. Értékelési tartalék 389 626 346 709
18. V.  Tárgyévi eredmény alaptevékenységből –3 245 16 348
19. VI. Tárgyévi eredmény váll. tevékenységből 360 256
20. E. Céltartalék 62 743 62 743
21. F. Kötelezettségek 38 940 31 565
22. I.   Hosszú lejáratú kötelezettségek 17 424 17 424
23. II.  Rövid lejáratú kötelezettségek 21 516 14 141
24. G. Passzív időbeli elhatárolások 7 533 5 628
25. FORRÁSOK ÖSSZESEN 1 540 033 1 504 440

Budapest, 2010. március 22. Dr. Nagy Ákos s.k.
 a kuratórium elnöke
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Statisztikai számjel: 18052851-9499-561-01
Az egyéb szervezet megnevezése: Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
Az egyéb szervezet címe: 1072 Budapest, Rákóczi u. 18.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ    
 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2009. ÉV

adatok E Ft-ban
Sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév

a b c d
1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 209 239 146 790
2.    1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 60 787 57 748
3.        a) alapítótól 60 787 57 748
4.        b) központi költségvetéstől – –
5.        c) helyi önkormányzattól – –
6.        d) egyéb, ebből 1% – –
7.    2. Pályázati úton elnyert támogatás 7 521 1 590
8.     3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 78 186 87 312
9.     4. Tagdíjból származó bevétel – –

10.     5. Egyéb bevétel, Rendkívüli bevétel 62 745 140
11. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 2 960 17 930
12. C. Összes bevétel 212 199 164 720
13. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 212 484 130 442
14.     1. Anyagjellegű ráfordítások 96 287 84 783
15.     2. Személyi jellegű ráfordítások 45 639 38 769
16.     3. Értékcsökkenési leírás 5 774 5 623
17.     4. Egyéb ráfordítások 64 745 1 238
18.     5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 8 1
19.     6. Rendkívüli ráfordítások 31 28
20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 2 600 17 674
21.     1. Anyagjellegű ráfordítások 2 600 17 674
22.     2. Személyi jellegű ráfordítások – –
23.     3. Értékcsökkenési leírás – –
24.     4. Egyéb ráfordítások – –
25.     5. Pénzügyi műveletek ráfordításai – –
26.     6. Rendkívüli ráfordítások – –

27. F. Összes ráfordítás (D+E) 215 084 148 116
28. G. Adózás előtti eredmény (B–E) 360 256
29. H. Adófi zetési kötelezettség – –
30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G–H) 360 256
31. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A–D) –3 245 16 348

Budapest, 2010. március 22. Dr. Nagy Ákos s.k.
 a kuratórium elnöke
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TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

adatok E Ft-ban
A. Személyi jellegű ráfordítások 38 769
    1. Bérköltség 25 559
         ebből: - megbízási díjak –
                      - tiszteletdíjak –
    2. Személyi jellegű egyéb kifi zetések 4 416
    3. Bérjárulékok 8 794
B. A szervezet által nyújtott támogatások –
    ebből: A Korm. rend. 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve 
átadott támogatás –

Budapest, 2010. március 22. Dr. Nagy Ákos s.k.
 a kuratórium elnöke
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A BUDAPESTI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY

2009. ÉVES

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Budapest, 2010. március 22.
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A BUDAPESTI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY
2009. ÉVES

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Budapest Főváros Közgyűlése a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Alapítványt 1993-ban alapította, majd az 1999. szep-
tember 21-én kelt – egységes szerkezetbe foglalt – alapító okirattal közalapítvánnyá alakította át. A Fővárosi Bíróság 
1999. október 13-ai végzése szerint a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (BVK) kiemelten közhasznú szer-
vezetként működik.

A Közalapítvány alapító okirat szerinti feladata többek között a főváros gazdaságfejlesztési programjaihoz kapcsoló-
dóan a mikro-, kis- és középvállalkozások számára az európai integrációs folyamatban való részvételhez felkészítő prog-
ramok kialakítása, szervezése és megvalósítása.

A Közalapítvány legfőbb döntéshozó szerve, vagyonának kezelője a Kuratórium. A Közalapítvány tevékenységét 
a Felügyelő Bizottság ellenőrzi, beszámolóját az alapító által választott független könyvvizsgáló – az Audit Network 
Hungary Kft – auditálja. A Magyar Könyvvizsgáló Kamaránál 002158 szám alatt nyilvántartott Audit Network Hunga-
ry Kft. auditálásra kijelölt könyvvizsgálója dr. Lukács János, kamarai tagsági száma 003567. A könyvvizsgálat éves díja 
1 200 000 Ft+áfa.

A Közalapítvány számvitelét az AM-RI Könyvelő, Könyvszakértő és Tanácsadó Kft. vezeti. A könyvelésért Ribling 
Ferenc bejegyzett könyvvizsgáló felelős (kamarai száma: 004142).

A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. előírásai szerint a közhasznú szervezet az éves beszámoló jóvá-
hagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést köteles készíteni, amelynek elfogadása a legfőbb döntéshozó szerv ha-
táskörébe tartozik.

A közhasznúsági jelentést az alábbi szerkezetben és tartalommal kell elkészíteni:

I. Számviteli beszámoló (éves beszámoló mérleg, eredménykimutatás).
II. A költségvetési támogatás felhasználása.
III. A vagyon felhasználásának bemutatása.
IV. A cél szerinti juttatások és azok felhasználása.
V. Más szervezetektől kapott támogatás felhasználása.
VI. A közhasznú tevékenységről szóló beszámoló.
VII. A vezető tisztségviselők juttatásai.



2010. július 22. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1637

I.
Számviteli beszámoló

(éves beszámoló mérleg, eredménykimutatás)

A Közalapítvány a számviteli törvény, valamint a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítésé-
nek és könyvvezetésének sajátosságairól szóló kormányrendelet előírásainak megfelelően kialakította számviteli politi-
káját, megalkotta a kapcsolódó számviteli szabályzatokat. A szabályzatokat a 2009. évben a törvényi változásoknak meg-
felelően aktualizálta.

A BVK számviteli politikája rögzíti azokat a fő szabályokat, amelyekkel meghatározza, mit kell tekinteni a számvite-
li elszámolás szempontjából lényegesnek, jelentősnek, továbbá a törvényben biztosított választási lehetőségek közül me-
lyeket, milyen feltételek fennállása esetén kell alkalmazni.

A Közalapítvány számviteli politikájának főbb elemei:
– A BVK állami közfeladatot ellátó közhasznú szervezet, amelynek cél szerinti tevékenysége a fővárosban működő 

mikro-, kis- és közepes méretű vállalkozások létrejöttének, működésének segítése, az erre irányuló szervező, okta-
tó és tanácsadó tevékenység végzése.

– A Közalapítvány a számviteli alapelvek sajátos értelmezése mellett meghatározta a lényegesség elvét, amely sze-
rint a különböző elszámolásokban lényeges minden olyan különbözet, értékváltozás, amely az eredeti adatot 10%-
ot meghaladó arányban módosítja. A számviteli elszámolás szempontjából jelentős összegű a hiba, ha eredményt, 
saját tőkét növelő- csökkentő hatásának együttes (előjeltől független) összege meghaladja a 20 millió forintot, ille-
tőleg az ellenőrzött üzleti év mérleg-főösszegének 2%-át.

– A BVK kettős könyvvitelt vezet és a közhasznúsági jelentés részeként egyszerűsített éves beszámolót készít. A be-
számolót a december 31-i fordulónapot követő február 28-i zárlat alapján március 31-ig kell elkészíteni, majd a 
könyvvizsgálói auditálás után a Felügyelő Bizottság és a Kuratórium elé terjeszteni. A közhasznúsági jelentést és 
ennek részeként a számviteli beszámolót május 31-ig közzé kell tenni.

– A Közalapítvány a mérleg eszközeinek és forrásainak részletezésében, valamint értékelésében a számviteli törvény, 
illetőleg a kormányrendelet előírásaitól nem tért el.

– A BVK a számviteli politikában meghatározta a közhasznú szervezet cél szerinti, illetőleg vállalkozási tevékeny-
sége körébe sorolható bevételeket és költségeket, ezek elszámolásának szabályait. Vállalkozási tevékenysége szűk 
körű.

– A BVK a számvitelében a pénzügyi instrumentumokra a valós értéken történő értékelést nem alkalmazza.

A 2009. éves mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának mérlege a kormányren-
deletben előírt tagolásnak megfelelően készült el. A mérleg minden tételét könyv szerinti leltárral dokumentálta.

A mérleg kiemelt sorai az előző év adataihoz viszonyítva az alábbi változást mutatják:

Megnevezés Előző év
(ezer Ft)

Tárgyév
(ezer Ft)

Változás
(ezer Ft)

Befektetett eszközök 433 923 385 844 –48 079
Forgóeszközök 1 099 268 1 114 199 +14 931
Aktív időbeli elhatárolás 6 842 4 397 –2 445
Eszközök összesen 1 540 033 1 504 440 –35 593
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Megnevezés Előző év
(ezer Ft)

Tárgyév
(ezer Ft)

Változás
(ezer Ft)

Saját tőke 1 430 817 1 404 504 –26 313
Céltartalékok 62 743 62 743 –
Kötelezettségek 38 940 31 565 –7 375
Passzív időbeli elhatárolás 7 533 5 628 –1 905
Források összesen 1 540 033 1 504 440 –35 593

A fő mérlegsorok adatainak tartalmáról, az év folyamán bekövetkezett változásairól az alábbi kiegészítések kerülnek 
bemutatásra.

A. Befektetett eszközök

A befektetett eszközök közül az immateriális javak és a tárgyi eszközök állománya az alábbiak szerint alakult:
Nyitó érték 

(ezer Ft)
Növekedés
(ezer Ft)

Csökkenés
(ezer Ft)

Záró érték
(ezer Ft)

Immateriális javak
Bruttó érték 26 700 8 693 18 007
Értékcsökkenés 21 648 1 428 8 693 14 383
Nettó érték 5 052 8 693 10 121 3 624
Ingatlanok
Bruttó érték 45 391 – 246 45 145
Értékcsökkenés 25 225 3 216 246 28 195
Nettó érték 20 166 246 3 462 16 950
Műszaki gépek, berendezések
Bruttó érték 33 449 355 19 022 14 782
Értékcsökkenés 32 207 660 19 022 13 845
Nettó érték 1 242 19 377 19 682 937
Egyéb gépek, berendezések
Bruttó érték 18 417 – 2 085 16 332
Értékcsökkenés 18 021 132 2 004 16 149
Nettó érték 396 2 004 2 217 183
Beruházások 14 241 – – 14 241
Tárgyi eszközök összesen 36 045 21 627 25 361 32 311
Ingatlanok értékhelyesbítése 389 626 – 42 917 346 709

Az egyes eszközcsoportok értékének változását az alábbiak okozták:

Az immateriális javak nettó értékét lényegében csak az elszámolt terv szerinti értékcsökkenés változtatta. A nyilván-
tartásból kivezetett (selejtezett) 8 693 E Ft  bruttó értékű szellemi termék nettó értéke nulla volt.

Az ingatlanok bruttó értékét 246 E Ft nullára leírt eszközérték csökkentette. Az elszámolt terv szerinti  értékcsökke-
nés 3 216 E Ft volt.

A társasháztól vásárolt ingatlan üzembehelyezése  Földhivatali bejegyzés hiányában nem került aktiválásra.

A Rákóczi út 18. alatti irodaépület értékhelyesbítése szakértői vélemény alapján került aktualizálásra. A BVK tulajdo-
nában lévő ingatlan piaci forgalmi értéke

363 659 E Ft, amely az alábbi értékeket tartalmazza:
 – épület nettó értéke 13 442 E Ft
 – idegen ingatlanon végzett beruházás 3 508 E Ft
 – értékhelyesbítés 346 709 E Ft

  363 659 E Ft
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Az értékhelyesbítés 42 917 E Ft-tal csökkentette az eszközök és azonos összeggel a saját tőke értékét.

A műszaki gépek, berendezések bruttó értékét mindössze 355 E Ft beszerzés növelte. Ugyanakkor 19 022 E Ft nullára 
leírt, főként számítástechnikai eszközök kiselejtezésre kerültek. A megmaradó eszközök nettó értéke 937 E Ft. 

Az egyéb gépek, berendezések értéke 2 085 E Ft, csaknem teljesen leírt eszköz selejtezése miatt csökkent. Az elszá-
molt tárgyévi értékcsökkenés (660 E Ft) elszámolása után a nettó érték mindössze 183 E Ft. 

Továbbra is a folyamatban lévő beruházások között van nyilvántartva a Társasháztól megvásárolt melléképület és az 
ingatlan felújítás tanulmány terve.

A tárgyi eszközök nettó értéke – az értékhelyesbítést leszámítva – 3 734 E Ft-tal csökkent.

A befektetett pénzügyi eszközök 3 200 E Ft záró értékét az „Enterprise 94” Kf.-ben lévő 100%-os tulajdoni hánya-
dot jelentő 3 000 E Ft üzletrész, valamint az Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat Konzorcium Nonprofi t Kft.-ben lévő 
200 E Ft befektetés teszi ki. A mérlegérték 2009-ben nem változott.

B. Forgóeszközök

A forgóeszközök értéke az előző év végihez képest 14 931 E Ft-tal nőtt.

A készletek tartalmazzák a 2010. évben elszámolható vállalkozási pályázat 2009-ben felmerült költségeit 
(2 506 E Ft). 

A követelések értéke 1 188 E Ft, amiből

 – az áthúzódó ÁFA követelés 236 E Ft
 – vevői tartozás 168 E Ft
 – az előlegek és elszámolások 200 E Ft
 – a mikrohitel követelés 584 E Ft

A mikrohitel lejárt és a fi nanszírozó bankok által kimutatott összegeire az előző évben elszámolt 15 491 E Ft-on felül to-
vábbi értékvesztés nem kerül elszámolásra. Ennek fi gyelembevételével a nettó kinnlevőség 584 E Ft.

A pénzeszközök mérlegfordulónapi értéke 1 110 505 E Ft, 19 444 E Ft-tal magasabb a nyitó értéknél. A pénzkészlet ösz-
szetétele:

 – pénztár 179 E Ft
 – valutapénztár 150 E Ft
 – elszámolási betétszámla 276 E Ft
 – kamatozó betétszámla 15 300 E Ft
 – devizabetét számla 1 299 E Ft
 – kamatozó és óvadéki számlák (hitelalapok) 1 093 301 E Ft
                                                   ö s s z e s e n: 1 110 505 E Ft

A pénzkészlet az év folyamán lehetővé tette a közhasznú tevékenységek, a pályázati feladatok és a hitelprogramok fi -
nanszírozását.

C. Aktív időbeli elhatárolások

A lekötött betétek időarányos kamatának elszámolása 85 E Ft, a 2009. évet illető árbevételek és kamatok lekönyvelé-
se 4 397 E Ft elhatárolást tett indokolttá.

A mérleg eszköz oldalának főösszege  1 504 440 E Ft.
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D. Saját tőke

A saját tőke 1 404 504 E Ft összege 26 313 E Ft-tal kevesebb az előző évinél. Ez az alaptevékenység 16 348 E Ft és a 
vállalkozási tevékenység 256 E Ft nyereségének, valamint az értékelési tartalék – ingatlanpiaci árakat követő – csökke-
nése miatt (42 917 E Ft) alakult ki.

Az induló tőke 10 000 E Ft összege az év folyamán nem változott.

A tőkeváltozás a megelőző évi alaptevékenységi veszteség átvezetésével 1 031 191 E Ft-ra csökkent. A tőkeváltozás 
keletkezési jogcímenként megbontva került nyilvántartásra.

Az értékelési tartalék a VII. kerület Rákóczi út 18. szám alatti ingatlan értékhelyesbítésének aktualizálása folytán 
42 917 E Ft-tal csökkent. Az új érték 346 709 E Ft, egyezően a tárgyi eszközök között kimutatott értékhelyesbítés ösz-
szegével.

Az alaptevékenység 16 348 E Ft és a vállalkozási tevékenység 256 E Ft eredménye együtt 16 604 E Ft-tal növelte a 
saját tőkét.

E. Céltartalékok

A BVK Felügyelő Bizottsága 2009/6. (V. 19.) számú határozata alapján az MVA által nyilvántartott, de a BVK által el 
nem ismert 62 743 E Ft 1997. évi követelésre – az óvatosság elvére tekintettel – képezett céltartalék változatlan. Újabb 
fejlemény az ügyben nem történt. 

F. Kötelezettségek

A kötelezettségek mérlegértéke 31 565 E Ft, az előző évihez képest 7 375 E Ft-tal  kevesebb.
A hosszú lejáratú kötelezettség 17 424 E Ft, amely a kincstári forrásból kapott hitelalap fedezetét mutatja (tőke és ka-

mat).

A rövid lejáratú kötelezettség 14 141 E Ft, amely az alábbi tételeket tartalmazza:
 – vevőktől kapott előleg 10 500 E Ft
 – belföldi szállítók 1 816 E Ft
 – 2009-ban esedékes adók és járulékok, 1 825 E Ft
                                          ö s s z e s e n: 14 141 E Ft

A vevőktől kapott előleg a vállalkozási tevékenység keretében végzett feladattal függ össze.
A szállító folyószámlák rendezettek, a fordulónapon kiegyenlítetlen tételek átutalása 2010-ben megtörtént.

Az adófolyószámlák egyeztetését az adóhatóság adataival folyamatosan történik. Fizetési határidőn túli adótartozás 
nincs.

A GVOP 2.2.1. Alapszintű tanácsadási programot 2004. április 15. és 2007. július 15. között valósította meg a BVK, 
amelynek keretében budapesti vállalkozások jutottak hozzá a vállalkozásuk működtetéséhez szükséges alapinformációk-
hoz.

2009 áprilisában a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) vizsgálatot folytatott erre a programra vonatkozóan.
A vizsgálatról jegyzőkönyv készült, amelyben megállapításra került, hogy a tanácsadók kiválasztásakor a BVK nem 

tett eleget közbeszerzési kötelezettségének annak ellenére, hogy dokumentumokkal igazolta, hogy a támogatási szerző-
dés számára előírta, hogy a programban a tanácsadókra vonatkozóan nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni. A KEHI 
az ügyet az NFÜ részére átadta a vizsgálat folytatására.

A KEHI jegyzőkönyv megállapításai nem tartalmaztak számviteli elszámolásra vonatkozó határozatot. 

G. Passzív időbeli elhatárolások

A pályázati bevételekből beszerzett tárgyi eszközök miatti elhatárolás 2 074 E Ft, a térítés nélkül átvett eszközök miat-
ti halasztott bevétel 973 E Ft. Ezeket a tételeket – a számviteli előírások szerint – az évenként elszámolt amortizációval 
azonos összegben kerül megszüntetésre, illetőleg átvezetésre kerül a rendkívüli bevételek közé.
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A mérlegfordulónap után felmerült, de a lezárt évet terhelő költségek miatti passzív elhatárolás 2 581 E Ft (audit-
költség, telefon, fi zetendő kamatok, stb.).

A mérleg forrás oldalának főösszege  1 504 440 E Ft.

A 2009. éves eredménykimutatáshoz tartozó kiegészítések

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása 
szerint a BVK a 2009. évben 164 720 E Ft bevételt ért el. Az összes elszámolt költség 148 116 E Ft. Az eredmény 
16 604 E Ft nyereség, amely a következő szerint alakult:
 – közhasznúsági tevékenység eredménye 16 348 E Ft
 – vállalkozási tevékenység eredménye 256 E Ft

A közhasznú tevékenységből származó bevétel – összehasonlítva a 2008. évivel – alábbi jogcímeken keletkezett:

Megnevezés 2008. év 2009. év
Alapítótól kapott támogatás 60 787 E Ft 57 748 E Ft
Pályázati támogatások 7 521 E Ft 1 590 E Ft
Egyéb közhasznú bevételek  570 E Ft 1 564 E Ft

Mikrohitel és Budapest Kisvállalkozói Hitel költségtérítés
és jutalékai 4 596 E Ft 3 805 E Ft
Egyéb bevételek 2 E Ft 73 E Ft
Kapott kamatok 72 880 E Ft 81 870 E Ft
Rendkívüli bevételek 62 883 E Ft 140 E Ft
Összes közhasznú bevétel 209 239 E Ft 146 790 E Ft

Az alapító Fővárosi Önkormányzattól kapott működési célú támogatás nem jelentősen, de csökkent a 2008. évihez ké-
pest. A felhasználásról a támogatónak pénzügyi jelentés készült. 

A pályázati úton elnyert támogatásból származó bevétel a 2009. évben a 2008. évi jelentős visszaesés után is tovább 
csökkent.

A pályázati támogatásokról projektenként elkülönített számviteli- és egyéb nyilvántartások készülnek. A közhasznúsá-
gi jelentés szakmai fejezete bemutatja a BVK alap- és pályázati tevékenységeit.

A mikrohitel költségtérítés (193 E Ft) a behajtási tevékenységekkel, a jutalék (3 612 E Ft) a hitelfolyósításokkal függ 
össze.

A kamatokból származó bevétel 81 870 E Ft, 8 990 E Ft-tal magasabb az előző évinél.  A növekedés a mikrohitel-
alapok banki kamatából teljesült. A saját bankon belüli lekötések kamata kevesebb volt az előző évihez képest.

A rendkívüli bevétel (140 E Ft) a halasztott bevételnek az elszámolt költséggel azonos összegű megszüntetésével kap-
csolatos.

A közhasznú tevékenység összes ráfordítása 130 442 E Ft, amely 82 042 E Ft-tal alacsonyabb az előző évinél.

Az összes költség tevékenységenkénti bontása:

Megnevezés 2008. év 2009. év
Működési költségek 75 785 69 935
Hitelezés költségei 64 115 57 338
Pályázatok költségei 7 615 1 590

–
Pályázatok önrésze 185 312
Egyéb ráfordítások 64 784 1 267 
Összesen 212 484 130 442
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Az alapítói támogatásból eredő bevétel nem volt elegendő a működési költségek fedezetére.
A tevékenységenkénti részletezés azt mutatja, hogy a költségcsökkenés általános volt, amit a bevételi források szűkü-

lése is kikényszerített.
Az egyéb ráfordítások csökkenését a céltartalék képzéssel kapcsolatosan leírt ügylet egyszeri jellege indokolja. 

Az összes bevétel és ráfordítás különbözeteként a közhasznú eredmény 16 348 E Ft nyereség, amely a Közalapítvány 
vagyonát növelte.

A vállalkozási tevékenység 2009. évi bevétele 17 930 E Ft, a ráfordítás 17 674 E Ft, a vállalkozási eredmény 256 E Ft. 
A vállalkozási tevékenység a 2008. évben kötött szerződésben vállalt feladat folytatásával és befejezésével függött össze. 
A munka közel önköltséges volt, számottevő nyereséget nem hozott. A nyereséget társasági adó nem terheli, mivel az ár-
bevétel nem éri el a kiemelten közhasznú szervezetekre érvényes kedvezményezett  szintet (az összes bevétel 15%-a).

II.
A költségvetési támogatás felhasználása

A Közalapítvány az alapító Budapest Főváros Önkormányzatától 57 748 E Ft-ot kapott működési költségeinek fedezé-
sére. Ennek felhasználásáról külön pénzügyi beszámoló készült.

III.

A vagyon felhasználásának bemutatása:

A közalapítványi vagyon 2009. évi változását az alábbi táblázat szemlélteti.

Megnevezés 2008. XII. 31. 2009. XII. 31. Változás
A. Befektetett eszközök 433 923 385 844 –48 079
I.   Immateriális javak 5 052 3 624 –1 428
II. Tárgyi eszközök 36 045 32 311 –3 737
III. Befektetett pénzügyi eszközök 3 200 3 200 –
IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése 389 626 346 709 –42 917
B. Forgóeszközök 1 099 268 1 114 199 +14 931
I.   Készletek 3 275 2 506 –769
II.  Követelések 4 932 1 188 –3 744
III. Értékpapírok – – –
IV. Pénzeszközök 1 091 061 1 110 505 +19 444
C. Aktív időbeli elhatárolások 6 842 4 397 –2 445
Eszközök összesen 1 540 033 1 504 440 –35 593
D. Saját tőke 1 430 817 1 404 504 –26 313
I.   Induló tőke 10 000 10 000 –
II.  Tőkeváltozás 1 034 076 1 031 191 –2 885
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék 389 626 346 709 –42 917
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből –3 245 16 348 +19 593
VI. Tárgyévi vállalkozási alaptevékenységből 360 256 –104
E.  Céltartalékok 62 743 62 743 –
F.  Kötelezettségek 38 940 31 565 –7 375
I. Hosszú lejáratú kötelezettség 17 424 17 424 –
II. Rövid lejáratú kötelezettség 21 516 14 141 –7 375
G. Passzív időbeli elhatárolások             7 533 5 628 –1 905
Források összesen 1 540 033 1 504 440 –35 593
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A Közalapítvány vagyonában a 2009. évben – leszámítva az értékhelyesbítésből származó csökkenést – inkább pozitív 
irányú változások történtek. A VII. kerület Rákóczi út 18. szám alatti irodaépület értékelésének 42 917 E Ft összegű csök-
kenése az ingatlanok piaci értékének általános visszaesésével függ össze. A befektetett eszközök értékét az elszámolt terv 
szerinti értékcsökkenési leírás csökkentette.

Pozitív, hogy 19 444 E Ft-tal nőtt a pénzeszközök állománya és mind az alap-, mind a vállalkozási tevékenység nyere-
séggel zárt. Ez utóbbi 16 604 E Ft-tal növelte a Közalapítvány saját vagyonát.

IV.
A cél szerinti juttatások és azok felhasználása

A BVK a 2009. évben – az alapítói támogatáson túl – ilyen juttatást nem kapott.

V.
Más szervektől kapott támogatás felhasználása

A BVK a pályázati támogatásokkal kapcsolatosan az alábbi bevételeket, illetőleg költségeket számolta el a könyvei-
ben:

 • pályázati bevételek 1 590 E Ft
 • pályázatok költségei 1 590 E Ft
 • pályázatok önrésze 312 E Ft
 • összes elszámolt pályázati költség 1 902 E Ft

A támogatási projektek bevételeinek és költségeinek összhangja megteremthető volt.

A pályázatok szakmai tartalmai VI. fejezetben kerülnek bemutatásra.

VI.
Beszámoló a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

közhasznú tevékenységéről

1. Hitelprogramok

 A szolgáltatási rendszerben kiemelt helyet foglal el a fi nanszírozási programok köre. 2009. évben a legkeresettebb ter-
mék az MFB Zrt. hitelterméke, az Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel volt. A kedvezményes hitel kondíciói valóban 
segítséget nyújtottak a mikro- és kisvállalkozók fejlesztési terveinek megvalósításában. Az Országos Mikrohitel Alapból 
fi nanszírozott klasszikus Mikrohitel és a Budapest Kisvállalkozói Hitel a fejlesztések mellett a forgóeszköz fi nanszíro-
zást biztosította a vállalkozások részére.

2009. év különösen nehéz volt a vállalkozások számára, mivel a gazdasági válság hatására a kereskedelmi banki forrá-
sokhoz jutás nehezebb volt, és a piac szűkülése sem kedvezett a beruházások megvalósításához. Ennek ellenére a BVK-
nál elérhető hiteltermékek iránt jelentős kereslet volt. A fi nanszírozási lehetőségek iránt érdeklődők száma meghaladta a 
2 000 főt. A benyújtott kérelmek száma elmarad az érdeklődők számától, mert a vállalkozások nehezen tudták teljesíteni 
a kedvezményes hitelhez jutás azon alapfeltételét, hogy nem lehet lejárt köztartozásuk, és sem a vállalkozás, sem a kap-
csolt vállalkozásaik ellen az utóbbi 5 évben nem indult felszámolási, végrehajtási eljárás.

Bizakodásra ad okot, hogy a megfi nanszírozott beruházások jelentős része a termelő ágazatokban valósult meg ingat-
lan vásárlás és környezetvédelmi szempontból is korszerű gépek beszerzésében. A hitelben részesült vállalkozásoknál lét-
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számleépítés nem volt, az új munkahelyek száma viszont növekedett. Több innovatív beruházás megvalósítása részesült 
kedvezményes hitelben.

A gazdasági válság ellenére a BVK által kezelt hitelportfolió nem romlott lényegesen, a vállalkozások fi zetési késedel-
me 30-60 nap között maradt. Ez elsősorban annak a BVK által felállított és működtetett monitoring rendszernek köszön-
hető, amely folyamatosan fi gyelemmel kíséri a vállalkozások fejlődését, gazdálkodását és működését. 

A hitelprogramok forrásszerkezete

A hitelprogramok lebonyolítása 2009. évben három pénzintézet, az Erste Bank Hungary Nyrt., a Polgári Takarékszö-
vetkezet és az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság közreműködésével valósult meg. 

A BVK mindhárom pénzintézettel érvényes együttműködési megállapodással rendelkezik, munkakapcsolata jó. A 
programok lebonyolításában közreműködik a Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az Ag-
rárvállalkozás Fejlesztési Hitelgarancia Alapítvány.

2009. január 1-jén a BVK Hitel Alapjának nagysága 1 053 044 268 Ft volt, a záró állomány 2009. december 31-én 
1 085 153 498 Ft. 

A BVK hitelalapjának 2009. évi pénzügyi elszámolása:
Ft

Megnevezés Összes forrás
Bevételek
Nyitó egyenleg 1 053 044 268
Befolyt késedelmi kamat 227 563
Betét után kapott kamat 80 947 068
Ebből: –látra szóló kamat 65 779

–lekötött betét kamata 78 315 671
–óvadék utáni kamat 2 565 618

Egyéb bevétel
Összes bevétel 1 134 218 899

Kiadások
Adminisztrációs költségek összesen 726 680
Ebből: –folyósított hitelek utáni jutalék

–a befi zetett kamat utáni jutalék 433 867
–állománykezelési díj 292 813

Bankköltségek 488 703
Behajtási költségek 12 570 018
Egyéb kiadás * 35 280 000

Összes kiadás 49 065 401
Pénzügyi egyenleg (összes bevétel mínusz összes kiadás) 1 085 153 498
Hitelalap folyószámlák egyenlege 1 069 809 405
Ebből: –alapszámlán 72 431 475

–lekötött betétben  974 000 000
–tőke- és kamatfedezeti számlákon 23 377 930

Vállalkozói tartozások 15 344 093
Hitelalap nagysága 2009. december 31-én 1 085 153 498

A fenti adatok megegyeznek a 2009. december 31-i főkönyv forgalmi adataival.
* Egyéb kiadás: működési költség.
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2009. évi hitelezési adatok – kivonat (2009. december 31-i adatok)

Beadott kérelmek Jóváhagyott kérelmek Folyósítás
Db Ft Db Ft Db Ft

Mikrohitel Plusz Program 10 88 723 520 2 8 800 000 2 8 800 000
Új Magyarország Kisvállalkozói 73 2 164 874 533 35 905 440 110 26 606 160 091
Országos Mikrohitel Program 7 36 774 000 5 22 774 000 5 20 774 000
Budapest Kisvállalkozói
Hitelprogram 2 27 000 000 1 12 000 000 1 12 000 000

Összesen: 92 2 317 372 053 43 949 014 110 34 647 734 091

A kimutatás a hitelezési folyamat előző évekről áthúzódó adatait is tartalmazza.
A Mikrohitel Plusz és az Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel esetén a BVK-nál közvetlenül a tanácsadói munka je-

lenik meg, mivel a programok technikai lebonyolítója a BVK tulajdonában lévő „Enterprise 94” Kft., amely bankügynö-
ki megállapodást kötött a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-vel.

A hitelprogramokkal kapcsolatos általános megállapítások

A konvergencia program hatása, valamint az általános gazdasági recesszió elsősorban az év második felében volt érez-
hető, mivel a vállalkozások jövőképe negatív irányba mozdult el, így 2009. évben a BVK hitelezési tevékenysége az elő-
ző évekhez képest mérsékelt eredményt ért el.

A BVK marketing tevékenysége, amely a költségtakarékosság jegyében valósult meg, továbbra sem tudta ellensúlyoz-
ni azt a tényt, hogy a tanácsadási program megszűnt. A kapcsolat a tanácsadókkal fennmaradt, de aktivitásukat erősen be-
folyásolta a tanácsadási munka anyagi kompenzációjának elmaradása. 

A gazdaság növekedésében érezhető megtorpanás kihatott a vállalkozói kedvre és a fejlesztéseket a vállalkozások 
megfontoltabban, több esetben elhalasztva valósítják meg. A vállalkozások jelentős része az érdeklődés, tájékozódás 
szintjénél megállt.

A BVK a szolgáltatásainak megismertetése érdekében DM akciót, úgynevezett „kék levél” kampányt indított. A fővá-
rosi iparűzési adóbevallás nyomtatvány csomaggal együtt postázásra került a BVK hitelprogramjait ismertető DM levél, 
amelyet 262 000 fővárosi vállalkozás kap kézhez.

KEDVEZMÉNYES FORRÁSOK A FŐVÁROSI VÁLLALKOZÁSOKNAK
KISVÁLLALKOZÁSOKNAK MIKROVÁLLALKOZÁSOKNAK

Megnevezés Új Magyarország
 Kisvállalkozói Hitel

Budapest Kisvállalkozói 
Hitel Mikrohitel Mikrohitel Plusz Prog-

ram
Maximálisan 
igényelhető
hitelösszeg 

50 000 000 Ft
Induló vállalkozásoknak 
maximum 25 000 000 Ft

15 000 000 Ft 7 000 000 Ft 
15 000 000 Ft agrár-

vállalkozások számára 
5 000 000 Ft

Maximális
futamidő 180 hónap 60 hónap 96 hónap

120 hónap
agrárvállalkozások 
számára 84 hónap

Futamidőből 
türelmi idő a 
tőketörlesztésre 

legfeljebb 24 hónap legfeljebb 6 hónap legfeljebb
6 hónap legfeljebb 24 hónap

Kamat mértéke 3 havi EURIBOR+4% jegybanki alapkamat 
+3% fi x, évi 8% 

változó, mindenkor 
érvényes jegybanki 

alapkamat 

Hitelgarancia díj garancia díj, megfi zetését 
az MFB Zrt. átvállalja

garancia díj megfi zetése 
a vállalkozót terheli

garancia díj megfi -
zetését az MFB Zrt. 

átvállalja

Minimális
saját erő 

a beruházás visszaigényel-
hető ÁFA nélküli bekerü-
lési értékének minimum 

10%-a

az igényelt hitelösszeg 
20%-a

az igényelt hitel-
összeg 20%-a

a beruházás vissza-
igényelhető ÁFA nélkü-
li bekerülési értékének 

minimum 10%-a
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KEDVEZMÉNYES FORRÁSOK A FŐVÁROSI VÁLLALKOZÁSOKNAK
KISVÁLLALKOZÁSOKNAK MIKROVÁLLALKOZÁSOKNAK

Hitelcél beruházás fi nanszírozása
beruházás, fejlesztés, 

forgóeszköz fi nanszíro-
zása

beruházás, fej-
lesztés, forgóesz-
köz fi nanszírozása

beruházás fi nanszíro-
zása

A konstrukciók együttesen is igénybe vehetők, amennyiben a hitelfeltételek külön-külön is teljesülnek!

Pozitív eredményként könyvelhető el, hogy a hitelkihelyezések minősége – a gazdasági válság ellenére – nem rom-
lott.

2009. december 31-én a BVK saját forrásából történt kihelyezéseinek hitel portfoliója az alábbiak szerint alakult:

Minősítési kategória Nem lejárt
tőketartozás

Lejárt
felmondott tőke
és kamattartozás

Összes kintlévőség

Összes
kintlévőség aránya

a teljes kihelyezéshez
viszonyítva

Visszafi zetettek 835 981 408   96%

A minősítésű ügyfelek 
tartozásának összege 15 255 398  15 255 398 2%

B minősítésű ügyfelek 
tartozásának összege 228 000  228 000 0%

C minősítésű ügyfelek 
tartozásának összege 0 7 347 943 7 347 943 1%

D minősítésű ügyfelek 
tartozásának összege 0 80 348 80 348 0%

E minősítésű ügyfelek 
tartozásának összege 0 9 254 735 9 254 735 1%

Összesen: 15 483 398 16 683 026 32 166 424 100%

Összes követelés aránya a teljes kihelyezéshez 
viszonyítva

96%

2%

0%
1%

0%
1% Visszafizetettek

A minősítésű ügyfelek
tartozásának összege
B minősítésű ügyfelek
tartozásának összege
C minősítésű ügyfelek
tartozásának összege
D minősítésű ügyfelek
tartozásának összege
E minősítésű ügyfelek
tartozásának összege

C, D és E minősítésű ügyfelek által fennálló követelés aránya (óvadék beváltása miatt) a teljes kihelyezéshez 2%.
Valamennyi D és E minősítésű ügyfél felé fennálló követelés behajtása érdekében a végrehajtási eljárás folyamatban 

van.
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 Budapest Kisvállalkozói Hitel

A BVK folytatta a Budapest Kisvállalkozói Hitelkonstrukcióban a hitelezési tevékenységét, a Polgári Takarékszövet-
kezettel és a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-vel kötött együttműködési megállapodás alapján. A BVK forrását képező hitel-
rész óvadéki konstrukcióban kerül folyamatosan felhasználásra.

A BVK által 2005-ben kezdeményezett konstrukció korszerűsítés engedélye a Gazdasági és Közlekedési Minisztéri-
umtól (2008. május 15-től Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium) 2008. decemberében érkezett meg, amely ne-
gatívan hatott ki a kihelyezések számára. 

Mikrohitel Program

A kihelyezések a program központi korszerűsítésének elmaradása miatt elmaradtak a lehetőségektől. Az MVA közpon-
ti marketing tevékenység elsősorban image-reklámjára és nem a termék tulajdonságaira irányult. 

Mikrohitel Plusz Program

A BVK tulajdonában lévő „Enterprise 94” Kft. 2009-ben, mint „A” típusú bankügynök vett részt az MFB Zrt. hitel-
programjában. A kérelmekkel kapcsolatos tanácsadói feladatokat a BVK látta el.

Az MFB Zrt. megbízásából a Magyar Követeléskezelő Zrt. negyedévente auditálja a lebonyolított ügyleteket, amely az 
ellenőrzések során szabálytalanságot nem talált.

A hitelkérelmek számának alakulását befolyásolta az Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel megjelenése, valamint a 
lényegesen magasabb marketing költséggel meghirdetett Új Magyarország Mikrohitel Program.

Új Magyarország Kisvállalkozói Hitelkonstrukció

A Mikrohitel Plusz Program tapasztalataira építve 2008. év elején indult az MFB Zrt. által meghirdetett Új Magyaror-
szág Kisvállalkozói Hitelprogram, amely negyedik elemként került fel a BVK hitel-portfoliójába. A program beváltotta a 
hozzá fűződő reményeket, a vállalkozások körében hamar keresett termékké vált. A kihelyezés korlátjaként elsősorban a 
vállalkozások tőkehiánya volt tapasztalható. 

Ennek keretében hosszúlejáratú (15 éves), alacsony kamatozású, 50 M Ft hitelösszegig nyújt beruházási forrást a kis-
vállalkozók számára. A BVK tulajdonában lévő „Enterprise 94” Kft. 2007. december 20-án aláírta az együttműködés 
alapját képező ügynöki megállapodást az MFB Zrt.-vel, a hitelezési munka 2008. év elején indulhatott meg.

A BVK az ország egyetlen olyan pontja, ahol az MFB Zrt. hiteltermékei: a Mikrohitel Plusz és az Új Magyarország 
Kisvállalkozói Hitel egyaránt elérhető a vállalkozások számára.

2009. év folyamán a hitelprogramokkal kapcsolatban mintegy 2 000 ügyfele volt a BVK-nak. 

Az év folyamán számos workshop, szakmai program került megrendezésre, ahol a tájékoztató előadásokon a BVK hi-
telprogramjain keresztül, a vállalkozások fi nanszírozási lehetőségei kerültek bemutatásra több fővárosi kerületben.

A hitelprogram bemutatásának fontos eszköze a hirdetés, reklám, kommunikáció. Az ezzel kapcsolatos információkat 
a BVK weblapjain, hetilapokon és rádiós interjúkon keresztül juttatja el az érdeklődő vállalkozásoknak.

A hitelprogramokra történő jelentkezést megkönnyíti BVK által kifejlesztett tanácsadási szoftver, amely képes fogad-
ni a regisztrált ügyfelek tanácsadási igényeit.

A hitelprogramok rövid, közép és hosszú távú hozama a főváros számára

A hitelprogramok hozama számszerű és nem számszerűsíthető formában jelenik meg a főváros életében. 

A BVK a rendelkezésre álló források kihelyezésével kb. 6 milliárd forint összegű fejlesztés megvalósítását segítheti 
elő, amely a meghitelezett vállalkozások árbevételét kb. 30%-kal növelheti. Az árbevétel növekedésének következtében 
a vállalkozások nyeresége mintegy 1 milliárd forinttal növekedhet, amely a Főváros iparűzési adóbevételeinek növeke-
désében is megjelenik.

A hitelprogramokban résztvevő vállalkozások piacon maradási esélyei megnőnek, ezáltal munkahelyeket képesek 
megtartani és új munkahelyeket teremtenek, adófi zetési kötelezettségüket teljesíteni tudják, javul a fi zetési morál.
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A főváros számára a fentieken kívül hozzáadott eredményként jelenhet meg az elmaradt adóbevételek megfi zettetése, 
mivel a hitelprogramokban csak azon vállalkozások vehetnek részt, amelyeknek lejárt adótartozásuk nincs.

2. A BVK pályázati tevékenysége

2.1. Versenyképes vállalkozói tudás támogatása KKC–2007–V–07–11–65, sz. projekt 

Az ÚMFT pályázatainak fi nanszírozási lehetőségei a Közép-magyarországi régió KKV-i versenyképességének növe-
lése érdekében című pályázati projekt szakmai megvalósítására 2008. május 15.–2008. december 31. között került sor. A 
projekt keretében számos sikeres rendezvény valósult meg a Közép-magyarországi régió kis- és középvállalkozásai ré-
szére. A projekt pénzügyi elszámolása és lezárása 2009. első negyedévében megtörtént.

2.2. Összefoglaló a KMOP-2009-1.5.1 Vállalati Tanácsadás pályázat benyújtásáról

2009 őszétől a BVK együttműködési tárgyalásokon vett részt a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK), a Pest 
Megyei és Érd Megyei jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapít-
vány képviselőivel a 2009. december 15-től benyújtható KMOP–2009–1.5.1 pályázat közös beadásáról. A tárgyalások 
eredményeként konzorciumi együttműködési megállapodás került aláírásra az előbb említett szervezetekkel. A konzor-
cium vezetője a BKIK. A pályázat célja Támogatás Közvetítő szervezet kiválasztása a Közép-magyarországi régióban. 
A régióban rendelkezésre álló keret 1 130 M Ft, amelyből a vállalkozások számára folyósítható támogatás 937,9 M Ft, a 
működtetési támogatás 192,1 M Ft.

A Támogatás Közvetítő szervezet feladata:
• ügyfélszolgálati tevékenység,
• támogatott vállalati tanácsadás közvetítése a KKV-k felé,
• egyszerűsített pályázati felhívás kiírása, értékelése, lebonyolítása, nyomon követése a tanácsadási szolgáltatá-

sok díjainak támogatására kis- és középvállalkozások számára,
• kommunikáció,
• program- és projekt-monitoring.

A pályázat legfontosabb melléklete a Működési Kézikönyv tervezet, amely tartalmazza a program lebonyolításának le-
írását és szabályozását. A kézikönyv tervezet a GVOP 2.2.1. Alapszintű tanácsadási program eljárásrendjének megújítá-
sával készült el.

A pályázatot a konzorcium 2010. január 25-én nyújtotta be, döntés 2010. áprilisában várható.

3. Egyéb közhasznú tevékenységek

3.1. Felnőttképzés

A BVK a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ által 01-0726-05 számon nyilvántartásba vett felnőtt-
képzést folytató intézményként működik.

Ennek keretében az alábbi szolgáltatásokkal állnak rendelkezésre a vállalkozások számára: 
– előzetes tudásszint felmérés,
– képzési szükségletek felmérése, képzési tanácsadás,
– segítségnyújtás a személyre szabott képzési terv összeállításához.

3.2. Tanácsadás

A BVK egyik alaptevékenysége a tanácsadás. A BVK a hét munkanapjain ügyfélszolgálatot működtet, amelynek ke-
retében ingyenes alapszintű tanácsadásban részesülnek az érdeklődő budapesti vállalkozások Az ügyfélszolgálati tanács-
adók segítséget nyújtanak a vállalkozás indításhoz, működtetéshez, fi nanszírozáshoz, innovációhoz kapcsolódó kérdések-
ben. 2009. év folyamán személyes tanácsadásra megjelent ügyfelek száma 1100 fő, telefonon érdeklődő ügyfelek száma 
2300 fő volt.

A tanácsadási és hitelezési munkát segíti az interaktív tanácsadói szoftver, amely a BVK honlapján keresztül érhető el. 
Képes fogadni a regisztrált ügyfelek tanácsadási igényeit, mind a hitelprogramok, mind a vállalkozások működtetése, pá-
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lyázati lehetőségek témakörében, majd továbbítja a tanácsadók felé és nyomon követi a tanácsadás lezárásáig. A szoftver 
a munkatársak és az ügyfelek ügyintézését gyorsítja fel. 

Komplex problémák megválaszolásához az érdeklődő vállalkozó a BVK tanácsadói hálózatának 562 akkreditált tagja 
közül választhat. A tanácsadók legfontosabb adatait tartalmazó adatbázis a BVK honlapján keresztül elérhető.

A Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP–2009.–1.5.1.) keretében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályá-
zatot írt ki támogatott vállalati tanácsadási program működtetésére, amelyre a BVK, a Budapesti Kereskedelmi és Iparka-
mara, a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, valamint a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara együttesen 
pályázatot nyújtott be, és az abban foglalt feladatokat 2010. év folyamán fogja megvalósítani. Ehhez rendelkezésre áll a 
BVK 15 éves támogatott tanácsadási programok lebonyolításában szerzett tapasztalata, a kellő szakmai, technikai háttér, 
valamint a tanácsadási program adminisztrációját kezelni képes szoftver. 

3.3. Rendezvényszervezés

2009-ben a BVK által szervezett eseményeken több száz fő vett részt. A rendezvények célja volt a budapesti vállalko-
zások támogatása konferenciák, üzletember-találkozók, kiállítások szervezésével, új partnerkapcsolatok építésével. Ki-
emelt programok az év folyamán az alábbiak voltak:

A BVK a Hungexpo Zrt. együttműködő partnereként ebben az évben is kiállítóként és Fórum szervezőként jelen volt 
az Ipar Napjai keretében az Electrosalon kiállításon 2009. május 19–22-ig. Ennek keretében május 22-én került megren-
dezésre az „Innovatív vállalkozásfejlesztési megoldások” című Fórum. Az érdeklődő résztvevők a fórumon betekintést 
nyerhettek az innovatív fejlesztések megvalósításának folyamatába.

Az első Európai Kis-és Középvállalkozások hetének konferencia sorozatán belül 2009. május 8-án a BVK nagy érdek-
lődés mellett megrendezte a „Kihívások és válaszok” konferenciát, amelyen 120 vállalkozó vett részt.

2009. június 18–19-én került megrendezésre a Fővárosi Önkormányzat épületében a 4. Innovation Society Konferen-
cia, amelynek keretében a BVK által szervezett „D” munkacsoportban a Budapest Innopolisz Fejlesztési Pólus Program 
került bemutatásra. A program az innovációs kérdések gyakorlati oldalára összpontosított. 200 szakember vett részt a ren-
dezvényen és a workshopon. A BVK a „Budapest Innopolis Development Pole Programme” című workshopot vezette.

A BVK által szervezett szakma specifi kus programok:
• Szakmai összefogás a Rákóczi útért, 2009. október 16.
• TÁMOP 1.1.1. konferencia, 2009. október 30. 

3.4. Kommunikáció

A fővárosi vállalkozások számára a BVK  az alábbi weboldalakon keresztül folytat kommunikációt napi hír-informá-
ciók szolgáltatásával, a legfrissebb eseményekről szóló hírekkel:

• Budapesti Vállalkozásfejlesztési Központ oldala – www.bvk.hu 
• Vállalkozásfejlesztés online – http://vallalkozasfejlesztes.mconet.biz/
• Budapest Innopolisz Fejlesztési Pólus Program – www.budapest-polus.hu/
• Magyar Vállalkozásfejlesztési Portál – www.mvfportal.hu/?page=main&regio=20

Az oldalakon keresztül kapott olvasottsági statisztika igazolja, hogy a programokról szóló hírek egyre több fővárosi 
mikro-, kis- és középvállalkozáshoz jutnak el, az oldalak havi látogatottsági aránya eléri a 9600-at. A vállalkozásokkal a 
kommunikációt segíti a BVK oldalán keresztül elérhető interaktív tanácsadói szoftver is. A BVK tanácsadói adatbázisá-
ban szereplő akkreditált tanácsadók rendszeres hírlevélben értesültek a hasznos információkról.

A BVK fő médiatámogatója a Gazdasági Rádió. A rádió szakmai műsoraiban a BVK szakemberei és partnerei 18 al-
kalommal adtak tájékoztatást a főváros vállalkozói számára a BVK aktuális programjairól.

A BVK, a szolgáltatásainak minél szélesebb körben történő megismertetése érdekében DM levél akciót, úgynevezett 
„kék levél” kampányt indított az év folyamán. A hagyományoknak megfelelően a fővárosi iparűzési adóbevallás nyom-
tatvány csomaggal együtt postázásra került a BVK programjait ismertető információs levél, amit több mint 250 000 fő-
városi vállalkozás kapott kézhez.
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A Budapesti Újság Hírlevelében nyomtatott és elektronikus formában rendszeresen jelentek meg cikkek a BVK prog-
ramjairól. 

A Közép- magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség lapjában a KOINE Innovációs Magazinban rendszeresen 
helyet kaptak a BVK sikeres innovációs projektjei.

3.5. Nemzetközi kapcsolatok

A BVK aktív nemzetközi piacorientációs tevékenységével a Budapest Innopolisz Fejlesztési Pólus program Temati-
kus Pólusainak (Medi, Öko, ITT) klaszterekben és társas vállalkozásban megvalósuló innovatív projekteknek nemzetkö-
zi rendezvényeken való megjelenéséhez járult hozzá. 

Belföldi és nemzetközi vonatkozásban a BVK rendszeresen részt vett a magyarországi vegyes gazdasági és kereske-
delmi kamarák, nagykövetségek, kereskedelmi kirendeltségek által szervezett szakmai megbeszéléseken, fórumokon, 
kiállításokon, klubnapokon. Ezek keretében a Belgian Business Club havi rendezvényein az aktuális gazdasági, gazda-
ságpolitikai, KKV – fejlesztési, pályázati témák áttekintése és megvitatása folyik. A BVK részt vett a Magyar – Olasz Ke-
reskedelmi Kamara, a külföldi magyarországi kamarák szövetségének elnöke által vezetett igen intenzív gyakorisággal 
szervezett szakmapolitikai rendezvényeken, továbbá a Kínai Népköztársaság, az indonéz nagykövetség rendezvényein, 
az AmCham KKV – szekciója BVK által szervezett és a BVK-ban lebonyolított üléseinek szakmai munkájában. A Buda-
pesti és Kereskedelmi Iparkamara nemzetközi munkatalálkozóin a BVK előadások megtartásában vett részt. 

Az év folyamán a BVK több alkalommal is megbeszéléseket folytatott a bécsi (VBA) és az osztrák (ABA) partner in-
tézményekkel, hogy tájékozódjék az osztrák innovációs tevékenységekről, klaszter fejlesztési tapasztalatokról, megosz-
sza eredményeit az osztrák szakértő kollégákkal. Közös klaszter fejlesztési programokat vitattak meg, amelyekre az uniós 
források feltérképezése folyamatban van (FP7). A BVK, mint regionális intézmény az INNOREG Közép-magyarországi 
Regionális Innovációs Ügynökség (KM–RIÜ) tevékenységével is megismertette partnereit.

Budapest és Szabadka már évek óta együttműködik. Budapesten és a Vajdaság több városában több alkalommal tartott 
megbeszéléseken jelentős szerepet kapott a BVK és a vajdasági Alma Mons ügynökség együttműködése. A vajdasági vál-
lalkozók képzését indították el Újvidéken, ahol a BVK a nyitóértekezleten részt vett.

Brüsszelben került megrendezésre a „1st European Innovation Summit” nemzetközi konferencia és kiállítás, ahol a 
BVK képviseltette magát. 

A MediKlaszter vett részt a düsseldorfi  „Medica 2009” orvostechnikai kiállításon, a 19. „ZDRAVOOHRANENIE” 
2009 nemzetközi egészségügyi szakkiállításon és vásáron Moszkvában, továbbá az „Arab Health” nemzetközi szakki-
állításon és vásáron Dubaiban. Az eredményes tárgyalások során 25 orosz cég közreműködésével létrejött megállapodá-
sok bővítették az exportpiaci lehetőségeket a magyar fejlesztésű és gyártású kórházi- és orvos technológiai készülékek és 
eszközök számára.

Az EU Klaszter fejlesztési konferenciát az Europa InterCluster szervezésében Brüsszelben rendezték meg, amelyen a 
BVK az Europa InterCluster tagjaként vett részt. 

A BVK az év folyamán aktívan részt vett a Főpolgármesteri Hivatal által szervezett nemzetközi testvérvárosi talál-
kozókon, megbeszéléseken, fórumokon, kerekasztal beszélgetéseken (kínai, mongol, indonéz, vietnami, koreai és egyéb 
EU-s és ázsiai delegációk), amelyeken bemutatásra kerültek a BVK integrált innovatív KKV fejlesztési programjai. 

4. A közalapítvány innovációs tevékenysége

4.1. INNOREG Közép-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Khe.

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) 2008. július 3-i döntése alapján, megalakult az INNOREG Kö-
zép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület, amelynek a BVK az egyik alapítója. Szere-
pet vállal a vállalati innovációs programok kialakításának támogatásában. A három éves időtartamra szóló működését az 
Ügynökség 2008. szeptember 1-jén kezdte meg és 2011. augusztus 31-én zárja le.
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Az Innorege 07_2 projekt indulásától kezdődően a BVK a Budapest Innopolisz Fejlesztési Pólus programot sikere-
sen bekapcsolta a régió innovációs tengelyébe, folyamataiba, támogatási rendszerébe. Ily módon a BVK nagymértékben 
hozzájárul a Közép-magyarországi régió innovációs készségeinek és kompetenciáinak növeléséhez, fejlesztéséhez, fej-
lődéséhez.

2009-ben kezdődött a projekt 2. munkaszakaszának végrehajtása. A projekt aktivitásairól rendszeres előrehaladási je-
lentés készül, mind a Főváros, mind az NKTH számára. A projekt megvalósítását a BVK vállalkozási tevékenységben 
látja el. 

4.2. A Budapest Innopolisz Fejlesztési Pólus Program (BIFP)

A BVK a Budapest Főváros Közgyűlése megbízásából, 2007. óta folyamatosan látja el a Budapest Innopolisz Fejlesz-
tési Pólus Program koordinációját.

A program eddigi eredményei:

A BVK kommunikációs és koordinációs feladatok biztosításával elérte, hogy a BIFP klaszterek tagvállalatainak szá-
ma 200, amelyből 161 KKV. 

2009-ben a klaszterek és tagvállalataik közel 120 nemzetközi kiállításon és üzleti fórumon vettek részt innovatív ter-
mékeikkel, szolgáltatásaikkal. A piacorientációs tevékenység hatására eljutottak a Távol-Kelet, az EU, a FÁK, az arab or-
szágok és Dél-Amerika exportpiacaira is. A klaszterek érdekeltek az Eximbank „Kötött Segélyhitel Nyújtás” programja-
iban is (K+F+I, képzési projektek).

A BIFP klaszterei:

I. MEDI PÓLUS:
1. Budapest MediPólus Klaszter. Vezető tagjai a Semmelweis Egyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem, a BVK, a 

MediKlaszter, az Orvosi Biotechnológiai Innovációs Klaszter. A klaszter 2009-ben 120 M Ft értékben adott be hazai és 
nemzetközi pályázatokat. Számos hazai és külföldi rendezvényeken képviselte a hazai egészségipart. 

2. MediKlaszter. A tagvállalatok (28 KKV) 2006-ban hozták létre. A MediKlaszter vállalatai a magyar orvostechnikai 
ipar meghatározó szereplői. A tagok versenyképes, magas innováció tartalmú orvostechnikai berendezések fejlesztésével, 
gyártásával, forgalmazásával és piacra jutásának támogatásával foglalkoznak. 

3. Orvosi Biotechnológiai Innovációs Klaszter. Tagok száma 35, ebből 30 iparági KKV. A klaszter nagy projektjei: 
OBIK–Corvin Kutató Kórház és Alkalmazott Orvostudományi Innovációs Központ létrehozása I–II. ütem.

II. ITT PÓLUS
4. Mobilitás és Multimédia Klaszter. 2007-ben alakult, 62 tagja van. 75%-a KKV. Az intelligens otthon, mobil helyfüg-

gő, azonosító, nyomon követő megoldások fejlesztésére összpontosít. Három prototípus versenyt bonyolítottak le haszno-
sítható termékek számára, amelynek során  magán tőkebefektetésekre is sor került.

III. ÖKO PÓLUS
5. Szennyvíz technológiai Innovációs Klaszternek 23 KKV tagvállalata van. Fő fejlesztései: biogáz termelés, tisztí-

tott szennyvíz újrahasznosítása, szennyvíztisztítási technológiák fejlesztése, szennyvíziszap hasznosítása, kistelepülések 
önerős energiaellátása minierőművek felhasználásával, ökológiai szempontokból fontos újrahasznosított építőanyag fej-
lesztések. 

5. Egyéb feladatok

5.1. A BVK részvétele a budapesti vállalkozásfejlesztési koncepció stratégiájának kidolgozásában.

Az ügyvezető igazgató az alábbi szervezetek munkájában vesz részt:
• Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács Operatív Fejlesztési Bizottsága (BAFT OFB)
• Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége (GTTSZ)
• Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács (KMRFT)
• Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Innovációs és Vállalkozásfejlesztési Bizottsága (KMRFT 

IVB)
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• Szent István Egyetem Gazdasági Tanácsa (SZIE GT)
• Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület (KM RIÜ)

5.2. Minőségirányítás

A BVK 2000. novembere óta ISO 9001 minőségirányítási rendszert működtető tanúsított szervezet. 2010. március 
17-én a CERTOP Termék és Rendszer Tanúsító Ház a közalapítvány ISO 9001:2008 szabvány előírásainak megfelelően 
működtetett minőségirányítási rendszerét tanúsította.

Jelenlegi tanúsítvány 2013. márciusig az alábbi tevékenységi körökre érvényes:
• tanácsadás,
• felnőttképzés,
• rendezvényszervezés,
• hitel ügyintézés,
• szolgáltatási termék fejlesztése.

A tanúsítvány évente felülvizsgálatra kerül a tanúsító szervezet által.

5.3. A közalapítvány épületének üzemeltetése és a Társasház működtetése 2009. évben

Az irodaház vonatkozásában rendkívüli karbantartás 2009. évben nem történt, a 2009-re tervezett fejlesztéseket for-
ráshiány miatt a BVK nem tudta megvalósítani. Elhasználódás miatt az oktatóterem klímaberendezését kellett lecserélni. 
Egyéb jelentősebb munkálatok nem történtek.

A Társasház BVK-ra eső közös költség összege 4 084 104 Ft volt, ennek befi zetéseit a Társasház az általános működé-
séhez, valamint a rendkívüli javítási-karbantartási munkálatok elvégzéséhez használta fel. 

6. Jövőbeni feladatok meghatározása

6.1. A BVK  2010. évi tervkoncepciója

A pénzügyi válság következtében kialakuló gazdasági válság fokozódó negatív hatásai jelentős mértékben érintik a 
nagy létszámú fővárosi mikro-, kis- és középvállalkozásokat. Annak érdekében, hogy ezek a hatások csökkenthetőek, a 
fenntartott munkahelyek megtarthatóak legyenek, illetve a vállalkozások adófi zetési képessége fennmaradjon, erősíteni 
és szélesíteni szükséges a fővárosi vállalkozásfejlesztési program szolgáltatásait. Ehhez külső, elsősorban Európai Uniós 
és kormányzati források bevonására van szükség, amelyek a programok végrehajthatóságát biztosító működési forrásokat 
is tartalmazzák. A fővárosi vállalkozásfejlesztési programok keretében 2010-ben 14,6 Mrd Ft kedvezményes fi nanszíro-
zási forrás kihelyezését tervezi a BVK. A fejlesztési és fi nanszírozási program egy integrált szolgáltatási rendszer, amely 
tanácsadási, innovációs és nemzetközi piacorientációs programok keretében valósítható meg.

6.2. Mikrofi nanszírozási programok 

A Mikrohitel és Mikrohitel Plusz termékek mellett a Budapesti Kisvállalkozói Hitel és az Új Magyarország Kisvállal-
kozói Hitel gyors felfuttatása lehetővé teszi, hogy 2010. évben az eddiginél lényegesen több forrás kerüljön kihelyezésre 
a BVK által a fővárosi mikro- és kisvállalkozások éven túli forrásainak és forgóeszköz hitel igényeinek biztosítására.

A BVK közreműködése igen pozitív hatással lehet a fővárosi mikrovállalkozások forrásszerzésére. Ehhez rendelkezés-
re állnak a szükséges szakmai, infrastrukturális és pénzügyi kapacitások.

A BVK tanácsadói a fi nanszírozási lehetőségek bemutatásával a vállalkozást saját székhelyén, telephelyén keresik fel. 
Ez az új szolgáltatás jelentős időt, fáradságot takaríthat meg az ügyfeleknek. A vállalkozás adatainak és tevékenységének 
rövid bemutatásával, a hitelcél megjelölésével jelentkezhetnek a vállalkozások.

6.3. Tanácsadás

A BVK egyik alaptevékenysége a tanácsadás. A Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP–2009.–1.5.1.) kere-
tében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatot írt ki támogatott vállalati tanácsadási program működtetésére, amelyre 
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a BVK, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, valamint a Pest Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara együttesen pályázatot nyújtott be, és az abban foglalt feladatokat 2010. év folyamán 
fogja megvalósítani. Ehhez rendelkezésre áll a BVK 15 éves támogatott tanácsadási programok lebonyolításában szerzett 
tapasztalata, a kellő szakmai, technikai háttér, valamint a tanácsadási program adminisztrációját kezelni képes szoftver.

6.4. Nemzetközi kapcsolatok 

A BVK folyamatosan fejlesztve hagyományos Európai Uniós és egyéb nemzetközi kapcsolatait, bővíteni kívánja együtt-
működését Budapest testvérvárosainak hasonló intézményeivel, különös tekintettel a V4 partnerekre, az EUROCITIES 
urbánus szövetség innovációs városaira, régióira, továbbá az Innovation Alliance partnerekre. A BVK a soron követke-
ző Innovation Alliance Innovation Society Conference 2010 Øresund rendezvény szervezésében és munkájában aktívan 
fog közreműködni.

Az Interreg IV/C nyertes projekt végrehajtásában Tudásváros Budapest program keretében együttműködik a Fővárosi 
Önkormányzat Európai Uniós Ügyek Irodájával, a Tudapest Kabinettel, valamint a Budapest Innopolisz Fejlesztési Pólus 
Program (BIFP) tematikus és nem tematikus, fejlődő, akkreditált klasztereivel és a BIFP további résztvevőivel.

6.5. INNOREG-RIÜ

Az Innorege 07_2 projekt indulásától kezdődően a BVK a Budapest Innopolisz Fejlesztési Pólus programot sikere-
sen bekapcsolta a régió innovációs tengelyébe, folyamataiba, támogatási rendszerébe. Ily módon a BVK nagymértékben 
hozzájárul a Közép-magyarországi régió innovációs készségeinek és kompetenciáinak növeléséhez, fejlesztéséhez, fej-
lődéséhez.

2009-ben kezdődött a projekt 2. munkaszakaszának végrehajtása, amely 2010-ben is folytatódik.

6.6. Budapest Innopolisz Fejlesztési Pólus program (BIFP)

A Budapest Innopolisz Fejlesztési Pólus program az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében Budapesten és a Kö-
zép-magyarországi régióban a környezetipari, az egészségipari, valamint az Információs Társadalom Technológiák terü-
letén kialakuló üzleti projekteket, valamint ezek társas vállalkozásokban, hálózatokban, klaszterekben megjelenő együtt-
működéseit támogatja. A Budapest Innopolisz Fejlesztési Pólus program koordinációját a BVK látja el, amelyet 2010. 
évben is folytat.

6.7. Rendezvény 

A 2010. év folyamán számos workshop, vállalkozói klubdélután és vállalkozói női klub program kerül megrendezés-
re. A BVK a Hungexpo Zrt. együttműködő partnereként 2010-ben is kiállítóként és Fórum szervezőként jelen lesz a 2010. 
május 4–7. között tartandó Electrosalon 4. Nemzetközi elektronikai, elektrotechnikai és automatizálási szakkiállításon. 
Konferenciát szervez tavasszal a második Európai KKV hét keretén belül innovatív vállalkozások részére. A tanácsadói 
részére a tavasz, valamint az ősz folyamán információs napot, illetve konferenciát rendez.

6.8. Épület beruházási terv

A BVK informatikai és kommunikációs rendszerében jelenleg két fő terület vár mielőbbi megoldásra: az elavult tele-
fon alközpont helyett szükséges egy korszerű kiépítése, ami hosszabb távon is megbízhatóan elégítheti ki a kommuniká-
ciós igényeket. A teljes informatikai rendszer egy korszerű informatikai rendezőszekrény telepítését igényli, amely egy-
ségesen foglalná magába mind a hálózati, mind a kommunikációs eszközöket. 

A 2006-ban vásárolt V. emeleti ingatlanrész földhivatali nyilvántartásba történő bejegyeztetése folyamatban van, vár-
hatóan ez évben albetétesítésre kerül. A közalapítvány tervezi az ingatlan felújítását, közműveinek rendezését, és a tevé-
kenységét támogató helyiség kialakítását.

A galéria szinten az oktatóterem, a tárgyaló és az előtér jelenlegi nem megfelelő szellőztetése indokolttá teszi ezek 
klimatizálását. 

Tervezésre kerül világító BVK felirat elhelyezése az épület Rákóczi úti homlokzatán.
Szükségessé vált a vagyonvédelmi rendszerek cseréje is, mivel az idők során a rendszer elhasználódott, téves riasztá-

sokat okoz. 
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VII.
A vezető tisztségviselők juttatásai

A közalapítvány kuratóriumának és Felügyelő Bizottságának tagjai tiszteletdíjban, vagy egyéb más juttatásban nem ré-
szesültek.

A beszámolóért felelős személy Dr. Nagy Ákos a kuratórium elnöke (lakcíme: 1025 Budapest, Alsó Zöldmáli út 
27/A.)

Budapest, 2010. március 22.
 Dr. Nagy Ákos s.k.
 a kuratórium elnöke
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