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I. rész
Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
36/2011. (VII. 7.) önkormányzati rendelete
a fővárosi címerről és zászlóról szóló
5/1990. (IX. 30.) Főv. Tan. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 18. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A fővárosi címerről és zászlóról szóló 5/1990. (IX.
30.) Főv. Tan. rendelet 1. § (2) bekezdésének helyébe az
alábbi rendelkezés lép:

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 1. § (6) bekezdés b) pontja szerint: „A helyi
önkormányzat …. önkormányzati jelképeket alkothat….”
Ezen jogszabályi felhatalmazás alapján a Fővárosi Közgyűlés – mint a Fővárosi Tanács jogutódja – módosítja
a fővárosi címerről és zászlóról szóló 5/1990. (IX. 30.)
Főv. Tan. rendeletet a fővárosi zászló vonatkozásában.
Részletes indokolás

„(2) A főváros zászlója fehér színű, szegélyét a nemzeti színekből (piros, fehér, zöld) összeálló háromszögű
díszsor alkotja, téglalap alakú.
Az oldalak egymáshoz viszonyított aránya 2:3.
A zászló közepén – középpontosan – a főváros címere
helyezkedik el. A címer magassága a zászló magasságának egyharmada.
A zászló rúdja lándzsahegyben végződik, a rúd arany
színű.”

Az 1. §-hoz
A fővárosi zászló leírására vonatkozó rendelkezések
módosítását tartalmazza.
A 2. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről és a deregulációról rendelkezik.

2. §
E rendelet 2011. augusztus 15. napján lép hatályba, és
a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző



Tarlós István s. k.
főpolgármester
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
37/2011. (VII. 7.) önkormányzati rendelete
a főváros köztisztaságáról
szóló 48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 63/A. § e) pontjában és 65/A. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII. 1.)
Főv. Kgy. rendelet 6. sz. melléklete helyébe e rendelet
melléklete lép.
2. §
E rendelet a kihirdetését követő hónap első napján
lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A Fővárosi Közgyűlés 2009. június 25-i ülésén módosította a főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII.
1.) Főv. Kgy. rendeletet, így lehetségessé vált a nem fővárosi tulajdonú épületek és építmények esetében a tulajdonos előzetes és írásbeli hozzájárulása mellett mindennemű vadplakát és falfirka eltávolítása.
A 2008. évben megkezdett illegális plakát és falfirkamentesítési program folytatása, 2011. évi megvalósítása
érdekében kiegészítésre és módosításra került az idegenforgalmi, városképi és közösségi közlekedés szempontjából legfrekventáltabb területek jegyzéke.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

A rendelkezés módosítja a főváros köztisztaságáról
szóló 48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet 6. számú
mellékletét, kiegészíti a vadplakát és falfirka-mentesítésre kijelölt útvonalak és területek felsorolását.
A 2. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről és a deregulációról rendelkezik.
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Melléklet a 37/2011. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet 6. sz. melléklete

Vadplakát-, illetve falfirka-mentesítésre kijelölt útvonalak és területek
Idegenforgalmi, városképi és közösségi közlekedés
szempontjából a legfrekventáltabb területek:
I. kerület
Attila út, Bem rakpart, Citadella, Clark Ádám tér,
Dísz tér, Gróza Péter rakpart, Krisztina körút,
Szentháromság tér
II. kerület
Ady Endre utca, Árpád fejedelem útja, Bem József
utca, Bécsi út, Frankel Leó utca, Lajos utca, Margit
körút, Széll Kálmán tér, Szilágyi Erzsébet fasor
III. kerület
11. sz főút, Árpád fejedelem útja, Bécsi út (Vörösvári útig), Flórián tér, Keled utca, Lajos utca (Árpád
hídig), Pacsirtamező utca, Raktár utca, Rozgonyi
Piroska utca, Szentendrei út, Vörösvári út
IV. kerület
Árpád út
V. kerület
Akadémia utca, Alkotmány utca, Apáczai Csere János utca, Arany János utca, Bajcsy-Zsilinszky út, Báthory utca, Bécsi utca, Belgrád rakpart,
Deák tér, Duna-korzó, Erzsébet tér, Ferenciek tere,
Hercegprímás utca, Jászai Mari tér, József Attila
utca, József Nádor tér, Károly körút, Károlyi Mihály utca, Kecskeméti utca, Kossuth Lajos utca,
Kossuth tér, Március 15-e tér, Múzeum körút, Nádor utca, Nyugati tér, Október 6-a utca, Pesti alsó
rakpart, Petőfi Sándor utca, Sas utca, Semmelweis utca, Szabadság tér, Szabad sajtó út, Szervita
tér, Széchenyi István tér, Széchenyi rakpart, Szent
István körút, Váci utca, Vámház körút, Városház
utca, Vigadó tér, Vörösmarty tér
Budapest Szive program Reprezentatív Kaputérség
kiépítésének I. üteméből kimaradó épületek és a terület monitoringos ellenőrzése:
Bástya utca, Cukor utca, Ferenczy István utca, Harmincad utca, Havas utca, Haris köz, Irányi utca,
Királyi Pál utca, Magyar utca, Mérleg utca, Molnár utca, Nyári Pál utca, Papnövelde utca, Pintér utca, Reáltanoda utca, Régiposta utca, Sörház
utca, Sütő utca, Vármegye utca, Veres Pálné utca,
Zrínyi utca

VI. kerület
Andrássy út, Anker köz, Bajza utca, Dózsa György
út, Ferdinánd híd, Hunyadi tér, Jókai tér, Király
utca, Kodály körönd, Liszt Ferenc tér, Nagymező
utca, Nyugati tér, Podmaniczky utca, Teréz körút,
Városligeti fasor
VII. kerület
Almássy tér, Baross tér, Bethlen Gábor utca, Damjanich utca, Dembinszky utca, Dohány utca, Dózsa György út, Erzsébet körút, Hernád utca, István
utca, Károly körút, Király utca, Lövölde tér, Madách tér, Nefelejcs utca, Péterffy Sándor utca, Rákóczi út, Rottenbiller utca, Thököly út, Városligeti
fasor, Verseny utca, Wesselényi utca
VIII. kerület
Baross tér, Baross utca (Kálvin tér és József körút
között), Bródy Sándor utca, Festetics utca, Fiumei
út, 32-esek tere, Horváth Mihály tér, József körút,
Kálvária tér, Kerepesi út, Kőbányai út, Mária utca,
Múzeum körút, Népszínház utca, Orczy tér, Orczy út,
Rákóczi út, Szabó Ervin tér, Üllői út
IX. kerület
Csarnok tér, Ecseri út, Ferenc körút, Fővám tér,
Haller utca, Határ út, Könyves Kálmán körút, Közraktár utca, Lónyai utca, Mester utca, Pöttyös utca,
Ráday utca, Soroksári út, Üllői út, Vágóhíd utca,
Vámház körút
X. kerület
Állomás utca, Bánya utca, Fehér út, Halom köz,
Halom utca, Ihász utca, Jászberényi út, Kápolna
utca, Kerepesi út, Kőbányai út, Kőrösi Csoma út,
Kőrösi Csoma sétány, Pongrácz út, Szent László
tér
XI. kerület
Andor út, BAH-csomópont, Bartók Béla út, Bocskai út, Bogdánfy utca, Budai alsó rakpart, Budafoki út, Budaörsi út, Fehérvári út, Goldmann György
tér, Hegyalja út, Irinyi József utca, Karinthy Frigyes út, Nagyszőlős utca, Október 23. utca, Szent
Gellért rakpart, Tétényi út, Villányi út,
XII. kerület
Alkotás utca, Krisztina körút, Szilágyi Erzsébet fasor
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XIII. kerület
Csanády utca, Dózsa György út, Dráva utca, Gogol utca, Hegedűs Gyula utca, Hollán Ernő utca,
Ipoly utca, Jászai Mari tér, Kacsóh Pongrác út,
Kárpát utca, Lehel tér, Lehet utca, Margitsziget –
Árpád híd lehajtó, Pannónia utca, Pozsonyi út, Róbert Károly körút, Tátra utca, Tutaj utca, Újpesti
rakpart, Váci út (Nyugati tér és Róbert Károly körút között), Victor Hugo utca, Visegrádi utca
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XIV. kerület
Ajtósi Dürer sor, Állatkerti körút, Bosnyák tér, Hermina út, Dózsa György út, Hősök tere, Hungária
körút, Kós Károly sétány, Stefánia út, Thököly út,
Városliget
Duna-hidak és legfontosabb felüljárók lábazatai
Idegenforgalmi és városképi szempontból nem kiemelt
aluljárók
Reptéri bevezető út, gyorsforgalmi út
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése
38/2011. (VII. 7.) önkormányzati rendelete
az egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról
Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörben, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, valamint a 18. § (1) bekezdésében
és a 63/A. § r) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában levő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X.
20.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban FKR) 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A VR 69. §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A kiemelt fejlesztésű közterületeken
a) a film-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvétel
készítéséhez,
b) az építési, szerelési munkával kapcsolatos vagy
hulladék összegyűjtésére szolgáló konténerek elhelyezéséhez, fennmaradásához,
c) betonpumpa elhelyezéséhez, daruzási munkálatokhoz
szükséges közterület-használat tárgyában a főpolgármester dönt.”
3. §

„(1) A közterület-használati ügyekben – a (2) és (5)
bekezdésben foglaltak kivételével – a Közterület-hasznosítási Bizottság dönt, határoz továbbá a közterülethasználat és az egyéb ellenszolgáltatás értékarányossága kérdésében.”
(2) Az FKR 5. §-a a következő új (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A főpolgármester dönt
a) a film-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvétel
készítéséhez,
b) az építési, szerelési munkával kapcsolatos vagy
hulladék összegyűjtésére szolgáló konténerek elhelyezéséhez, fennmaradásához,
c) betonpumpa elhelyezéséhez, daruzási munkálatokhoz
szükséges közterület-használat tárgyában.”
2. §
(1) A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban:
VR) 69. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kiemelt fejlesztésű közterületek rendeltetésétől
eltérő használata (közterület-használat) kérdésében
a) 10 évet elérő vagy meghaladó időtartam esetén a
Fővárosi Közgyűlés,
b) 10 évet el nem érő időtartam esetén a Közterülethasznosítási Bizottság
– a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – dönt e rendelet alapján, valamint az 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy.
rendeletben és a 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendeletben
foglalt eljárási szabályok megfelelő alkalmazásával.”

A Hősök tere közterület-használatáról és rendjéről
szóló 33/2002. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § A közterület használati hozzájárulás tárgyában a
60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (1)-(2) és (5) bekezdéseiben foglaltak szerint a Fővárosi Közgyűlés vagy
a Közterület-hasznosítási Bizottság vagy a főpolgármester dönt e rendelet előírásai alapján, valamint az 59/1995.
(X. 20.) Főv. Kgy. rendeletben és a 60/1995. (X. 20.) Főv.
Kgy. rendeletben foglalt eljárási szabályok megfelelő alkalmazásával.”
4. §
(1) A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 1. számú függelék Közterület-hasznosítási Bizottság cím 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Dönt – a tíz évet meghaladó időtartamú közterület-használat, valamint a film-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítéséhez, az építési, szerelési munkával kapcsolatos vagy hulladék összegyűjtésére
szolgáló konténerek elhelyezéséhez, fennmaradásához,
betonpumpa elhelyezéséhez, daruzási munkálatokhoz
szükséges közterület-használat kivételével – a közterület-használati ügyekben, határoz továbbá a közterülethasználat és az egyéb ellenszolgáltatás értékarányossága kérdésében. Amennyiben a közterület-használati
hozzájárulásról szóló döntés a Fővárosi Önkormányzat
tulajdonában álló földrészlet és építmény közhasználatra vagy gyalogos forgalom részére átadott részére szól,
az egyben az 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 4. §
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(1) bekezdése szerint szükséges tulajdonosi hozzájárulást is jelenti.
60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. r. 5. § (1), 10/A. § (1),
10/F. § (1)-(2) és (5)”

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és
a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) Az SZMSZ 1. számú függelék Közterület-hasznosítási Bizottság cím 3. és 4. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

„3. Dönt – a tíz évet meghaladó időtartamú közterület-használat, valamint a film-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítéséhez, az építési, szerelési munkával kapcsolatos vagy hulladék összegyűjtésére
szolgáló konténerek elhelyezéséhez, fennmaradásához,
betonpumpa elhelyezéséhez, daruzási munkálatokhoz
szükséges közterület-használat kivételével – a Hősök terére vonatkozó közterület-használati hozzájárulás tárgyában.
33/2002. (VI. 21.) Főv. Kgy. r. 5. §

5. §

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A Fővárosi Önkormányzat feladata, hogy a főváros
közterületeinek rendjét előmozdítsa, a közrend megtartását elősegítse. E tárgykörben szükséges a rövid időtartamú, gyors döntéshozatalt igénylő közterület-használatok
döntési hatáskörének rendezése.
Részletes indokolás

4. Dönt – a tíz évet elérő vagy meghaladó időtartam,
valamint a film-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítéséhez, az építési, szerelési munkával kapcsolatos vagy hulladék összegyűjtésére szolgáló konténerek elhelyezéséhez, fennmaradásához, betonpumpa
elhelyezéséhez, daruzási munkálatokhoz szükséges közterület-használat kivételével – a kiemelt fejlesztésű közterületek rendeltetéstől eltérő használata (közterülethasználata) kérdésében.
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. r. 69. § (1), 70. § (3)”
(3) Az SZMSZ 2. számú függelék VIII. VAGYONGAZDÁLKODÁS cím a következő új 19. ponttal egészül ki:
„19. A főpolgármester dönt
a) a film-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvétel
készítéséhez,
b) az építési, szerelési munkával kapcsolatos vagy
hulladék összegyűjtésére szolgáló konténerek elhelyezéséhez, fennmaradásához,
c) betonpumpa elhelyezéséhez, daruzási munkálatokhoz
szükséges közterület-használat tárgyában. Amenynyiben a közterület-használati hozzájárulásról szóló döntés a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában
álló földrészlet és építmény közhasználatra vagy
gyalogos forgalom részére átadott részére szól, az
egyben az 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 4. §
(1) bekezdése szerint szükséges tulajdonosi hozzájárulást is jelenti.
60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. r. 5. § (5)”

Az 1–4. §-hoz
A felsorolt ügyekben gyorsított döntéshozatalra van
szükség, hogy 2-3 nap alatt a közterület-használati hozzájárulások kiadhatóak legyenek, ezért a rendeletben
rögzített közterület-használati ügyekben a döntési hatáskör főpolgármesteri jogkörbe kerül telepítésre.
Az 5. §-hoz
E paragrafus a rendelet hatálybalépéséről szól.
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
39/2011. (VII. 7.) önkormányzati rendelete
Budapest főváros közterületein a taxiállomások létesítéséről, használatának
és üzemeltetésének rendjéről
Budapest Főváros Közgyűlése a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
19. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
63/A. § r) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. §
(1) E rendelet hatálya a főváros közigazgatási területén belüli közterületekre terjed ki.
(2) Közterületen taxiállomás létesítése, használata és
üzemeltetése e rendelet szabályai szerint engedélyezhető, végezhető.
(3) E rendelet alkalmazása szempontjából közterület
az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet, valamint a belterületi földrészlet, építmény közhasználatra, illetve gyalogos forgalom
részére átadott része, ideértve az ingatlan-nyilvántartás
szerint közforgalom elől el nem zárt magánutakat is.
(4) A taxiállomás – e rendeletben foglalt szabályok szempontjából – a közterületnek olyan kijelölt része, amely a személytaxi-szolgáltatást végző – más jogszabályban meghatározott kialakítású és felszereltségű
– személygépkocsik (a továbbiakban: személytaxi)
utasfelvételi céllal történő tartózkodására szolgál.
(5) Budapest főváros kerületi önkormányzatai e rendelet végrehajtására és keretei között – helyi sajátosságaiknak megfelelően – önkormányzati rendeletben szabályozzák a saját tulajdonukban lévő közterületeken
létesített taxiállomások létesítésének és használatának
rendjét.
2. §
E rendelet hatálya alá tartozó taxiállomásokat a személytaxi-szolgáltatást végző vállalkozás (a továbbiakban: vállalkozás) csak a taxiállomások használatára jogosító, az e rendelet 11. § (1) bekezdésében megjelölt
gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: szolgáltató) által kiadott, e rendelet 9. §-ában meghatározott taxiállomás-használati hozzájárulás (a továbbiakban: taxiállomás-használati hozzájárulás) birtokában használhatja.

A taxiállomás létesítése
3. §
(1) Taxiállomás létesítése a szolgáltató feladata. A taxiállomás helyének kijelölését – a vonatkozó jogszabályi
előírásoknak megfelelően – a közút kezelőjénél kell kezdeményezni.
(2) Vásárok, kiállítások, sportesemények, rendezvények alkalmával – a 4. § (2) bekezdésében előírt feltételek betartása mellett – ideiglenes taxiállomás is létesíthető.
4. §
(1) Közterület-használatot is megvalósító taxiállomás
létesítésére, használatára és üzemeltetésére a közterület tulajdonosától közterület-használati hozzájárulást kell
kérni. A hozzájárulás határozott időtartamra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig adható.
(2) A közterület-használati hozzájárulási kérelem elbírálása során figyelembe kell venni az adott területre
(közterületre) vonatkozó részletes rendezési tervet, a forgalomszabályozási, a városképi, műemlékvédelmi, közegészségügyi és köztisztasági előírásokat, kereskedelmi
és turisztikai szempontokat, valamint érvényesíteni kell
a más jogszabályokban foglalt előírásokat is.
(3) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken a taxiállomás létesítésére, használatára és
üzemeltetésére irányuló közterület-használati hozzájárulásról a 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (1)(2) bekezdéseiben foglaltak szerint a Fővárosi Közgyűlés, vagy a Közterület-hasznosítási Bizottság dönt jelen
rendelet előírásai alapján, valamint az 59/1995. (X. 20.)
Főv. Kgy. rendeletben és a 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy.
rendeletben foglalt eljárási szabályok megfelelő alkalmazásával.
(4) A taxiállomás létesítésére vonatkozó közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet a szolgáltató
nyújtja be a közterület tulajdonosánál.
(5) A szolgáltatótól a kérelem elbírálásához csak az
alábbi adatok, illetve iratok kérhetők:
a) a kérelmező cég neve, székhelyének címe, képviselőjének megnevezése,
b) a közterület-használat időtartama,

2011. július 7.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

c) a közterület-használat helyének, pontos területnagyságának és az adott területre vonatkozóan a
taxiférőhelyek számának meghatározása,
d) a taxiállomás helyét kijelölő közútkezelői döntés.
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(5) A személytaxi-szolgáltatás céljára kijelölt taxiállomás-helyekért közterület-használati díjat nem kell fizetni.
6. §

5. §
(1) A közterület-használati hozzájárulás feltételeit a
tulajdonos önkormányzat a hozzájárulásában rögzíti.
(2) A közterület-használati hozzájárulásnak tartalmaznia kell különösen:
a) a jogosult nevét, székhelyének címét, képviselőjének megnevezését,
b) a közterület-használat időtartamát,
c) a közterület-használat helyének, a taxiférőhelyek
számának és egyéb feltételeinek pontos meghatározását,
d) utalást arra, hogy a hozzájárulás csak a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírások megvalósítása esetén érvényes,
e) a hozzájárulás érvényének megszűnése esetére az
eredeti állapot – kártalanítási igény nélküli – helyreállításának kötelezettségét,
f) a közterület-használat jellegétől függően egyéb hatósági, szakhatósági előírásokról és kikötésekről
szóló tájékoztatást, a városképi követelményeket, a
környezetvédelmi, valamint a munka- és balesetvédelmi előírásokra történő utalást,
g) a közterület-használattal járó járulékos költségek
(energiadíj, közúti jelzések költségei stb.) viselésének és megfizetésének módját,
h) a közterület-használat időtartama alatt a szükséges
állagmegóvási, karbantartási és tisztántartási kötelezettség előírását,
i) arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a közterület-használati hozzájárulásban foglalt szabályok betartását
a szolgáltató jogosult és köteles ellenőrizni.
(3) A közterület-használati hozzájárulást meg kell küldeni:
a) a kérelmezőnek,
b) az eljárásban érintett hatóságoknak, szakhatóságoknak,
c) a Főpolgármesteri Hivatalnak,
d) a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarának,
e) a területileg illetékes kerületi építésügyi hatóságnak,
f) a Fővárosi Közterület-felügyeletnek,
g) a területileg illetékes rendőrhatóságnak.
(4) A hozzájárulás megtagadását közölni kell:
a) a kérelmezővel,
b) a közterület fekvése szerint illetékes jegyzővel,
c) a Fővárosi Közterület-felügyelettel.

A közterület-használati hozzájárulás megszűnik a határozott idő elteltével, a meghatározott feltételek bekövetkeztével, illetve a szolgáltatónak a tevékenység folytatására való jogosultsága elvesztésével.
7. §
(1) A közterület tulajdonosa fontos közérdekből a közterület-használatának szünetelését rendelheti el.
(2) A közterület-használat szünetelésének ideje határozott időre szóló hozzájárulás esetén nem számít bele a
közterület-használati hozzájárulás érvényének idejébe.
(3) A közterület-használati hozzájárulás érvényének
szünetelési ideje nem lehet hosszabb, mint a hozzájárulás
lejártáig még hátralévő idő.
8. §
A közterület-használati hozzájárulás jogosultja a használat megszűnése esetén kártalanítási igény nélkül köteles a közterület eredeti állapotát haladéktalanul helyreállítani.
A taxiállomás-használati hozzájárulás, a taxiállomáshasználati hozzájárulás díja
9. §
(1) Budapest főváros területén létesített taxiállomások használatára jogosító taxiállomás-használati hozzájárulást – a 14. §-ban foglaltak kivételével – a szolgáltató adja ki.
(2) A vállalkozás a taxiállomás-használati hozzájárulás iránti kérelmet a szolgáltatónál nyújthatja be legkorábban a taxiállomás-használati hozzájárulás lejártát
megelőző 30 napon belül.
(3) A kérelemnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
a) a vállalkozás neve,
b) egyéni vállalkozó esetén a születési helye, ideje,
anyja neve, lakcíme, levelezési címe, vállalkozói
igazolványának száma,
c) gazdasági társaságok esetén a vállalkozás székhelye, levelezési címe, cégjegyzékszáma,
d) a személytaxi forgalmi rendszáma,
e) a személytaxi különleges (sárga) rendszáma,
f) a személytaxi gyártmánya, típusa, színe,
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g) taxi-igazolólap száma,
h) nyilatkozat arról, hogy a kérelmező Budapest főváros területén végzett iparűzési adóköteles tevékenységével összefüggésben a Fővárosi Önkormányzathoz adóalanyként bejelentkezett, adóbevallást
nyújtott be, és adótartozása nem áll fenn, illetve
adóelőleg-fizetési kötelezettségének eleget tett.
(4) A kérelemhez mellékelni kell a vállalkozói igazolvány, illetve gazdasági társaság cégkivonatának és a vezető tisztségviselő aláírási címpéldányának vagy aláírásmintájának másolatát.
(5) A szolgáltató a taxiállomás-használati hozzájárulás kiadása előtt a (4) bekezdésben foglalt adatok valódiságának ellenőrzése céljából jogosult az alábbi okiratokat megtekinteni:
a) vállalkozói igazolvány eredeti példányát,
b) a cégkivonat hiteles példányát,
c) az aláírási címpéldány vagy az aláírás-minta eredeti példányát,
d) a forgalmi engedélyt,
e) különleges (sárga) rendszám használatát engedélyező, az illetékes hatóság által kiállított okiratot,
f) személytaxi-vezetői szakvizsga igazolványt,
g) igazolást arról, hogy a kérelmező Budapest főváros
területén végzett iparűzési adóköteles tevékenységével összefüggésben a Fővárosi Önkormányzathoz adóalanyként bejelentkezett, adóbevallást
nyújtott be, és adótartozása nem áll fenn, illetve
adóelőleg-fizetési kötelezettségének eleget tett,
h) minősítő vizsgálat alapján kiadott taxi-igazolólapot,
i) a Budapest főváros területére érvényes taxiengedélyt,
j) igazolást arról, hogy a vállalkozó az e rendelet 10. §
szerinti díjat befizette.
(6) A szolgáltató a díj bankszámláján történt jóváírását követő 3 munkanapon belül a vállalkozás nevére és a
gépkocsi rendszámára szóló taxiállomás-használati hozzájárulást ad ki.
(7) A taxiállomás-használati hozzájárulás az alábbi három részből áll:
a) a szolgáltatóval kötött megállapodás (a továbbiakban: taxiállomás-használati megállapodás),
b) a szolgáltató által kiadott, a taxiállomás-használati
megállapodás megkötését igazoló kártya (a továbbiakban: kártya),
c) a szolgáltató által kiadott, sorszám szerint nyilvántartott öntapadós matrica (a továbbiakban: matrica).
(8) A szolgáltató által biztosított matricát a személytaxi
szélvédőjén, a belső visszapillantó tükör mögött kell elhelyezni. A szolgáltató által biztosított kártyát a személytaxi
vezetője ellenőrzés esetén köteles átadni.
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(9) A szolgáltató a taxiállomás-használati megállapodás egy másolati példányát köteles megküldeni a Fővárosi Közlekedési Felügyeletnek, valamint a taxiállomáshasználati hozzájárulás kiadásától számított 30 napon
belül – a vonatkozó adatvédelmi szabályoknak megfelelően – köteles az illetékes hatóságot tájékoztatni az érvényes taxiállomás-használati hozzájárulással rendelkező
vállalkozások azonosító adatairól.
(10) A szolgáltató a vállalkozás által rendelkezésére bocsátott adatok ellenőrzésére a taxiállomás-használati hozzájárulás érvényességének ideje alatt is jogosult.
E célból felkérheti a vállalkozást az (5) bekezdés szerinti
okiratok felmutatására.
10. §
(1) A szolgáltató a vállalkozások felé a taxiállomáshasználati hozzájárulás kiadásáért éves időszakra vonatkozó díjat érvényesít. A díj összegét úgy kell megállapítani, hogy az a szolgáltató e rendelet szerinti feladatai
teljes körű éves ellátásának pénzügyi fedezetét biztosítsa.
(2) A taxiállomás-használati hozzájárulásért fizetendő díjat a vállalkozás az évenkénti műszaki vizsgát
megelőzően köteles a szolgáltató részére megfizetni. A
személytaxi év közbeni szolgáltatási körből történő kivonása esetén a befizetett díjnak az egy évből hátralévő arányos része a vállalkozás számára visszatérítésre kerül.
(3) Az éves díj mértéke 30 000,– Ft + áfa.
(4) A díjat a szolgáltató ügyfélszolgálatán bankkártya használatával, illetve az ügyfélszolgálaton beszerezhető postai átutalási megbízás útján, vagy banki átutalással lehet befizetni.
A taxiállomásokat üzemeltető szervezet
11. §
(1) Budapest főváros közterületein lévő taxiállomások létesítésével, fenntartásával, működtetésével és megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátására a Fővárosi
Önkormányzat által részben e célra létrehozott BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint szolgáltató jogosult.
(2) Amennyiben a kiemelt közforgalmú létesítmények közül a repülőterek melletti közterület üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat – önkormányzati rendeletet
kivéve – jogszabály alapján más gazdálkodó szervezet
köteles ellátni, vagy a közterület használatának jellege,
illetve a közterülettel határos létesítményekkel összefüggő fokozott biztonsági követelmények azt indokolják, a
szolgáltató az ilyen közterület üzemeltetését végző gaz-
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dálkodó szervezettel a taxiállomás létesítésével, fenntartásával, működtetésével, és megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról – e rendelet általános vagy a 14.
§-ban foglalt különleges szabályainak figyelembevételével – megállapodást köthet.
(3) A szolgáltató taxiállomást kizárólag a közterület
tulajdonosának hozzájárulása alapján, az abban megjelölt feltételek szerint hozhat létre, illetve üzemeltethet.
(4) A szolgáltató a taxiállomások használatával, működtetésével összefüggő feladatok végrehajtásával kapcsolatban ügyfélszolgálati irodát tart fenn, ahol mind a
szolgáltatást igénybe vevő utasok, mind a vállalkozások
a taxiállomásokkal és üzemeltetésükkel, illetve az ügyintézéssel kapcsolatos észrevételeiket, panaszaikat előadhatják.
A taxiállomások használata
12. §
(1) Taxiállomást csak személytaxik – utasfelvétel céljából történő – várakozására lehet használni. Más járművek a taxiállomást sem megállás, sem várakozás céljára
nem használhatják.
(2) A vállalkozásnak csak olyan személytaxija tartózkodhat a taxiállomáson, amelyre vonatkozóan
a) a taxiállomás-használati megállapodást megkötötték, és ezzel együtt a díjat befizették,
b) a szolgáltató a kártyát kiadta, és azzal a személytaxi
vezetője a helyszínen rendelkezik,
c) a szolgáltató a matricát kiadta, és azt a személytaxin
az előírt módon elhelyezték.
(3) A taxiállomásokon a személytaxik zárt sorban, érkezési sorrendben, világító szabadjelzővel utasfelvételi
céllal várakozhatnak.
(4) A taxiállomás használata – a 14. §-ban foglaltak
kivételével – minden jogszabályi feltételnek megfelelő személytaxi számára megengedett, egyéb megkülönböztetést alkalmazni nem lehet, beleértve a különböző
kommunikációs berendezések (URH-készülék, CB-rádió, mobiltelefon stb.) taxiállomás-kisajátítás célú használatát, továbbá a taxiállomásra szabályosan érkező
személytaxi akadályozását a taxiállomás használatában.
(5) Utasfelvételre való felkészülés érdekében, világító szabadjelzővel személytaxi csak a kijelölt taxiállomásokon várakozhat.
(6) A taxiállomáson várakozó személytaxit annak vezetője nem hagyhatja el.
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(7) Az utasokat a várakozó személytaxik érkezési sorrendjében kell elszállítani, kivéve, ha az utas nem a sorrendben első, hanem a hátrább álló személytaxit választja. Ez utóbbi esetben az ott várakozó többi személytaxi
vezetője köteles az utassal közlekedő személytaxinak a
taxiállomás elhagyását elősegíteni.
A taxiállomás jogellenes használatának
jogkövetkezménye
13. §
(1) A taxiállomás használatával kapcsolatos e rendeletben foglalt szabályok betartását, a szolgáltató és a
Fővárosi Közterület-felügyelet is jogosult és köteles ellenőrizni. A Fővárosi Közterület-felügyelet ellenőrzése
során, amennyiben a szabályok megsértését észleli, a
megtett intézkedéséről köteles értesíteni a szolgáltatót,
aki erről nyilvántartást vezet.
(2) Aki a taxiállomást az e rendeletben előírt érvényes
taxiállomás-használati hozzájárulás nélkül, vagy attól eltérően használja, illetőleg a 12. §-ban foglalt szabályokat
megszegi, szabálysértést követ el, és 50 000 Ft-ig terjedő
pénzbírsággal sújtható.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés elkövetése esetén a közterület-felügyelő helyszíni bírságot
is kiszabhat.
(4) A 12. § (6) bekezdésében foglalt szabály megszegése esetén a helyszíni bírság a személytaxi vezetője távollétében is kiszabható.
(5) Aki a taxiállomás e rendeletben foglalt használatára vonatkozó előírásokat megsérti, illetve a taxiállomást
nem rendeltetésszerűen használja – ideértve különösen a
szándékos vagy súlyosan gondatlan szennyezést, rongálást – attól a szolgáltató a taxiállomás-használati hozzájárulást, a taxiállomás-használati megállapodás azonnali
hatályú felmondásával visszavonja.
(6) A szolgáltató a taxiállomás-használati hozzájárulás visszavonásáról a vállalkozás mellett a Nemzeti Közlekedési Hatóságot is értesíti.
(7) A taxiállomás-használati hozzájárulás visszavonásáról szóló értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül a
vállalkozás a részére átadott kártyát köteles a szolgáltató
ügyfélszolgálatán leadni, illetve a személytaxiról a matricát eltávolítani.
(8) A helyszíni bírság megfizetése, a szabálysértési eljárás kezdeményezése nem mentesít a díj fizetésére vonatkozó kötelezettség, továbbá a szolgáltatónak a taxiállomás helyreállításával kapcsolatban felmerült költségei
megfizetésének kötelezettsége alól.
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Speciális taxiállomás
14. §

(1) A 11. § (2) bekezdésében szereplő speciális feltételeknek megfelelő közterületen lévő vagy létesítendő taxiállomás (a továbbiakban: speciális taxiállomás)
üzemeltetésére – a közterületre vonatkozó különleges
jogszabályi előírásokra, illetve a közterület használatának jellegére, a fokozott biztonsági előírásokra tekintettel – e rendelet rendelkezései az alábbi (2)–(6) bekezdésekben foglalt eltérésekkel alkalmazandók.
(2) A speciális taxiállomás használatához – a 9. §-ban
foglaltaktól eltérően – a szolgáltatóval megállapodást
kötő gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: szerződéses üzemeltető) adja meg a hozzájárulást az általa pályázati úton, legfeljebb 5-5 évre kiválasztott, személytaxi-szolgáltatás végzésére egyébként jogosult vállalkozás
számára és állapítja meg az hozzájárulás megadásának
módját és feltételeit. A speciális taxiállomás használatára feljogosító hozzájárulás megszerzése nem mentesíti a
vállalkozást a személytaxi-szolgáltatás végzésére vonatkozó egyéb jogszabályi előírások teljesítésének kötelezettsége alól.
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sok egyenlő elbánását biztosítva – a nem az általa
pályázati úton kiválasztottak körébe tartozó, utassal érkező személytaxi-szolgáltatók részére megfelelő utaskiszállási, a rendelésre hívott személytaxiszolgáltatók részére pedig megfelelő utasfelvételi
pontokat biztosít a speciális taxiállomáson kívüli területen.
b) a szerződéses üzemeltető vállalja, hogy az általa kiírt pályázatban és az annak eredményeként létrejött szerződésben rögzíti az e rendeletben foglalt
feltételeknek való megfelelési kötelezettséget a pályázók, illetve a kiválasztott vállalkozás részére,
amelynek fennállását a szerződés teljes időtartama
alatt jogosult és köteles ellenőrizni. Az ellenőrzések tapasztalatairól, jogsértésekről köteles rendszeresen tájékoztatni a szolgáltatót, aki a jogsértéseket
nyilvántartja.
c) a megállapodás megkötéséhez a főpolgármester
előzetes jóváhagyása szükséges.
Átmeneti és záró rendelkezések
15. §
(1) E rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

(3) A speciális taxiállomás-használati hozzájárulás díját és fizetésének módját – a 9. §-tól eltérően – a szerződéses üzemeltető állapítja meg és érvényesíti a kiválasztott vállalkozással szemben.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát
veszti a Budapest főváros közterületein a taxiállomások
létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről
szóló 59/1999. (XI. 18.) Főv. Kgy. rendelet.

(4) A speciális taxiállomás használatára vonatkozóan a szerződéses üzemeltető a kiválasztott vállalkozással szemben – e rendelet 12. §-ában foglaltakon kívül – a
magasabb színvonalú szolgáltatás biztosítása érdekében
további feltételeket, illetve az utasforgalom irányításával, szervezésével összefüggésben – a 12. §-ban foglaltaktól eltérő – a helyszíni sajátosságoknak megfelelő más
előírásokat is érvényesíthet, ezek azonban nem ütközhetnek egyéb jogszabályba, és nem lehetnek a kiválasztott
vállalkozás számára méltánytalanok vagy indokolatlan
megkülönböztetésre alkalmasak.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet
• 1. sz. függelékének „Közterület-hasznosítási Bizottság” cím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Dönt – a tíz évet meghaladó időtartamú közterület-használat kivételével – a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken a
taxiállomás létesítésére, használatára és üzemeltetésére irányuló közterület-használati hozzájárulásról.
39/2011. (VII. 7.) Főv. Kgy. r. 4. § (3)”

(5) A speciális taxiállomás használatával kapcsolatos,
e rendeletben és az üzemeltetési feladatokra kötött megállapodásban foglalt előírások betartását – a 13. §-ban
felsoroltakon kívül – a szerződéses üzemeltető is jogosult
és köteles ellenőrizni, a szabálysértésekről és a megtett
intézkedésekről pedig köteles értesíteni a szolgáltatót.
(6) A speciális taxiállomás üzemeltetési feladatairól
szóló megállapodást a szolgáltató és a szerződéses üzemeltető e rendelet keretei között, e rendelet különleges
szabályaira is figyelemmel kötheti meg az alábbiak szerint:
a) a megállapodásban a szerződéses üzemeltetőnek
kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy – az uta-

• 2. sz. függelékének „IV. Közúti közlekedés” cím
5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5. Előzetesen jóváhagyja a speciális taxiállomás üzemeltetési feladatainak ellátására kötendő megállapodást.
39/2011. (VII. 7.) Főv. Kgy. r. 14. § (6) c)”
(4) E rendelet 15. § (3) bekezdése 2012. január 2-án
hatályát veszti.
(5) Az e rendelet hatálybalépése előtt – az 59/1999.
(XI. 18.) Főv. Kgy. rendelet alapján – megkötött taxiál-
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lomás-használati megállapodások, valamint kiadott taxiállomás-használati engedélyek és címkék – érvényességi idejük lejártáig – változatlanul használhatók, és azokat
az e rendelet 11. § (1) bekezdés szerinti szolgáltató köteles elfogadni.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester
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az utasok jobb kiszolgálása érdekében lehetőséget biztosít
egyes esetekben ideiglenes taxiállomások létesítésére.
A 4. §-hoz
A rendelet 4. §-a meghatározza a taxiállomások által
elfoglalt fővárosi, illetve kerületi közterületek használatának rendjét, egységesen szabályozza továbbá a közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem benyújtásának módját.
Az 5. §-hoz

INDOKOLÁS
Általános indokolás
Budapest Főváros a közúti közlekedésről szóló 1988.
évi I. törvény 19. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján 1999-ben megalkotta a taxiállomások létesítésére, fenntartására, igénybevételére vonatkozó
szabályokat. Az 59/1999. (XI. 18.) Főv. Kgy. rendelet jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a Főváros területén a
taxivállalkozók szabályozott jogi környezetben végezzék
tevékenységüket.

A rendelet 5. §-a szabályozza a közterület-használati hozzájárulás kiadásának rendjét, meghatározza továbbá azokat
a hatóságokat, amelyek részére a kiadott hozzájárulásról tájékoztatást kell adni annak érdekében, hogy a kiadott hozzájárulás feltételeinek betartása ellenőrizhető legyen.
A 6. §-hoz
A rendelet 6. §-a meghatározza a kiadott közterülethasználati hozzájárulás megszűnésének eseteit és módját.
A 7. §-hoz

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. október
27-én elfogadta a közlekedési intézményrendszer átalakítására vonatkozó koncepciót, amelynek részeként
a taxiállomások üzemeltetésére vonatkozó feladatot az
ugyanekkor létrehozott BKK Budapesti Közlekedési
Központ Zrt. veszi át. A feladat átvételéhez kapcsolódó
jogszabály-módosítás előkészítése során számos további, a meglévő szabályozás alapjait azonban nem érintő
módosítási igény merült fel, ezért – a jogbiztonság követelményét is figyelembe véve – indokolt átfogó rendeletmódosítás helyett új rendelet megalkotása.

A rendelet 7. §-a lehetőséget biztosít a közterület használatának ideiglenesen, fontos okból történő szüneteltetésére, és meghatározza ennek következményeit, illetve
leghosszabb időtartamát.
A 8. §-hoz
A rendelet 8. §-a a közterület tulajdonosának érdekei
védelmében a szolgáltató kötelezettségévé teszi a közterület-használat megszűnésének esetére a közterület eredeti állapotba történő visszaállítását.

Részletes indokolás
A 9. §-hoz
Az 1. §-hoz
A rendelet 1. §-a meghatározza a rendelet területi, tárgyi és személyi hatályát, továbbá felhatalmazást ad a kerületi önkormányzatok részére a rendelet keretei között
a kerületi sajátosságok figyelembevételével történő saját
szabályok megalkotására.

A rendelet 9. §-a meghatározza a taxiállomás használatához történő szolgáltatói hozzájárulás iránti kérelem
tartalmi elemeit, a hozzájárulás kiadásának rendjét és az
ezzel összefüggő adatkezelési szabályokat, biztosítja továbbá a szolgáltató részére a kérelemben foglalt adatok
ellenőrzésének lehetőségét.

A 2. §-hoz

A 10. §-hoz

A rendelet 2. §-a rögzíti, hogy a taxiállomások használata csak az e rendeletben foglalt szabályok megtartása esetén lehetséges.

A rendelet 10. §-a rögzíti, hogy a taxiállomások használatáért a taxivállalkozások díjat kötelesek fizetni,
amelynek éves mértékét a rendelet határozza meg.

A 3. §-hoz

A 11. §-hoz

A rendelet 3. §-a rögzíti, hogy a taxiállomások létesítése jelen rendeletben kijelölt szolgáltató feladata, illetve

A rendelet 11. §-a kijelöli a Főváros területén taxiállomások létrehozására és üzemeltetésre jogosult szerveze-
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tet, egyben előírja, hogy a kijelölt társaság köteles ügyfélszolgálati irodát létesíteni és fenntartani.
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A 14. §-hoz

A rendelet 12. §-a a taxiállomások használatának rendjét szabályozza.

A rendelet 14. §-a a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területén létesített taxiállomásokkal kapcsolatos speciális szabályokat tartalmazza, meghatározza továbbá a
szolgáltató és a repülőtéri taxiállomásokat üzemeltető
szervezet közötti együttműködés formáját és tartalmát.

A 13. §-hoz

A 15. §-hoz

A 12. §-hoz



A rendelet 13. §-a a taxiállomások jogellenes használatának jogkövetkezményeit határozza meg, biztosítja továbbá az ellenőrzés lehetőségét, illetve szabályozza az
esetlegesen alkalmazható szankciók körét.

A rendelet 15. §-a a hatálybalépéssel, a szükséges
SZMSZ-módosításokkal és a szolgáltató személyének
megváltozásával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz.
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
40/2011. (VII. 7.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX.
törvény 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 5. sz. mellékletének (A Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke) „OKTATÁSI
BIZOTTSÁG” címe az alábbi új 24. ponttal egészül ki:
„24. Munkáltatói jogkörben a fővárosi fenntartású,
önállóan működő nevelési-oktatási intézmények gazdálkodási és építményüzemeltetési feladatait ellátó költségvetési szervek vezetőinek vonatkozásában:
– elbírálja a vezetői pályázatokat, valamint gyakorolja a költségvetési szervek vezetőinek kinevezési
és vezetői megbízási jogát.”
2. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 9. § (3) bekezdése szerint: „A képviselő-testület egyes hatásköreit a polgármesterre, a bizottságaira,
a részönkormányzat testületére, a kisebbségi önkormányzat testületére, törvényben meghatározottak szerint társulására ruházhatja. E hatáskör gyakorlásához utasítást
adhat, e hatáskört visszavonhatja. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható.”
Ezen jogszabályi felhatalmazás alapján a Fővárosi
Közgyűlés egyes hatáskörök átruházásáról a Fővárosi
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításával rendelkezik.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Az SZMSZ 5. sz. mellékletének módosításával az Oktatási Bizottság átruházott hatáskörébe kerül a költségvetési szervek vezetői pályázatainak elbírálásához, valamint a vezetők kinevezéséhez, megbízásához kapcsolódó
munkáltatói jogkör, mellyel az eredményes feladatellátás
megfelelően biztosíthatóvá válik az iskolai tanév megkezdése előtt.

(2) Az SZMSZ 5. sz. mellékletének Oktatási Bizottság
címe 24. pontja 2011. szeptember 1-jén hatályát veszti.
(3) Ez a rendelet a végrehajtását követően 2011. szeptember 2-án hatályát veszti.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

A 2. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.



Tarlós István s. k.
főpolgármester
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II. rész
Kivonat
Budapest Főváros Közgyűlése
2011. május 25-i ülésének
jegyzőkönyvéből
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1222/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:
1. Javaslat főpolgármester-helyettes megválasztására,
illetménye megállapítására, valamint részére az szja
tv. szerinti egyes meghatározott juttatások biztosítására.
2. Döntés díszpolgári cím adományozásáról.
3. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés új bizottságának létrehozására, elnökének, alelnökeinek és egyéb tagjainak megválasztására, valamint az ehhez kapcsolódó SZMSZ módosításra.
4. Javaslat bizottsági tagcserére.
5. Javaslat a „9174 Céltartalék a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság alapműködésének támogatására” cím
előirányzata felhasználására.
6. Megállapodás a tűzoltók távolléti díjának részleges
megelőlegezése tárgyában.
7. A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit
Kft. alapító okiratának módosítása és könyvvizsgálójának megválasztása.
8. Javaslat a metrószerelvények elöregedése miatt
szükségessé vált műszaki audit elvégzésére.
9. Javaslat társadalmi szervezet részére átutalás engedélyezésére a „8446 Nagyrendezvények kerete” terhére.
10. Javaslat az Eötvös Loránd Tudományegyetem és
Budapest Főváros Önkormányzata között kötendő
együttműködési megállapodásra.
11. Együttműködési megállapodás kötése a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Fővárosi Önkormányzat között.
12. Együttműködési megállapodás kötése a Hallgatói
Önkormányzatok Országos Konferenciája és a Fővárosi Önkormányzat között.
13. Együttműködési megállapodás Tbiliszi Főváros és
Budapest Főváros között.
14. Együttműködési megállapodás Szentpétervár városi Kormányzat Kulturális Bizottsága és Budapest
Főváros Önkormányzata között.
15. „Hitelfelvétel 2011” tárgyú, közösségi eljárási rend
szerinti, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás indításának jóváhagyása.
16. Javaslat a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

valamint a Budapest Airport Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Üzemeltető Zártkörűen
Működő Részvénytársaság közötti együttműködési
megállapodás jóváhagyására.
17. Javaslat a Világjátékok 2017 pályázati dokumentációjának elfogadására.
18. BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt.
könyvvizsgálójának megválasztása.
19. Javaslat használati megállapodás megkötésére Budapest XVII. kerület Önkormányzatával KMOP
forrásból megvalósuló csapadékvíz-kezelési fejlesztéshez.
20. Javaslat tulajdonosi döntések meghozatalára a Rác
Nosztalgia Kft.-vel kapcsolatban.
21. Javaslat a gazdasági szervezetek alapító okiratának
jóváhagyására, valamint az új szervezetek elhelyezése kapcsán szükséges döntésekre.
22. Javaslat kőszínházként működő költségvetési szervek
megszüntetésére, valamint gazdasági társaságoknak a
közfeladat további ellátására történő alapítására.
23. A Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet likviditási helyzetének rendezése és a IV. kerületi szakrendelő átadása.
24. A Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézettel
2010. május 27-én kötött támogatási szerződés módosítása.
25. Az önkormányzati biztosi irányítás alatt álló Heim
Pál Kórházzal kapcsolatos egyes kérdések.
26. Az Uzsoki utcai Kórházzal 2010. június 4-én kötött
támogatási szerződés módosítása.
26/a. Javaslat „az Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztés KMOP-2009-4.3.1/C_2” című kiemelt projekt támogatási szerződésének jóváhagyására.
27. Javaslat a Budai fonódó villamoshálózat projekt
megvalósításához szükséges döntésekre.
28. A Budapesti Nagybani Piac Zrt. alapszabály-módosítása és vezetői javadalmazási szabályzata.
29. A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. és a Budapest
Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2010. évi éves
beszámolójával és 2011. évi üzleti tervével kapcsolatos döntések.
30. Javaslat a Vagyongazdálkodási Főosztály ügykörébe tartozó egyes gazdasági társaságok 2010. évi beszámolóival és 2011. évi üzleti terveivel kapcsolatos döntések meghozatalára.
31. A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2011. május
26-ai évi rendes közgyűlésének napirendi pontjaira
vonatkozó döntések.
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32. A BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft. 2011.
május 26-ai évi rendes taggyűlésének napirendi
pontjaira vonatkozó döntések.
33. A Fővárosi Vízművek Zrt. 2011. május 30-ai évi
rendes közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó döntések.
34. A Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. (BDK Kft.)
2011. május 20-án – megismétlés esetén május 30án – tartandó taggyűlésével kapcsolatos előzetes
döntések.
35. Javaslat az Európai Mobilitási Héthez és az Autómentes Naphoz való csatlakozás alapjául szolgáló
2011. évi Karta elfogadására.
36. Az ÉPÍT Zrt. 2011. május 13-án – megismétlés esetén május 27-én – tartandó közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó döntések.
37. A GL events Hungária Zrt. beolvadása Hungexpo
Zrt.-be.
38. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában
lévő egyszemélyes, a kulturális és turisztikai, valamint az oktatási ágazatba tartozó nonprofit gazdasági társaságok 2010. évi beszámolójával, közhasznúsági jelentésével, valamint a 2011. évi üzleti
tervével kapcsolatos döntésekre.
39. Javaslat gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények
jogszabályi kötelezettség feletti létszámcsökkentési döntésének kiegészítésére.
40. Javaslat a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft.-vel
kapcsolatos pályázati kiírásra.
41. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Oktatási Bizottsága összetételének módosítására.
42. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Gazdasági Bizottsága összetételének módosítására.
A napirend 1. pontja: Javaslat főpolgármester-helyettes megválasztására, illetménye megállapítására, valamint részére az szja tv. szerinti egyes meghatározott juttatások biztosítására.
Előterjesztő: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1223/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a főpolgármester-helyettes megválasztására (titkos szavazás) lebonyolítására ideiglenes bizottságként Szavazatszámláló Bizottságot
hoz létre.
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1224/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
Hutiray Gyulát 2011. június 1-jétől kezdődő hatálylyal nem a Fővárosi Közgyűlés tagjai közül választott főállású főpolgármester-helyettesnek megválasztja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1225/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
Hutiray Gyula főpolgármester-helyettes illetményét 2011. június 1. napjától kezdődően
havi
635 580 Ft
idegennyelv-tudási pótlék
+24 420 Ft
összesen:
660 000 Ft-ban
állapítja meg.
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Tarlós István
1226/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 5. sz.
melléklet „A Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke” a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 4. pont alatti hatáskörét, és Hutiray Gyula
főpolgármester-helyettes részére 2011. június 1-jei
kezdő hatállyal illetménye 20%-ának megfelelő
mértékű, összegszerűen 132 000 Ft/hónap költségátalányt állapít meg.
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Tarlós István
1227/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
A főpolgármester-helyettes részére foglalkoztatási
jogviszonya létesítése napjától biztosítja – egyes meghatározott juttatásnak minősülő – a hivatali gépjármű,
továbbá a hivatali telefonszolgáltatások magáncélra
is kiterjedő használata költségeinek és adó-, illetve
adó jellegű közterheinek fedezetét Budapest Főváros
Önkormányzata éves költségvetési rendeletében.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

A Szavazatszámláló Bizottság:
elnökének, tagjának:
tagjainak:

Somfai Ágnes
Losonczy Pál
Szaniszló Sándor
Ughy Attila
személyeket megválasztja.

1228/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
Hutiray Gyula főpolgármester-helyettes megválasztásával – a Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselői létszámán felül – a választott tisztségviselői
létszámot 6 főben állapítja meg.
Határidő: 2011. június 1.
Felelős: Tarlós István
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1229/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
2011. június 1-jei hatállyal a választott tisztségviselői létszám 1 fővel történő emeléséhez szükséges
2011. évi időarányos pénzügyi fedezet biztosítása
érdekében Budapest Főváros Önkormányzatának
2011. évi költségvetésében csökkenti 6 485 E Fttal a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát,
és ezzel egyidejűleg megemeli a „7101 Igazgatási
apparátus feladatai” cím 8411261 szakfeladat 005
törzsszám kiadási előirányzatát 6 485 E Ft-tal, ebből:
Személyi juttatások:
Munkaadókat terhelő járulékok:
Dologi kiadások:
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

5 172 E Ft
1 284 E Ft
29 E Ft

1230/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az újonnan megválasztott főpolgármester-helyettes illetménye,
költségátalánya és juttatásai pénzügyi fedezetének
biztosításához szükséges előirányzat módosításra
vonatkozó költségvetési rendeletmódosítási javaslatát terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: a 2011. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása
Felelős: Tarlós István
A napirend 2. pontja: Döntés díszpolgári cím adományozásáról.
(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.
Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 31/2011. (VI. 6.) önkormányzati rendeletét a díszpolgári cím adományozásáról szóló
26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a módosított 1. számú melléklet szerint.
A napirend 3. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés új bizottságának létrehozására, elnökének, alelnökeinek és egyéb tagjainak megválasztására, valamint az ehhez kapcsolódó SZMSZ módosításra.
Előterjesztő: Tarlós István
A Fővárosi Közgyűlés
a befogadott módosítással megalkotja 32/2011.
(VI. 6.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.
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1254/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Beruházásokat és Fejlesztéseket Vizsgáló Bizottságba az alábbi személyeket választja
meg:
a) a Bizottság elnöke, tagja: Nagy István
b) a Bizottság alelnöke, tagja: dr. Fogarasi László
c) a Bizottság alelnöke, tagja: Hanzély Ákos
d) a Bizottság tagjai:
Szentkirályi Alexandra
dr. Klinghammer Júlia
Kovács Balázs
Bánsághi Tamás
Határidő: az SZMSZ-módosítás hatálybalépését követően azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 4. pontja: Javaslat bizottsági tagcserére.
Előterjesztő: Németh Zoltán
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1255/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
a Jogi, Ügyrendi, Kisebbségvédelmi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottságba dr. Hardy F. Gábor
helyett dr. Tengölics Mártát választja meg tagnak,
2011. május 25-i hatállyal.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 5. pontja: Javaslat a „9174 Céltartalék
a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság alapműködésének támogatására” cím előirányzatának felhasználására.
Előterjesztő: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1256/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság működőképességének megőrzése érdekében csökkenti a „9174
Céltartalék a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság
alapműködésének támogatására” cím előirányzatát
84 000 E Ft-tal és egyidejűleg ugyanezen összeggel
megemeli a „6005 Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi
kiadások előirányzatát.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot
terjessze be a soron következő költségvetési rendeletet módosító közgyűlési ülésre.
Határidő: soron következő költségvetési rendeletmódosítás
Felelős: Tarlós István
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1257/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság működőképessége megőrzése érdekében felkéri a főpolgármestert a többlettámogatás soron kívüli utalására.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 6. pontja: Megállapodás a tűzoltók távolléti díjának részleges megelőlegezése tárgyában.
Előterjesztő: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1258/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a Magyar Állammal és a Belügyminisztériummal a melléklet szerinti megállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
1259/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
A készenléti jellegű szolgálati beosztásban foglalkoztatott tűzoltók 2004. május 1. és 2007. december 31. közötti túlmunkája részbeni megváltásához
csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 500 000 E Ft-tal, és ugyanezzel
az összeggel növeli a „6005 Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság” cím támogatási és kiadási előirányzatát, a kiadáson belül a személyi juttatások előirányzatát 393 700 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő
járulék előirányzatát 106 300 E Ft-tal.
1260/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
Engedélyezi az 500 000 E Ft támogatás soron kívüli utalását a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság részére, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon
a soron kívüli utalásról.
Határidő: a megállapodás aláírását követően azonnal
Felelős: Tarlós István
1261/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a
Közgyűlés elé.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés júniusi rendes ülése
Felelős: Tarlós István
A napirend 7. pontja: A Fővárosi Biztonsági Iroda
Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása
és könyvvizsgálójának megválasztása.
Előterjesztő: Tarlós István
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1262/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1054
Budapest, Akadémia u. 1.), mint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló egyszemélyes gazdasági társaság tulajdonosi jogainak gyakorlójaként a
Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján, a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva
– Könyvvizsgálónak megválasztja a RÁTA 80
Kft.-t (székhely: 1221 Budapest, Gerinc u. 80.,
CG. 01-09-267325, engedélyszáma: 000282),
illetve a könyvvizsgálatért felelős személyt: dr.
Fainné Kaszab Saroltát (lakhely: 1116 Budapest, Ringló u. 74., könyvvizsgálói kamarai száma: 002570), 2011. június 1-jétől 2013. május
31-ig terjedő időtartamra, díjazását 25 000 Ft/
hó + áfa összegben állapítja meg.
– Módosítja az alapító okirat 11.4. számú pontjában a könyvvizsgáló megbízatásának időtartamára vonatkozó rendelkezést 2013. május 31-ig tartó időtartamra, és egyben felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a
szükséges intézkedéseket a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetése
felé, hogy a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói megbízási szerződés megkötésre kerüljön.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 8. pontja: Javaslat a metrószerelvények
elöregedése miatt szükségessé vált műszaki audit elvégzésére.
Előterjesztő: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1263/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
szükségesnek tartja a metróüzemeltetési műszaki
auditnak az előterjesztésben bemutatott tartalommal történő haladéktalan megvalósítását.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
1264/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
A feladat megvalósítása érdekében alapítói jogkörében eljárva utasítja a BKV Zrt. vezető tisztségviselőit, hogy a műszaki auditot az előterjesztés szerinti
feladatkörben a Társaság végeztesse el oly módon,
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hogy a referenciakritériumok meghatározását, a beszerzési folyamat előkészítését és végrehajtását, a
feladatok meghatározását, végrehajtásuk ellenőrzését és a folyamat felügyeletét végezzék el, az audit
elvégzéséhez kapcsolódó döntésekről tájékoztassák
a BKK-t, a városvezetést és a Közgyűlést.
Határidő: az audit elvégzésére 2011. szeptember 30.
Felelős: a BKV Zrt. vezető tisztségviselői
1265/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
Felhívja a BKV Zrt. vezérigazgatójának figyelmét,
különös gondossággal járjon el, hogy csak a közlekedés- és utasbiztonság szabályait kielégítő metrókocsik
és szerelvények vehessenek részt a forgalomban.
Határidő: folyamatos
Felelős: a BKV Zrt. vezető tisztségviselői
1266/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a BKV Zrt.-t értesítse ki.
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 7 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 9. pontja: Javaslat társadalmi szervezet
részére átutalás engedélyezésére a „8446 Nagyrendezvények kerete” terhére.
Előterjesztő: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1267/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
a „8446 Nagyrendezvények kerete” cím terhére a
Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelete 22. § (9) bekezdés alapján engedélyezi az
alábbi támogatás átutalását:
Támogatott szervezet
Baptista
Szeretetszolgálat
Alapítvány

Program
Európai
Uniós Vidám
Gyereknap

Támogatás
(Ft)
1 000 000

Határidő: 2011. július 31.
Felelős: Tarlós István
A napirend 10. pontja: Javaslat az Eötvös Loránd
Tudományegyetem és Budapest Főváros Önkormányzata
között kötendő együttműködési megállapodásra.
Előterjesztő: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1268/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti az együttműködési megállapodást az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel az

2011. július 7.

1. számú melléklet szerinti tartalommal, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 11. pontja: Együttműködési megállapodás kötése a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem és a Fővárosi Önkormányzat között.
Előterjesztő: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1269/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti az 1. számú melléklet szerinti tartalommal az együttműködési megállapodást a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Fővárosi Önkormányzat között, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 12. pontja: Együttműködési megállapodás kötése a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája és a Fővárosi Önkormányzat között.
Előterjesztő: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1270/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti az 1. számú melléklet szerinti tartalommal az együttműködési megállapodást a
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája
és a Fővárosi Önkormányzat között, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 13. pontja: Együttműködési megállapodás Tbiliszi Főváros és Budapest Főváros között.
Előterjesztő: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1271/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti az együttműködési megállapodást Budapest és Tbiliszi fővárosok között az
1. számú melléklet szerinti tartalommal. A megállapodás azon a napon lép hatályba, mely napon a
megállapodást Budapest Főváros Közgyűlése jóváhagyta.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
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A napirend 14. pontja: Együttműködési megállapodás Szentpétervár városi Kormányzat Kulturális Bizottsága és Budapest Főváros Önkormányzata között.
Előterjesztő: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1272/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti az együttműködési megállapodást Budapest Főváros és Szentpétervár Kormányzat Kulturális Bizottsága között az 1. számú
melléklet szerinti tartalommal, és egyben felkéri a
főpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.
Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)
A napirend 16. pontja: Javaslat a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság és a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
valamint a Budapest Airport Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására.
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1276/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Losonczy Pál módosító indítványát,
mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Kft. és a BKK Zrt. a Budapest
Airport Zrt.-vel a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a taxiállomások fenntartásával,
működtetésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséről megállapodást módosítja azzal, hogy mellékelt megállapodás 1. sz. mellékletét képező Területi
Vázrajzon „Terminál 1 és 2 – Ki- és Beszállópontok elhelyezésére szolgáló terület” elnevezésű oldalon Terminál 2. érkezési területének déli oldalán található piros színű egyenes vonal a terminál épület
földi oldalán található út vonalát követő ívre változzon, és a parkoló területére ne terjedjen ki.”
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1277/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
eseti jelleggel magához vonja a Budapest főváros
közterületein a taxiállomások létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről szóló 59/1999.

1421

(XI. 18.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (6) bekezdésében
a főpolgármesterre átruházott hatáskört, és előzetesen jóváhagyja, hogy a Fővárosi Taxiállomásokat
Üzemeltető Kft. és a BKK Zrt. megállapodást kössön a Budapest Airport Zrt.-vel a Budapest Liszt
Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a taxiállomások
fenntartásával, működtetésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséről 2011. május 25. napjától 5
(öt) év határozott időre
– a Budapest Airport Zrt. által pályázati úton kiválasztott taxiszolgáltató vállalkozóval, a mellékelt szerződésben megállapított feltételeknek
megfelelő szolgáltatási szerződés megkötése
útján magasabb színvonalú szolgáltatás biztosítása érdekében;
– a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér utasforgalmának fejlesztése céljából a Budapest Airport Zrt. által a mellékelt megállapodás
és mellékleteiben felsorolt vállalások saját beruházásként történő megvalósítása érdekében;
– a mellékelt megállapodás mellékletét képező területi vázrajzon meghatározott területen egyéb
taxiszolgáltató vállalkozók és utasaik számára
ki- és beszállópontoknak és 50 (ötven) személygépjármű egyidejű parkolását lehetővé tevő puffer parkoló kijelölése és azok zavarmentes, folyamatos használatának biztosítása érdekében;
azzal, hogy a Budapest Airport Zrt. – mint a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kizárólagos kezelője és az ott lévő taxiállomások
egyedül lehetséges üzemeltetője – számára (figyelemmel a mellékelt megállapodásban általa
vállalt kötelezettségekre) a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a taxiállomások
üzemeltetési feladatainak ellátásához szükséges
üzemeltetési jog biztosítása térítésmentesen történik.
Felkéri a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető
Kft. ügyvezetőjét és a BKK Zrt. vezérigazgatóját
az előterjesztés mellékletét képező megállapodás
megkötésére.
Határidő: 2011. május 25.
Felelős: Tarlós István
A napirend 17. pontja: Javaslat a Világjátékok 2017
pályázati dokumentációjának elfogadására.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1278/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja az 1. számú mellékletben foglalt, a Nemzetközi Sportszövetség a Kesprofit Tanácsadó Kft.vel és a PricewaterhouseCoopers Kft.-vel közösen
elkészített, Budapest Főváros nevében benyújtandó
hivatalos pályázati dokumentációt a Világjátékok
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2017 (TWG 2017) elnevezésű sport-világesemény
vonatkozásában, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására és hivatalos benyújtására a
Nemzetközi Világjátékok Szövetsége felé.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
1279/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Főváros által beadott pályázat kedvező
elbírálása és Budapest városának kiválasztása esetén kötelezettséget vállal arra, hogy a 2014–2017
közötti költségvetés tervezésekor figyelembe veszi a rendezési költségek hozzájárulásaképpen fizetendő legfeljebb 2 000 000 E Ft biztosítását, mely
összeget 4 évre elosztva, 2013–2017 között bocsát rendelkezésre 10-20-30-40% arányban a Helyi
Szervező Bizottság (LOC) számára, és mely öszszegben benne foglaltatik a város által nyújtott öszszes materiális javak és szolgáltatások összege.
Határidő: a Világjátékok 2017 nyertes pályázat kiválasztását követően (2012. január)
Felelős: Tarlós István
1280/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja az alábbi 2–10. számú mellékletben
foglalt igazolásokat, garanciákat, nyilatkozatokat
és kötelezettségvállalásokat és felkéri a főpolgármestert azok aláírására, illetve aláíratására.
Sorsz.
melléklet

2.

3.

4.

5.

Megnevezés:

Tartalom:

The World
Games 2017
Igazolás FI1

A Fővárosi Önkormányzat képes
eleget tenni a Világjátékok 2017
megszervezésével és lebonyolításával
kapcsolatos pénzügyi feltételeknek.
Sikeres pályázat esetén a LOC
hozzájárul az IWGA működési
költségeihez évi 220 000 USD
összeggel, összesen négy részletben.
A LOC a bevételből származó bruttó
jövedelme 6%-át átutalja az IWGA
részére.
Az IWGA a szponzorálásból származó
nettó jövedelem 60%-át átutalja a
LOC részére.

Garanciák
helyszínek
használatáról és kereskedelmi jogokról
The World
Games 2017
Nyilatkozat
LA6
The World
Games 2017
Nyilatkozat
LA7
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Sorsz.
melléklet

Megnevezés:

6.

The World
Games 2017
Garancia
LN2

7.

The World
Games 2017
Garanciák
SE 10.2.3/B

8.

The World
Games 2017
Nyilatkozat
TR7/C

9.

Garancia

10.

Kötelezettségvállalás

Tartalom:
A Fővárosi Önkormányzat kedvező
pályázati elbírálás esetén a TWG
2017 sikeres lebonyolítása érdekében
minden szükséges lépést megtesz.
A Fővárosi Önkormányzat részt vesz a
LOC megalakításában.
A Fővárosi Önkormányzat kedvező
pályázati elbírálás esetén garantálja
a TWG 2017 biztonságát és békés
lebonyolítását.
A BKV Zrt. kedvező pályázati
elbírálás esetén a rendelkezésre álló
kapacitással támogatja a TWG 2017
sikerét, a résztvevők szállításában való
közreműködéssel.
Garancia a Host City szerződés
tiszteletben tartására, kötelezettségek
betartására.
Kötelezettségvállalás a kedvező
pályázati elbírálás és Budapest
városának kiválasztása esetén a
Host City Szerződés aláírására, annak
módosítása és bármilyen fenntartás
nélkül. A szerződéssel ellentétesen
semmilyen esetben nem lehet eljárni.

Határidő: a Közgyűlést követő 5 napon belül
Felelős: Tarlós István
1281/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
Amennyiben a pályázat benyújtási határidejéig
(2011. május 31.) nem áll rendelkezésre a Világjátékok 2017 megrendezéséhez szükséges kormánygarancia, a főpolgármester gondoskodik jelen előterjesztés határozati javaslatainak hatályon kívül
helyezéséről, valamint egyidejűleg a 912/2011.,
913/2011., 914/2011., 915/2011. Főv. Kgy. határozatok vonatkozásában is tegyen hasonlóképpen.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése
Felelős: Tarlós István
A napirend 18. pontja: BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. könyvvizsgálójának megválasztása.
Előterjesztő: dr. György István

A Fővárosi Önkormányzat helyszínei
vonatkozásában a LOC fog
rendelkezni a Helyszínek kizárólagos
használati jogával.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

A Fővárosi Önkormányzat vállalja
a „TWG 2017 Budapest” védjegy
védettségének biztosítását és az ezzel
kapcsolatos költségeket.
A Fővárosi Önkormányzat sikeres
pályázat esetén vállalja a TWG
2017 online jelenlétét biztosító
domain-nevek regisztrációjához
és védelméhez szükséges lépések
megtételét és a költségek biztosítását.

1282/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján a BVK Budapesti
Városüzemeltetési Központ Zrt. legfőbb szervének
hatáskörében eljárva:
– könyvvizsgálónak megválasztja a C.C Audit
Könyvvizsgáló Kft.-t (székhely: 1148 Budapest,
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Fogarasi út 58., képviseli: dr. Szebellédi István, cégjegyzékszám: 01-09-364944, kamarai
nyilvántartási szám: 000062), illetve a könyvvizsgálatért felelős személyt: dr. Szebellédi István (lakcím: 1148 Budapest, Fogarasi út 58.,
anyja neve: Mikó Erzsébet, könyvvizsgálói
kamarai száma: 002431), 2011. június 1-jétől
2012. május 31-ig terjedő időtartamra, díjazását
7 400 000 Ft/év + 25% áfa összegben állapítja
meg;
– módosítja az alapító okirat 12. számú pontjában
a Társaság könyvvizsgálójára vonatkozó rendelkezéseket, és egyben felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására;
– felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a
szükséges intézkedéseket a BVK Zrt. Igazgatósága felé, hogy a könyvvizsgáló megválasztását
követő 90 napon belül a könyvvizsgálói megbízási szerződés megkötésre kerüljön.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 19. pontja: Javaslat használati megállapodás megkötésére Budapest XVII. kerület Önkormányzatával KMOP forrásból megvalósuló csapadékvíz-kezelési fejlesztéshez.
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1283/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti az előterjesztés 2. számú mellékletét képező használati megállapodást, továbbá
felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 2011. június 16.
Felelős: Tarlós István
(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.
Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)
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1289/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Gimnáziumok Gazdasági Szervezete
alapító okiratát az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat
aláírására és kiadására, valamint a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.
Határidő: döntést követően azonnal
Felelős: Tarlós István
1290/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
A fővárosi nevelési-oktatási intézmények gazdálkodási feladatainak gazdaságosabb, hatékonyabb
és szakszerűbb ellátása érdekében új önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet alapít,
melynek neve: Kollégiumok Gazdasági Szervezete, címe: Budapest XIV., Mogyoródi út 21.
Határidő: döntést követően azonnal
Felelős: Tarlós István
1291/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Kollégiumok Gazdasági Szervezete
alapító okiratát a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat
aláírására és kiadására, valamint a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.
Határidő: döntést követően azonnal
Felelős: Tarlós István
1292/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
A fővárosi nevelési-oktatási intézmények gazdálkodási feladatainak gazdaságosabb, hatékonyabb
és szakszerűbb ellátása érdekében új önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet alapít,
melynek neve: Gyógypedagógiai Intézmények
Gazdasági Szervezete, címe: Budapest XIII., Róbert Károly körút 49-51.
Határidő: döntést követően azonnal
Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1293/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete alapító okiratát a 3. sz. melléklet
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert
az alapító okirat aláírására és kiadására, valamint a
törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.
Határidő: döntést követően azonnal
Felelős: Tarlós István

1288/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
a fővárosi nevelési-oktatási intézmények gazdálkodási feladatainak gazdaságosabb, hatékonyabb és
szakszerűbb ellátása érdekében új önállóan működő
és gazdálkodó költségvetési szervet alapít, melynek
neve: Gimnáziumok Gazdasági Szervezete, címe:
Budapest XIII., Róbert Károly körút 49-51.
Határidő: döntést követően azonnal
Felelős: Tarlós István

1294/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
A fővárosi nevelési-oktatási intézmények gazdálkodási feladatainak gazdaságosabb, hatékonyabb
és szakszerűbb ellátása érdekében új önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet alapít,
melynek neve: BETISZK Gazdasági Szervezete,
címe: Budapest VII., Dohány utca 65.
Határidő: döntést követően azonnal
Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: Javaslat a gazdasági szervezetek alapító okiratának jóváhagyására, valamint az új
szervezetek elhelyezése kapcsán szükséges döntésekre.
Előterjesztő: Csomós Miklós
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1295/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a BETISZK Gazdasági Szervezete alapító okiratát a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal,
és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat aláírására és kiadására, valamint a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.
Határidő: döntést követően azonnal
Felelős: Tarlós István
1296/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
A fővárosi nevelési-oktatási intézmények gazdálkodási feladatainak gazdaságosabb, hatékonyabb
és szakszerűbb ellátása érdekében új önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet alapít,
melynek neve: Csepel TISZK Gazdasági Szervezete, címe: Budapest XXI., Posztógyár utca 10.
Határidő: döntést követően azonnal
Felelős: Tarlós István
1297/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Csepel TISZK Gazdasági Szervezete
alapító okiratát az 5. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat
aláírására és kiadására, valamint a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.
Határidő: döntést követően azonnal
Felelős: Tarlós István
1298/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
A fővárosi nevelési-oktatási intézmények gazdálkodási feladatainak gazdaságosabb, hatékonyabb
és szakszerűbb ellátása érdekében új önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet alapít,
melynek neve: Dél-Budai TISZK Gazdasági Szervezete, címe: Budapest XII., Márvány utca 30.
Határidő: döntést követően azonnal
Felelős: Tarlós István
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1301/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja az Építőipari TISZK Gazdasági Szervezete alapító okiratát a 7. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat aláírására és kiadására, valamint a törzskönyvi
nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.
Határidő: döntést követően azonnal
Felelős: Tarlós István
1302/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
A fővárosi nevelési-oktatási intézmények gazdálkodási feladatainak gazdaságosabb, hatékonyabb
és szakszerűbb ellátása érdekében új önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet alapít,
melynek neve: Gazdasági TISZK Gazdasági Szervezete, címe: Budapest I., Ponty utca 1-3.
Határidő: döntést követően azonnal
Felelős: Tarlós István
1303/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Gazdasági TISZK Gazdasági Szervezete alapító okiratát a 8. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat
aláírására és kiadására, valamint a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.
Határidő: döntést követően azonnal
Felelős: Tarlós István
1304/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
A fővárosi nevelési-oktatási intézmények gazdálkodási feladatainak gazdaságosabb, hatékonyabb
és szakszerűbb ellátása érdekében új önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet alapít,
melynek neve: ÉPTISZK Gazdasági Szervezete,
címe: Budapest XIII., Váci út 179–183.
Határidő: döntést követően azonnal
Felelős: Tarlós István

1299/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Dél-Budai TISZK Gazdasági Szervezete alapító okiratát a 6. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat aláírására és kiadására, valamint a törzskönyvi
nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.
Határidő: döntést követően azonnal
Felelős: Tarlós István

1305/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja az ÉPTISZK Gazdasági Szervezete alapító okiratát a 9. sz. melléklet szerinti tartalommal,
és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat aláírására és kiadására, valamint a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.
Határidő: döntést követően azonnal
Felelős: Tarlós István

1300/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
A fővárosi nevelési-oktatási intézmények gazdálkodási feladatainak gazdaságosabb, hatékonyabb
és szakszerűbb ellátása érdekében új önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet alapít,
melynek neve: Építőipari TISZK Gazdasági Szervezete, címe: Budapest VIII., Mosonyi utca 6.
Határidő: döntést követően azonnal
Felelős: Tarlós István

1306/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
A fővárosi nevelési-oktatási intézmények gazdálkodási feladatainak gazdaságosabb, hatékonyabb
és szakszerűbb ellátása érdekében új önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet alapít,
melynek neve: Gundel TISZK Gazdasági Szervezete, címe: Budapest XIII., Huba utca 7.
Határidő: döntést követően azonnal
Felelős: Tarlós István
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1307/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Gundel TISZK Gazdasági Szervezete
alapító okiratát a 10. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat
aláírására és kiadására, valamint a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.
Határidő: döntést követően azonnal
Felelős: Tarlós István

1313/2011. (V.25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Petrik TISZK Gazdasági Szervezete
alapító okiratát a 13. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat
aláírására és kiadására, valamint a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.
Határidő: döntést követően azonnal
Felelős: Tarlós István

1308/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
A fővárosi nevelési-oktatási intézmények gazdálkodási feladatainak gazdaságosabb, hatékonyabb
és szakszerűbb ellátása érdekében új önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet alapít,
melynek neve: Humán TISZK Gazdasági Szervezete, címe: Budapest VIII., Ludovika tér 1.
Határidő: döntést követően azonnal
Felelős: Tarlós István

1314/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
A fővárosi nevelési-oktatási intézmények gazdálkodási feladatainak gazdaságosabb, hatékonyabb
és szakszerűbb ellátása érdekében új önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet alapít,
melynek neve: Szily TISZK Gazdasági Szervezete,
címe: Budapest XIII., Várna utca 23.
Határidő: döntést követően azonnal
Felelős: Tarlós István

1309/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Humán TISZK Gazdasági Szervezete
alapító okiratát a 11. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat
aláírására és kiadására, valamint a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.
Határidő: döntést követően azonnal
Felelős: Tarlós István
1310/2011 .(V. 25.) Főv. Kgy. h.
A fővárosi nevelési-oktatási intézmények gazdálkodási feladatainak gazdaságosabb, hatékonyabb
és szakszerűbb ellátása érdekében új önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet alapít,
melynek neve: Modell TISZK Gazdasági Szervezete, címe: Budapest XIII., Vág utca 12-14.
Határidő: döntést követően azonnal
Felelős: Tarlós István
1311/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Modell TISZK Gazdasági Szervezete
alapító okiratát a 12. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat
aláírására és kiadására, valamint a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.
Határidő: döntést követően azonnal
Felelős: Tarlós István
1312/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
A fővárosi nevelési-oktatási intézmények gazdálkodási feladatainak gazdaságosabb, hatékonyabb
és szakszerűbb ellátása érdekében új önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet alapít,
melynek neve: Petrik TISZK Gazdasági Szervezete, címe: Budapest XIV., Thököly út 48–54.
Határidő: döntést követően azonnal
Felelős: Tarlós István

1315/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Szily TISZK Gazdasági Szervezete
alapító okiratát a 14. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat
aláírására és kiadására, valamint a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.
Határidő: döntést követően azonnal
Felelős: Tarlós István
1316/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
A fővárosi nevelési-oktatási intézmények gazdálkodási feladatainak gazdaságosabb, hatékonyabb
és szakszerűbb ellátása érdekében új önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet alapít,
melynek neve: Színes TISZK Gazdasági Szervezete, címe: Budapest X., Maglódi út 8.
Határidő: döntést követően azonnal
Felelős: Tarlós István
1317/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Színes TISZK Gazdasági Szervezete
alapító okiratát a 15. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat
aláírására és kiadására, valamint a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.
Határidő: döntést követően azonnal
Felelős: Tarlós István
1318/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
Az 1288–1317/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. határozatokban megjelölt ingatlanokban lévő helyiségcsoportok feladatellátásra való alkalmassá tételéhez
szükséges fedezet biztosítására a „9114 Céltartalék
az önkormányzati szerkezet-átalakításokhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának összesen
124 464 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg megemeli az alábbi bontásban részletezettek
szerint az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatait:
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„3577 Szabómester Szakképző Iskola”
cím támogatási és kiadási előirányzatát
22 398 E Ft-tal
Ebből: – dologi kiadás
22 398 E Ft-tal
-tal
„3111 Kós Károly Kollégium”
cím támogatási és kiadási előirányzatát
10 499 E Ft-tal
Ebből: – dologi kiadás
10 499 E Ft-tal
-tal
„3579 Terézvárosi Szakközépiskola és Szakiskola”
cím támogatási és kiadási előirányzatát
4 348 E Ft-tal
Ebből: – dologi kiadás
4 348 E Ft-tal
-tal
„3318 Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium”
cím támogatási és kiadási előirányzatát
4 718 E Ft-tal
Ebből: – dologi kiadás
4 718 E Ft-tal
-tal
„3585 Budai Középiskola”
cím támogatási és kiadási előirányzatát
14 973 E Ft-tal
Ebből: – dologi kiadás
14 973 E Ft-tal
-tal
„3501 Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari
Műszaki Szakközépiskola”
cím támogatási és kiadási előirányzatát
4 852 E Ft-tal
Ebből: – dologi kiadás
4 852 E Ft-tal
-tal
„3538 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló
Kéttannyelvű Külkereskedelmi és Közgazdasági
Szakközépiskola”
cím támogatási és kiadási előirányzatát
8 459 E Ft-tal
Ebből: – dologi kiadás
8 459 E Ft-tal
-tal
„3565 Bánki Donát Ipari Közlekedésgépészeti
Szakközépiskola és Szakiskola”
cím támogatási és kiadási előirányzatát
1 705 E Ft-tal
-tal
Ebből: – dologi kiadás
1 705 E Ft-tal
„3566 Dobos C. József Vendéglátóipari Szakiskola”
cím támogatási és kiadási előirányzatát
4 333 E Ft-tal
Ebből: – dologi kiadás
4 333 E Ft-tal
-tal
„3324 Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola
és Gimnázium”
cím támogatási és kiadási előirányzatát
18 594 E Ft-tal
Ebből: – dologi kiadás
18 594 E Ft-tal
-tal
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„3557 Modell Divatiskola, Iparművészeti, Ruha- és
Textilipari Szakközépiskola és Szakiskola”
cím támogatási és kiadási előirányzatát
4 763 E Ft-tal
-tal
Ebből: – dologi kiadás
4 763 E Ft-tal
„3517 Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari,
Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola”
cím támogatási és kiadási előirányzatát
5 132 E Ft-tal
Ebből: – dologi kiadás
5 132 E Ft-tal
-tal
„3568 Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola”
cím támogatási és kiadási előirányzatát
10 227 E Ft-tal
Ebből: – dologi kiadás
10 227 E Ft-tal
-tal
„3562 Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola
és Szakiskola”
cím támogatási és kiadási előirányzatát
9 463 E Ft-tal
Ebből: – dologi kiadás
9 463 E Ft-tal
-tal
1319/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
Engedélyezi az 1318/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. határozatban foglalt összegek soron kívüli utalását, és
felkéri a főpolgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: döntést követő 5 munkanap
Felelős: Tarlós István
1320/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a gazdasági szervezetek ellátását szolgáló informatikai fejlesztéshez
szükséges fedezetet biztosítsa a 2011. évi költségvetésben az Informatikai Főosztály által meghatározott feladatra, és a megvalósításhoz szükséges
okiratokat, valamint a kapcsolódó előirányzat rendezést terjessze a Fővárosi Közgyűlés 2011. júniusi
ülése elé.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. júniusi ülése
Felelős: Tarlós István
1321/2011.(V.25.) Főv. Kgy. h.
Mint a munkáltatói jogkör gyakorlója, egyetért
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/B. § (1) bekezdésében hivatkozott, a Kjt. 20/A. § (1), (3)–(8) bekezdései és a
77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet alapján elkészített
és jelen előterjesztéshez mellékelt pályázati felhívások tartalmával, azokat a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, és kiírja a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában megalapításra kerülő Gazdasági
Szervezetek költségvetési szerv vezetői feladatainak ellátására irányuló pályázatot.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
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1322/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert a pályázat meghirdetésére és a pályázattal összefüggő feladatok ellátására.
Határidő: döntést követően azonnal
Felelős: Tarlós István
1323/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése értelmében a pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által
létrehozott legalább 3 tagú, a betöltendő munkakör
feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság kell, hogy meghallgassa. Ennek megfelelően az alábbi összetételű előkészítő szakmai bizottságot kéri fel:
1. Oktatási, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztály vezetője
2. Doba László főpolgármester-helyettesi tanácsadó
3. Kissné Bodrogi Zsuzsanna költségvetési ügyintéző
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
1324/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
A gazdasági szervezetek létrehozása miatt – beleértve a nyugdíjazás miatti felmentéseket, rendes felmondásokat is – a nevelési-oktatási intézményekre
vonatkozóan 368 engedélyezett (egyéb) álláshelyet
érintő végleges létszámcsökkentést hajt végre a 17.
számú melléklet 3. oszlopa szerinti részletezésben
– 2011. július 1. és 2011. szeptember 1. közötti kezdetű felmentéssel, rendes felmondással –, melyhez
kapcsolódóan az oktatási ágazat létszámkeretének
módosítására – az oktatási ágazat tekintetében egységes időpontban – a felmentési idők, illetve felmondási idők leteltét követően, 2012. május 1-jével
kerül sor.
1325/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
A létszámcsökkentésben érintett intézmények tekintetében a létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódóan az 5/2011. (III. 3.) sz. BM rendelet 2. § (1)
bekezdés f) pontjára hivatkozva az alábbiakról nyilatkozik:
A Fővárosi Önkormányzat az intézményekben
történő létszámcsökkentésre – az előterjesztés
1324/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. határozata alapján
/368 álláshely/ felmentéssel, illetve rendes felmondással érintett foglalkoztatottakra – vonatkozóan
az intézmények létszámkeretét és az intézmények
közötti tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségét felülvizsgálta, és megállapította,
hogy az álláshely-átcsoportosításra e foglalkoztatottak esetében nincs lehetőség, ezért szükséges a
jogviszonyuk megszüntetése.
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A foglalkoztatási jogviszonyok megszüntetésére
ezt követően kerül sor.
1326/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
A létszámcsökkentésben érintett intézmények tekintetében a létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódóan az 5/2011. (III. 3.) sz. BM rendelet 2. § (1)
bekezdés e) pontjára hivatkozva az alábbiakról nyilatkozik:
A létszámcsökkentésben – az előterjesztés
1324/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. határozata alapján
/368 álláshelyre vonatkozóan/ felmentéssel, illetve rendes felmondással érintett foglalkoztatottak
esetében – érintett dolgozók foglalkoztatására az
önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő
üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő
álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartási körén kívüli munkáltatónál – foglalkoztatási jogviszonyban töltött
ideje folyamatosságának megszakítása nélkül –
nincs lehetőség.
A pályázati kiírásnak megfelelően a megszüntetésre kerülő álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók
vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.
1327/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
Az oktatási ágazat intézményeinek létszámkeretét 368 álláshely csökkenést követően 2012. május
1-jétől 11 826 álláshelyben állapítja meg a 18. számú melléklet 15. oszlopa szerinti részletezésben.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2012. első rendeletmódosító ülése
Felelős: Tarlós István
1328/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az átszervezési döntéshez kapcsolódó előirányzat-rendezést terjessze a
2011. júniusi költségvetési rendeletmódosítás keretén belül a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. júniusi rendeletmódosító ülése
Felelős: Tarlós István
1329/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a gazdasági szervezetek létrehozása miatti létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódó felmentési kiadások fedezetére,
az intézményeket és az új gazdasági szervezeteket
érintő előirányzat-rendezésre, valamint az oktatási
ágazat intézményeinek létszámkeretére vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés 2011.
szeptemberi ülése elé.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. szeptemberi
ülése
Felelős: Tarlós István
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(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv
rögzíti.)

A napirend 23. pontja: A Károlyi Sándor Kórház és
Rendelőintézet likviditási helyzetének rendezése és a IV.
kerületi szakrendelő átadása.
Előterjesztő: dr. Szentes Tamás
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1373/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet részére – a likviditási helyzet stabilizálása érdekében – a 60 napon túl lejárt szállítói
tartozásállomány rendezésére 101 481 E Ft viszsza nem térítendő támogatást biztosít. Csökkenti a
„9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát
101 481 E Ft-tal, és egyidejűleg azonos összeggel
megemeli az „1102 Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet” cím támogatási és kiadási, azon belül a
dologi kiadások előirányzatát.
Határidő: 2011. június 20.
Felelős: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1374/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgáltassa meg az
észak-pesti régió lakosságának és a traumatológiai
esetek ellátásának gazdaságilag hatékonyabb formában történő megvalósítási lehetőségeit, amelynek az eredményéről a Fővárosi Közgyűlés augusztusi ülésén számoljon be.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. augusztusi ülése
Felelős: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1375/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Képviselő-testülete kérelmére a 23/1992. (VII. 30.)
Főv. Kgy. rendelet 2. § alapján a felnőtt és gyermek járóbeteg-szakellátási, fogászati szakellátási és gondozói feladatokat – az 1. számú melléklet
szerinti kapacitással – valamint a feladatellátáshoz
szükséges vagyont – így a kizárólagos tulajdonában
álló egészségügyi célvagyon körébe sorolt, a Budapest IV. ker., Görgey Artúr u. 30. sz. alatti ingatlant
(hrsz.: 73070), valamint a szükséges tárgyi eszközöket – ingyenesen a kerületnek 2011. október 1.
fordulónappal átadja.
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Felkéri a főpolgármestert, hogy az átadással kapcsolatos előkészítést és szükséges egyeztetéseket
kezdje meg, folytassa le, és a feladatátadás-átvételre vonatkozó megállapodást annak részletesen kidolgozott mellékleteivel együtt a Fővárosi Közgyűlés 2011. szeptemberi ülésére terjessze elő.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. szeptemberi
ülése
Felelős: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1376/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az ülést az alábbi előterjesztések
tárgyalásával folytatja:
– A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. és a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2010.
évi éves beszámolójával és 2011. évi üzleti tervével kapcsolatos döntések.
– Javaslat a Vagyongazdálkodási Főosztály ügykörébe tartozó egyes gazdasági társaságok
2010. évi beszámolóival és 2011. évi üzleti terveivel kapcsolatos döntések meghozatalára.
– A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2011. május 26-ai évi rendes közgyűlésének napirendi
pontjaira vonatkozó döntések.
– A BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft.
2011. május 26-ai évi rendes taggyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó döntések.
– A Fővárosi Vízművek Zrt. 2011. május 30-ai
éves rendes közgyűlésének napirendi pontjaira
vonatkozó döntések.
– A Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. (BDK
Kft.) 2011. május 20-án – megismétlés esetén
2011. május 30-án – tartandó taggyűlésével
kapcsolatos előzetes döntések.
– Javaslat a Budai fonódó villamoshálózat projekt megvalósításához szükséges döntésekre.
A fenti előterjesztések megtárgyalását követően az
elfogadott napirendi sor szerint folytatja munkáját.
A napirend 24. pontja: A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. és a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit
Kft. 2010. évi éves beszámolójával és 2011. évi üzleti tervével kapcsolatos döntések.
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1377/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. legfőbb szerveként eljárva:
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– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának
(EX ASSE Zrt., Őriné Végh Mária bejegyzett
könyvvizsgáló, 001295) jelentését a Társaság
2010. évi Éves beszámolójáról.
– Elfogadja a Társaság Felügyelőbizottságának
jelentését a Társaság 2010. évi Éves beszámolójáról.
– Elfogadja a Társaság Felügyelőbizottságának
jelentését a Társaság 2011. évi Üzleti tervének
elfogadásáról.
– Elfogadja – figyelemmel a Felügyelőbizottság
és a könyvvizsgáló jelentésére [„Záradék megadásának elutasítása (véleménynyilvánítás
visszautasítása)” mellett] is – a vezérigazgató által előterjesztett, a Társaság 2010. üzleti
évre vonatkozó Éves beszámolóját (mérlegét,
eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét,
üzleti jelentését) a következők szerint:

Mérlegfőösszeg
Adózás előtti eredmény
Adózott eredmény
Eredménytartalék igénybevétele
Fizetett osztalék és részesedés
Mérleg szerinti eredmény

2010. december 31.
(E Ft-ban)
57 947 469
1 464 704
705 151
0
0
705 151

– Elfogadja a Társaság „Az FKF Zrt. 2010. évi
beszámolóját megalapozó, a Közszolgáltatási
Keretszerződés elvrendszerébe illeszkedő kompenzációszámítási metodika” című anyagában
közölt számítási metodikát.
– Elfogadja a 2010. évi mérleg szerinti eredmény
eredménytartalékba történő helyezését.
– Elfogadja a Társaság 2011. évi Üzleti tervét.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a
Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
1378/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1)
bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest
Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva:
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (C.C.
Audit Könyvvizsgáló Kft., dr. Szebellédi István
kamarai tag 002431 sz. bejegyzett könyvvizsgáló) jelentését a Társaság 2010. évi Egyszerűsített éves beszámolójáról.
– Elfogadja – figyelemmel a Felügyelőbizottság
és a könyvvizsgáló jelentésére is – az Igazgatóság által előterjesztett, a Társaság 2010. üz-

1429

leti évre vonatkozó beszámolóját, (mérlegét,
eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét) a
következők szerint:

Mérlegfőösszeg
Saját tőke
Jegyzett tőke
Adózás előtti eredmény
Adózott eredmény
Eredménytartalék igénybevétele
Kifizetett osztalék
Mérleg szerinti eredmény

2010. december 31.
(E Ft-ban)
56 517
11 277
10 000
509
210
0
0
210

– Elfogadja a Társaság Felügyelőbizottságának
jelentését a Társaság 2010. évi gazdálkodásáról.
– Elfogadja a 2010. évi mérleg szerinti eredmény
eredménytartalékba történő helyezését.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a
Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 25. pontja: Javaslat a Vagyongazdálkodási Főosztály ügykörébe tartozó egyes gazdasági társaságok 2010. évi beszámolóival és 2011. évi üzleti terveivel kapcsolatos döntések meghozatalára.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1379/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el az MSZP frakció módosító indítványát, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a Fővárosi
Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő valamennyi gazdasági társaság azon munkavállalói esetében, akiknek a havi munkabére nem éri el a bruttó
300 000 Ft-ot, a nettó bérnövekedés mértéke haladja meg az 5%-ot, az éves infláció várható mértékét.
A Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéssel érintett gazdasági társaságok vezetőit a döntésről értesítse, és legkésőbb 2011. június 30-ig tájékoztassa a Közgyűlést annak végrehajtásáról.
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Tarlós István”
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1380/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szó-
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ló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1)
bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt,
hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2011. május 30-ai
évi rendes közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az alábbi döntések meghozatalát:
– Az Igazgatóság jelentésének elfogadását a Társaság 2010. évi éves beszámolójáról, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, valamint a Társaság 2010. évi
konszolidált éves beszámolójáról.
– A Felügyelőbizottság jelentésének elfogadását
a Társaság 2010. évi éves beszámolójáról és a
2010. évi konszolidált éves beszámolójáról.
– A könyvvizsgáló (PricewaterhouseCoopers Kft.,
nyilvántartásba vételi szám: 001464, Barsi Éva
kamarai tag könyvvizsgáló (kamarai tagsági
szám: 002945) jelentésének elfogadását a Társaság 2010. évi éves beszámolójáról, valamint a
2010. évi konszolidált éves beszámolójáról.
– A Társaság 2010. évi beszámolója alapján az Igazgatóság osztalékfizetési javaslatának elfogadását,
amely szerint a 2010. évi 1 393 387 E Ft adózott
eredményből 1 196 000 000 Ft a részvényesek
között részesedésük arányában osztalékként kerüljön felhasználásra, míg az adózott eredmény
maradék összege 197 387 E Ft értékben mérleg
szerinti eredményként, majd 2011-ben eredménytartalékként kerüljön elszámolásra.
– A Társaság 2010. évi éves beszámolójának elfogadását, az Igazgatóság – Felügyelőbizottság
által jóváhagyott – eredmény felhasználására
vonatkozó javaslatát az alábbiak szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ
Mérlegfőösszeg
Adózás előtti eredmény
Adózott eredmény
Eredménytartalék igénybevétele
Fizetett osztalék és részesedés
Mérleg szerinti eredmény

2010. december 31.
(Adatok E Ft-ban)
96 951 561
1 686 489
1 393 387
0
1 196 000
197 387

– A Társaság 2010. évi éves konszolidált beszámolójának elfogadását az alábbiak szerint:
KONSZOLIDÁLT
2010. december 31.
BESZÁMOLÓ
(Adatok E Ft-ban)
Mérlegfőösszeg
96 856 097
Adózás előtti eredmény
1 682 258
Adózott eredmény
1 380 382
Eredménytartalék igénybevétele
0
Fizetett osztalék és részesedés
1 197 622
Mérleg szerinti eredmény
182 760
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– A 2011. évi üzleti terv jóváhagyását azzal a
kikötéssel, hogy a közgyűlési döntést igénylő
ügyekben, melyek az üzleti terv teljesülésének
feltételei, Budapest Főváros Önkormányzata
mint részvényes előzetesen hozzon jóváhagyó
határozatot.
– Egyetért azzal, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt.
2011. május 30-án tartandó évi rendes közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényes képviselőjeként dr. Kókány Csaba vegyen részt, és
felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására.
Határidő: a Társaság évi rendes közgyűlésének napja
Felelős: Tarlós István
1381/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1)
bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy
dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
2011. május 26-ai évi rendes közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal
„igen” szavazatával támogassa az alábbi döntések
meghozatalát:
– Az Igazgatóság jelentésének elfogadását a Társaság 2010. évi éves beszámolójáról, az ügyvezetésről, a vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.
– A Felügyelőbizottság jelentésének elfogadását
a Társaság 2010. évi éves beszámolójáról.
– A könyvvizsgáló (PricewaterhouseCoopers,
Ny.sz: 001464), Tímár Pál bejegyzett könyvvizsgáló, (K.tsz: 002527) jelentésének elfogadását a Társaság 2010. évi éves beszámolójáról.
– A Társaság 2010. évi éves beszámolójának elfogadását, az Igazgatóság – Felügyelőbizottság
által jóváhagyott – eredmény felhasználására
vonatkozó javaslatát az alábbiak szerint:
ÉVES BESZÁMOLÓ
Mérlegfőösszeg
Adózás előtti eredmény
Adózott eredmény
Eredménytartalék igénybevétele
Fizetett osztalék és részesedés
Mérleg szerinti eredmény

2010. december 31.
(M Ft-ban)
122 550
7 411
5 488
0
3 653
1 835

– A 2011. évi üzleti terv jóváhagyását azzal a kikötéssel, hogy a közgyűlési döntést igénylő ügyekben (pl.: szerződések, megállapodások), melyek
az üzleti terv teljesülésének feltételei, Budapest
Főváros Önkormányzata mint részvényes előzetesen hozzon jóváhagyó határozatot.
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– Egyetért azzal, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2011. május 26-án tartandó évi
rendes közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat
részvényesi képviselőjeként dr. Kókány Csaba vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a
részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására.
Határidő: a Társaság évi rendes közgyűlésének napja
Felelős: Tarlós István
1382/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1)
bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy
dönt, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 2011. május 27-ei évi rendes taggyűlésén a
Budapest Főváros Önkormányzatot mint tagot képviselő személy kötött mandátummal eljárva „igen”
szavazatával támogassa az alábbi döntések meghozatalát:
– A Társaság 2010. évi beszámolójának jóváhagyását. Ezen belül a Társaság
Felügyelőbizottságának jelentését a Társaság
2010. évi beszámolójáról, a Társaság könyvvizsgálójának (Auditor-Partners Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., nyilvántartási
szám: 000874, Pluhár Márta bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai tagsági száma: 004623) jelentését a Társaság 2010. évi beszámolójáról, az
ügyvezetés által előterjesztett, a Társaság 2010.
üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét,
eredmény-kimutatását, kiegészítő mellékletét,
üzleti jelentését).
– Az ügyvezetés – Felügyelőbizottság által jóváhagyott – osztalékfizetési javaslatának elfogadását az alábbiak szerint:
2010. december 31.
(E Ft-ban)
Mérlegfőösszeg
14 836 772
Adózás előtti eredmény
366 589
Adózott eredmény
366 589
Eredménytartalék igénybevétele
0
Fizetett osztalék és részesedés
295 808
Mérleg szerinti eredmény
70 781
– A 2010. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.
– A Társaság 2011. évi üzleti tervének elfogadását azzal a kikötéssel, hogy a taggyűlési döntést
igénylő ügyekben (pl.: szerződések, személyi kérdések), melyek az üzleti terv teljesülésének feltételei, Budapest Főváros Önkormányzata mint tag
előzetesen hozzon jóváhagyó határozatot.
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– Egyetért azzal, hogy a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 2011. május 27-én tartandó évi
rendes taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat
tagi képviselőjeként dr. Kókány Csaba vegyen
részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására.
Határidő: a Társaság taggyűlésének napja
Felelős: Tarlós István
1383/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zrt. – legfőbb
szerveként eljárva – úgy dönt, hogy:
– Elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság
2010. évi éves beszámolójáról, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.
– Elfogadja a Felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2010. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja a könyvvizsgáló (VagyonkutatóKönyvvizsgáló Kft. 7623 Pécs, Petőfi u. 29/1.
III/4., Harmat János Könyvvizsgáló, kamarai
tagsági szám: 001570) jelentését a Társaság
2010. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja a Társaság 2010. évi éves beszámolóját, az Igazgatóság – Felügyelőbizottság által
jóváhagyott – eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát az alábbiak szerint:
ÉVES BESZÁMOLÓ
Mérlegfőösszeg
Adózás előtti eredmény
Adózott eredmény
Eredménytartalék igénybevétele
Fizetett osztalék és részesedés
Mérleg szerinti eredmény

2010. december 31.
(E Ft-ban)
1 946 858
–206 205
–206 205
0
0
–206 205

– Elfogadja a Társaság 2011. évi üzleti tervét
azzal a kikötéssel, hogy a közgyűlési döntést
igénylő ügyekben (értékesítések, szerződések,
személyi kérdések), melyek az üzleti terv teljesülésének feltételei, Budapest Főváros Önkormányzata előzetesen hozzon jóváhagyó határozatot.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
1384/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1)
bekezdésében foglalt hatáskörében úgy dönt, hogy
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a Budapesti Vidám Park Zrt. legfőbb szerveként eljárva:
– Elfogadja az Igazgatóságnak a Társaság 2010.
évi tevékenységéről készített jelentést.
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának
(EQUITY AUDIT Kft., kamarai nyilvántartási száma: 001565; Harmat Zsolt bejegyzett
könyvvizsgáló, kamarai nyilvántartási száma:
003391) jelentését a Társaság 2010. évi beszámolójáról.
– Elfogadja – figyelemmel a könyvvizsgáló jelentésére és az annak alapján hozott
felügyelőbizottsági határozatra – az Igazgatóság által előterjesztett, a Társaság 2010. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét,
eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét,
üzleti jelentését) a következők szerint:
2010. december 31.
(Ft-ban)

Saját tőke
Jegyzett tőke
Mérlegfőösszeg
Adózás előtti eredmény
Eredménytartalék igénybevétele
Fizetett osztalék és részesedés
Mérleg szerinti eredmény

103 516 000
168 000 000
907 820 697
–219 000 722
0
0
–219 000 722

– Elfogadja a 2010. évi mérleg szerinti veszteség
eredménytartalékba történő helyezését.
– Elfogadja a Társaság 2011. évi üzleti tervét.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a
Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
1385/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet
52. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, az
ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. legfőbb
szerveként eljárva úgy dönt, hogy:
– Elfogadja az ügyvezetőnek a Társaság 2010.
évről készített jelentését.
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Csath
és Solymár Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Kft.
Csathné Solymár Katalin MKVK: 003091) jelentését a Társaság 2010. évi beszámolójáról.
– Elfogadja – figyelemmel a könyvvizsgáló jelentése és az annak alapján hozott
felügyelőbizottsági határozatra – az ügyvezető
által előterjesztett, a Társaság 2010. üzleti évre
vonatkozó beszámolóját, (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

Mérlegfőösszeg
Saját tőke
Jegyzett tőke
Eredménytartalék
Adózás előtti eredmény
Adózott eredmény
Eredménytartalék igénybevétele
Fizetett osztalék és részesedés
Mérleg szerinti eredmény

2011. július 7.
2010. december 31.
E Ft
321 422
274 960
50 000
149 385
75 964
68 037
0
0
68 037

– Elfogadja a 2010. évi mérleg szerinti eredmény
eredménytartalékba történő helyezését.
– Elfogadja a Társaság 2011. évi üzleti tervét.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a
Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
1386/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1)
bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy
dönt, hogy a BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási
Kft. 2011. május 26-án tartandó éves rendes taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzatot mint tagot
képviselő személy „kötött” mandátummal eljárva
„igen” szavazatával támogassa az alábbi döntések
meghozatalát:
– A Társaság könyvvizsgálója (BPO-Audit
Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Kft.,
Miszori Ildikó, kamarai tagsági száma: 003327)
jelentésének elfogadását a Társaság 2010. évi
beszámolójáról.
– A Társaság 2010. üzleti évre vonatkozó beszámolójának elfogadását – tekintettel a Társaság
könyvvizsgálójának jelentésére – a következők
szerinti tartalommal:

Mérlegfőösszeg
Adózás előtti eredmény
Adózott eredmény
Eredménytartalék igénybevétele
osztalékfizetéshez
Fizetett osztalék és részesedés
Mérleg szerinti eredmény

2010. december 31.
E Ft-ban
913 757
117 284
99 424
0
0
99 424

– A 2010. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.
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– A Társaság 2011. évi üzleti tervét feltételesen
fogadja el, azzal, hogy amennyiben a II. félévre vonatkozó működést megalapozó, még létre nem jött szerződés(ek) feltételei az aláírásuk
után eltérnek az eredménykimutatás előrejelzés
kiindulási alapját képező feltételektől, akkor az
üzleti terv módosítása szükséges.
– Egyetért azzal, hogy a BKSZT Kft. 2011. május
26-án tartandó éves rendes taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat képviselőjeként dr. Kókány
Csaba vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert
a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására.
Határidő: a Társaság évi rendes taggyűlésének napja
Felelős: Tarlós István
1387/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. §-ának
(1) bekezdése alapján a Budapest Esély Nonprofit
Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva elfogadja:
– Az ügyvezetőnek a Társaság 2010. évi tevékenységéről készített közhasznúsági jelentését.
– A Társaság könyvvizsgálójának (MONETA
Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., Tóth József bejegyzett könyvvizsgáló, 002555) jelentését a Társaság 2010. évi beszámolójáról.
– Az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság
2010. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, közhasznúsági jelentését) – figyelemmel
a Felügyelőbizottság határozatára és a könyvvizsgáló jelentésére is – a következők szerint:
2010. december 31.
E Ft
Mérlegfőösszeg
118 714
Adózás előtti eredmény
–6 906
Eredménytartalék igénybevétele
0
Fizetett osztalék és részesedés
0
Vállalkozási eredmény
675
Közhasznú eredmény
–7 581
Mérleg szerinti eredmény
–6 906
– A 2010. évi mérleg szerinti veszteség eredménytartalékba történő elhatárolását.
– A Társaság 2011. évi üzleti tervét. A módosított
üzleti terv elfogadásához a Társaság közszolgáltatási szerződésének módosítása szükséges.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a
Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
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1388/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt,
hogy az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési
Zrt. 2011. május 13-ai, megismétlés esetén május
27-én tartandó éves rendes közgyűlésén Budapest
Főváros Önkormányzata mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva
„igen” szavazatával támogassa:
– Az Igazgatóság 2010. évi jelentésének elfogadását.
– Az Igazgatóság számviteli törvény szerinti
2010. évi beszámolójának és indítványának elfogadását az adózott eredmény (veszteség) felhasználásáról.
– A könyvvizsgáló számviteli törvény szerinti beszámolóról készített jelentésének, valamint az
éves üzleti jelentésének elfogadását.
– A Felügyelőbizottság számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény (veszteség) felhasználásáról készített jelentésének elfogadását.
– Elfogadja a Társaság 2011. évi üzleti tervét.
– Egyetért azzal, hogy az Észak-pesti Ingatlan- és
Térségfejlesztési Zrt. 2011. május 13-ai, megismétlés esetén május 27-én tartandó éves rendes
közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként dr. Szemenyei László vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására.
Határidő: a Társaság éves közgyűlésének napja
Felelős: Tarlós István
1389/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1)
bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy
dönt, hogy a Budapesti Önkormányzati Parkolási
Kft. 2011. évi rendes taggyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata mint tag képviseletében eljáró
személy kötött mandátummal „igen” szavazatával
támogassa az alábbi döntések meghozatalát:
– Elfogadja az ügyvezetőnek a Társaság 2010.
évről készített jelentését.
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának
(PERTIA Könyvvizsgáló Zrt., Virág Attila bejegyzett könyvvizsgáló 004242) jelentését a
Társaság 2010. évi beszámolójáról.
– Elfogadja – figyelemmel a könyvvizsgáló jelentésére is – az ügyvezető által előterjesztett, a
Társaság 2010. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők
szerint:
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Mérlegfőösszeg
Saját tőke
Jegyzett tőke
Adózás előtti eredmény
Adózott eredmény
Eredménytartalék igénybevétele
Kifizetett osztalék
Mérleg szerinti eredmény

2010. december 31.
(E Ft)
520 619
180 455
3 000
43 493
38 200
0
0
38 200

– Elfogadja a 2010. évi mérleg szerinti eredmény
eredménytartalékba történő helyezését.
– Egyetért azzal, hogy a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. 2011. évben tartandó évi rendes taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi
képviselőjeként dr. Kókány Csaba vegyen részt,
és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő
meghatalmazásának aláírására.
Határidő: a Társaság évi rendes taggyűlésének napja
Felelős: Tarlós István
1390/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1)
bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy
dönt, hogy a Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
legfőbb szerveként:
– Elfogadja az Igazgatóság 2010. évről készített
jelentését.
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (BDO
Magyarország Könyvvizsgáló Kft., Baumgartner
Ferenc, kamarai nyilvántartási száma: 002955)
jelentését a Társaság 2010. évi beszámolójáról.
– Elfogadja az Igazgatóság által előterjesztett, a
Társaság 2010. üzleti évre vonatkozó beszámolóját, (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:
2010. december 31.
E Ft
Mérlegfőösszeg
66 700
Adózás előtti eredmény
0
Adófizetési kötelezettség
6
Eredménytartalék igénybevétele
0
Fizetett osztalék és részesedés
0
Mérleg szerinti eredmény (Veszteség)
–6
– Elfogadja a 2010. évi mérleg szerinti veszteség
eredménytartalékba történő helyezését.
– Elfogadja a Társaság 2011. évi üzleti tervét azzal, hogy az az év folyamán szükség szerint módosulni fog.
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– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a
Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
– Felkéri a Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-t,
hogy a 3-as metró rekonstrukciójának előkészítésekor a déli, repülőtéri meghosszabbítás megvalósíthatóságának vizsgálata keretében (2011es Üzleti Terv, 63. oldal) ne csak a Budapest
Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Tervében (BKRFT) szereplő, alacsony megtérülésű
projektjavaslatot, hanem kedvezőbb alternatívákat is vizsgáljon, különös tekintettel a metróvasút üzemmódváltás lehetőségére.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Tarlós István
1391/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Budapesti Közlekedési Zrt. legfőbb szerveként eljárva
úgy dönt, hogy:
– Elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság
2010. évi éves beszámolójáról, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.
– Elfogadja a Felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2010. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja a könyvvizsgáló (Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., Horváth Tamás bejegyzett könyvvizsgáló, kam.tsz: 003449) jelentését a Társaság 2010. évi beszámolójáról.
Tudomásul veszi a könyvvizsgáló záradékát és
a figyelemfelhívását.
– Elfogadja a Társaság 2010. évi éves beszámolóját, az Igazgatóság – Felügyelőbizottság által
jóváhagyott – eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát, a képződött eredmény eredménytartalékba történő helyezését az alábbiak
szerint:

Mérlegfőösszeg
Adózás előtti eredmény
Adózott eredmény
Eredménytartalék igénybevétele
Fizetett osztalék és részesedés
Mérleg szerinti eredmény

2010. december 31.
(M Ft-ban)
539 337
1 018
1 018
0
0
1 018

– Elfogadja a Társaság 2011. évi üzleti tervét
azzal a kikötéssel, hogy a közgyűlési döntést
igénylő ügyekben (értékesítések, szerződések),
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melyek az üzleti terv teljesülésének feltételei,
Budapest Főváros Önkormányzata előzetesen
hozzon jóváhagyó határozatot.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
– Felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a
szükséges intézkedéseket, hogy az Üzleti Terv
átdolgozott változata – figyelemmel a BKK
megalakulására, illetve az év közben bekövetkező külső körülmények változására – a szeptemberi Közgyűlésre benyújtásra kerüljön.
Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Tarlós István
1392/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1)
bekezdésében foglalt hatáskörében, a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb
szerveként eljárva úgy dönt, hogy:
– Elfogadja az ügyvezetőnek a Társaság 2010.
évről készített jelentését.
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának
(„Ráta ’80” Kft., 1221 Budapest, Gerinc u. 80,
MKVK: 000828; személyében felelős könyvvizsgáló: dr. Fainné Kaszab Sarolta, Kamarai
tagsági szám: 002570) jelentését a Társaság
2010. évi beszámolójáról.
– Elfogadja – figyelemmel a könyvvizsgáló jelentésére és a Felügyelőbizottság döntésére – az
ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2010.
üzleti évre vonatkozó beszámolóját, (mérlegét,
eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét,
üzleti jelentését) a következők szerint:
2010. december 31.
E Ft
Mérlegfőösszeg
Saját tőke
Jegyzett tőke
Adózás előtti eredmény
Adózott eredmény
Eredménytartalék igénybevétele
Fizetett osztalék és részesedés
Mérleg szerinti eredmény

10 044
6 900
10 000
–3 100
–3 100
0
0
–3 100

– Elfogadja a 2010. évi mérleg szerinti veszteség
eredménytartalékba történő elhatárolását.
– Elfogadja a Társaság 2011. évi üzleti tervét.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a
Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
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1393/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1)
bekezdésében foglalt hatáskörében, a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva:
– Elfogadja az ügyvezető által – a Társaság 2010.
évi tevékenységéről – készített közhasznúsági jelentést.
– Elfogadja a Társaság Felügyelőbizottságának
jelentését a Társaság 2010. évi beszámolójáról.
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának
(Pertia Könyvvizsgáló Zrt., Virág Attila bejegyzett könyvvizsgáló 004242) jelentését a Társaság 2010. évi beszámolójáról.
– Elfogadja – figyelemmel a Felügyelőbizottság
és a könyvvizsgáló jelentésére is – az ügyvezető
által előterjesztett, a Társaság 2010. üzleti évre
vonatkozó közhasznúsági beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

Mérlegfőösszeg
Saját tőke
Jegyzett tőke
Eredménytartalék
Adózás előtti eredmény
Adózott eredmény
Eredménytartalék igénybevétele
Fizetett osztalék és részesedés
Mérleg szerinti eredmény

2010. december 31.
E Ft-ban
129 389
76 059
3 000
82 733
–9 674
–9 674
0
0
–9 674

– A 2010. évi mérleg szerinti veszteséget az eredménytartalék terhére számolja el.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a
Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
1394/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52.
§ (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Budapesti Városfejlesztési és
Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. éves rendes
közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata,
mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az alábbi döntések meghozatalát:
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– A Társaság 2010. évi auditált beszámolójának
(mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés) jóváhagyását.
– A könyvvizsgáló (HUNAUDIT Könyvvizsgáló, Számítógépes Ellenőrző és Tanácsadó Kft.,
Kamarai nyt. sz.: 001358, Borda Józsefné dr.
Rabóczki Mária könyvvizsgáló, Kamarai tagsági sz.: 003024) jelentésének elfogadását a Társaság 2010. évi éves beszámolójáról.
– A Társaság 2010. évi beszámolója alapján az
Igazgatóság és a Felügyelőbizottság javaslatának elfogadását, amely szerint a 2010. évi
62 829 E Ft adózott eredmény osztalékként ne
kerüljön kifizetésre, hanem eredménytartalékként kerüljön elszámolásra.
– A Társaság 2010. évi éves beszámolójának elfogadását az Igazgatóság – Felügyelőbizottság által jóváhagyott – eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát az alábbiak szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ
Mérlegfőösszeg
Adózás előtti eredmény
Adózott eredmény
Eredménytartalék
igénybevétele
Fizetett osztalék és részesedés
Mérleg szerinti eredmény

2010. december 31.
(Adatok E Ft-ban)
3 227 809
73 625
62 829
0
0
62 829

– A 2011. évi üzleti, pénzügyi és költségvetési
terv előtervként történő jóváhagyását azzal a
kikötéssel, hogy a Társaság a Főváros vagyonstratégiájának ismeretében 2011. június 30-ig
készítsen el tételesen kidolgozva egy átdolgozott üzleti, pénzügyi és költségvetési tervet, és
azt a Társaság Felügyelőbizottsága által történő jóváhagyását követően terjessze a Fővárosi
Közgyűlés elé.
– Egyetért azzal, hogy a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt.
éves 2011. évben tartandó évi rendes közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényes képviselőjeként dr. Szemenyei László vegyen részt,
és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására.
Határidő: a Társaság évi rendes közgyűlésének napja
Felelős: Tarlós István
1395/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52.
§ (1) bekezdésében foglalt hatáskörében a Studio
Metropolitana Nonprofit Kft. legfőbb szerveként
eljárva:

2011. július 7.

– Elfogadja az ügyvezetőnek a Társaság 2010. évi
tevékenységéről készített jelentését.
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának
(Szigma-2000 Kft., kamarai nyilvántartási
száma: 00313; Pánczél Zsuzsanna bejegyzett
könyvvizsgáló, kamarai nyilvántartási száma:
003805) jelentését a Társaság 2010. évi beszámolójáról.
– Elfogadja – figyelemmel a könyvvizsgáló jelentésére és az annak alapján hozott
felügyelőbizottsági határozatra – az ügyvezető
által előterjesztett, a Társaság 2010. üzleti évre
vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

Mérlegfőösszeg
Adózás előtti eredmény
Eredménytartalék igénybevétele
Fizetett osztalék és részesedés
Mérleg szerinti eredmény

2010. december 31.
E Ft-ban
198 014
60 506
0
0
60 506

– Elfogadja a 2010. évi mérleg szerinti eredmény
eredménytartalékba történő helyezését.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a
Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
1396/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1)
bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti
Távhőszolgáltató Zrt. legfőbb szerveként eljárva:
– Elfogadja a vezérigazgatónak a Társaság 2010.
évi tevékenységéről készült jelentését.
– Elfogadja a Társaság Felügyelőbizottságának
határozatát a Társaság 2010. évi beszámolójáról.
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának
(C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft., kamarai szám
000062, dr. Szebellédi István, kamarai szám
002431) jelentését a Társaság 2010. évi beszámolójáról.
– Elfogadja – figyelemmel a Felügyelőbizottság
határozatára és a könyvvizsgáló jelentésére is –
a vezérigazgató által előterjesztett, a Társaság
2010. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

2011. július 7.

Mérlegfőösszeg
Adózás előtti eredmény
Adózott eredmény
Eredménytartalék igénybevétele
Fizetett osztalék és részesedés
Mérleg szerinti eredmény
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2010. december 31.
(Adatok M Ft-ban)
59 061,0
4 639,3
4 639,2
0
3 414,0
1 225,2

– Elfogadja a 2010. évi mérleg szerinti eredmény
eredménytartalékba történő helyezését.
– Elfogadja a Társaság 2011. évi üzleti tervét.
– Elfogadja a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 2010.
évi konszolidált beszámolóját, a Felügyelőbizottság határozata és a független könyvvizsgáló jelentése alapján a következők szerint:
2010. december 31.
(Konszolidált adatok M Ft-ban)
Mérlegfőösszeg
64 131,0
Adózás előtti eredmény
4 409,5
Adózott eredmény
4 400,5
Eredménytartalék igénybevétele
0
Fizetett osztalék és részesedés
3 416,0
Mérleg szerinti eredmény
984,5
– Elfogadja a 2010. évi konszolidált mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a
Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
1397/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. legfőbb szerveként eljárva:
– Elfogadja a vezérigazgatónak a Társaság 2010.
évi tevékenységéről készült jelentését.
– Elfogadja a Társaság Felügyelőbizottságának
határozatát a Társaság 2010. évi beszámolójáról.
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (C.C.
Audit Könyvvizsgáló Kft., dr. Szebellédi István, kamarai tagszám: 002431) jelentését a Társaság 2010. évi beszámolójáról.
– Elfogadja – figyelemmel a Felügyelőbizottság
határozatára és a könyvvizsgáló jelentésére is –
a vezérigazgató által előterjesztett, a Társaság
2010. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

Mérlegfőösszeg
Adózott eredmény
Eredménytartalék igénybevétele
osztalékra, részesedésre
Jóváhagyott osztalék, részesedés
Mérleg szerinti eredmény
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2010. december 31.
(Adatok E Ft-ban)
20 848 289
55 284
0
11 000
44 284

– Elfogadja a 2010. évi mérleg szerinti eredmény
eredménytartalékba történő helyezését.
– Elfogadja a Társaság 2011. évi üzleti tervét.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a
Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
1398/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h .
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1)
bekezdésében foglalt hatáskörében, a Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. legfőbb szerveként eljárva:
– Elfogadja a vezérigazgatónak a Társaság 2010.
évi tevékenységéről készült jelentését.
– Elfogadja a Társaság Felügyelőbizottságának határozatát a Társaság 2010. évi beszámolójáról.
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (SZT.Szép Tamás Könyvvizsgáló- és Adószakértő Kft.,
Szép Tamás bejegyzett könyvvizsgáló 002454) jelentését a Társaság 2010. évi beszámolójáról.
– Elfogadja – figyelemmel a Felügyelőbizottság
határozatára és a könyvvizsgáló jelentésére is –
a vezérigazgató által előterjesztett, a Társaság
2010. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

Mérlegfőösszeg
Adózás előtti eredmény
Adózott eredmény
Eredménytartalék igénybevétele
Fizetett osztalék és részesedés
Mérleg szerinti eredmény

2010. december 31.
(Adatok E Ft-ban)
2 170 340
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

– Elfogadja a 2010. évi mérleg szerinti eredmény
eredménytartalékba történő helyezését.
– Elfogadja a Társaság 2011. évi üzleti tervét.
– Elfogadja a Fővárosi Kertészeti Nonprofit
Zrt. 2010. évi konszolidált beszámolóját, a
Felügyelőbizottság határozata és a független
könyvvizsgáló jelentése alapján a következők
szerint:
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2010. december 31.
(Konszolidált adatok E Ft-ban)
Mérlegfőösszeg
3 573,8
Adózás előtti eredmény
221,1
Adózott eredmény
191,3
Eredménytartalék igénybevétele
0,0
Fizetett osztalék és részesedés
130,7
Mérleg szerinti eredmény
60,6
– Elfogadja a 2010. évi konszolidált mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a
Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
1399/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1)
bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. legfőbb szerveként eljárva:
– Elfogadja a vezérigazgatónak a Társaság 2010.
évi tevékenységéről készült jelentését.
– Elfogadja a Társaság Felügyelőbizottságának
határozatát a Társaság 2010. évi beszámolójáról.
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának
(Auditor-Partners Könyvvizsgáló és Pénzügyi
Tanácsadó Kft., Pluhár Márta bejegyzett könyvvizsgáló 004623) jelentését a Társaság 2010.
évi beszámolójáról.
– Elfogadja – figyelemmel a Felügyelőbizottság
határozatára és a könyvvizsgáló jelentésére is –
a vezérigazgató által előterjesztett, a Társaság
2010. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

Mérlegfőösszeg
Adózás előtti eredmény
Adózott eredmény
Eredménytartalék igénybevétele
osztalékra, részesedésre
Jóváhagyott osztalék, részesedés
Mérleg szerinti eredmény

2010. december 31.
(Adatok E Ft-ban)
8 439 766
–205 416
–214 900

– Elfogadja a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. 2010. évi konszolidált beszámolóját a
Felügyelőbizottság határozata és a független
könyvvizsgáló jelentése alapján a következők
szerint:

Mérlegfőösszeg
Adózás előtti eredmény
Adózott eredmény
Eredménytartalék igénybevétele
osztalékra, részesedésre
Jóváhagyott osztalék, részesedés
Mérleg szerinti eredmény

– Elfogadja a 2010. évi mérleg szerinti eredmény
eredménytartalékba történő helyezését.
– Elfogadja a Társaság 2011. évi üzleti tervét.

2010. december 31.
(Adatok E Ft-ban)
8 504 742
–198 133
–208 435
0
0
–210 766

– Elfogadja a 2010. évi konszolidált mérleg szerinti veszteség eredménytartalékba történő helyezését.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a
Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
1400/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1)
bekezdésében foglalt hatáskörében, a Fővárosi
Kéményseprőipari Kft. legfőbb szerveként eljárva:
– Elfogadja az ügyvezetésnek a Társaság 2010.
évi tevékenységéről készült jelentését.
– Elfogadja a Társaság Felügyelőbizottságának határozatát a Társaság 2010. évi beszámolójáról.
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának
(AUDIT-DATA Könyvvizsgáló és Könyvelő
Kft., Vörös Lászlóné dr., 004254) jelentését a
Társaság 2010. évi beszámolójáról.
– Elfogadja – figyelemmel a Felügyelőbizottság
határozatára és a könyvvizsgáló jelentésére is
– az ügyvezetés által előterjesztett, a Társaság
2010. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

0
0
–214 900
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Mérlegfőösszeg
Adózott eredmény
Eredménytartalék igénybevétele
osztalékra, részesedésre
Jóváhagyott osztalék, részesedés
Mérleg szerinti eredmény

2010. december 31.
(Adatok E Ft-ban)
807 189,0
13 734,0
26 266,0
40 000,0
0,0

2011. július 7.
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– Elfogadja a 2010. évi mérleg szerinti eredmény
eredménytartalékba történő helyezését.
– Elfogadja a Társaság 2011. évi üzleti tervét.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a
Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
1401/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1)
bekezdésében foglalt hatáskörében, a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. legfőbb
szerveként eljárva:
– Elfogadja az ügyvezetésnek a Társaság 2010.
évi tevékenységéről készült jelentését.
– Elfogadja a Társaság Felügyelőbizottságának
határozatát a Társaság 2010. évi beszámolójáról.
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának
(Riznerné Sajermann Éva, kamarai tagszám
001318) jelentését a Társaság 2010. évi beszámolójáról.
– Elfogadja – figyelemmel a Felügyelőbizottság
határozatára és a könyvvizsgáló jelentésére is
– az ügyvezetés által előterjesztett, a Társaság
2010. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

Mérlegfőösszeg
Adózott eredmény
Eredménytartalék igénybevétele
osztalékra, részesedésre
Jóváhagyott osztalék, részesedés
Mérleg szerinti eredmény

2010. december 31.
(Adatok E Ft-ban)
811 987
174
0,0
0,0
174

– Elfogadja a 2010. évi mérleg szerinti eredmény
eredménytartalékba történő helyezését.
– Elfogadja a Társaság 2011. évi üzleti tervét.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a
Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
1402/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1)
bekezdésében foglalt hatáskörében, a BVK Buda-
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pesti Városüzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként eljárva:
– Elfogadja a vezérigazgatónak a Társaság 2010.
évi tevékenységéről készült jelentését.
– Elfogadja a Társaság Felügyelőbizottságának
határozatát a társaság előtársasági beszámolójáról.
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Magyar Szakértői Holding Kft. dr. Matukovics Gábor, kamarai szám: 003287) jelentését a Társaság előtársasági beszámolójáról.
– Elfogadja – figyelemmel a Felügyelőbizottság
határozatára és a könyvvizsgáló jelentésére
is – a vezérigazgató által előterjesztett, a Társaság előtársasági beszámolóját (mérlegét,
eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét,
üzleti jelentését) a következők szerint:

Mérlegfőösszeg
Adózás előtti eredmény
Adózott eredmény
Eredménytartalék igénybevétele
osztalékra, részesedésre
Jóváhagyott osztalék, részesedés
Mérleg szerinti eredmény

Előtársaság –
2010. november 17.
(Adatok E Ft-ban)
150 034
–6 307
–6 307
0
0
–6 307

– Elfogadja a Társaság Felügyelőbizottságának
határozatát a Társaság 2010. évi beszámolójáról.
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Magyar Szakértői Holding Kft. dr. Matukovics Gábor, kamarai szám: 003287) jelentését a Társaság 2010. évi beszámolójáról.
– Elfogadja – figyelemmel a Felügyelőbizottság
határozatára és a könyvvizsgáló jelentésére is –
a vezérigazgató által előterjesztett, a Társaság
2010. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

Mérlegfőösszeg
Adózás előtti eredmény
Adózott eredmény
Eredménytartalék igénybevétele
osztalékra, részesedésre
Jóváhagyott osztalék, részesedés
Mérleg szerinti eredmény

2010. december 31.
(Adatok E Ft-ban)
125 943
–41 742
–41 742
0
0
–41 742

– Elfogadja a 2010. évi mérleg szerinti veszteség
eredménytartalékba történő helyezését.
– Elfogadja a Társaság 2011. évi üzleti tervét.
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– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a
Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 26. pontja: A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2011. május 26-ai évi rendes közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó döntések.
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1403/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2011. május 26-án
tartandó évi rendes közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött
mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:
– (1–6. napirendek) vonatkozásában a „Javaslat a Vagyongazdálkodási Főosztály ügykörébe tartozó egyes gazdasági társaságok 2010.
évi beszámolóival és 2011. évi üzleti terveivel kapcsolatos döntések meghozatalára” tárgyú előterjesztés alapján a Fővárosi Közgyűlés
által meghozott, Fővárosi Csatornázási Művek
Zrt.-re vonatkozó döntéseiben foglaltak szerint.
– (7. napirendi pont) Az FCSM Zrt. 2011. év első
negyedévi beszámolója auditálását, az osztalékelőleg kifizetéséről szóló döntést.
– (8. napirendi pont) A Társaság Alapszabályának
módosítására vonatkozó javaslat elfogadását.
– (9. napirendi pont) A társaság Igazgatósága
ügyrendjének módosítására vonatkozó javaslat
elfogadását.
– (10. napirendi pont) A Városi Televíziózással
Budapest Fejlődéséért Alapítvány alapító okirata módosítására vonatkozó javaslat elfogadását.
– (11. napirendi pont) A Társaság Üzemi Tanácsa által delegált személyek felügyelőbizottsági
tagcseréjét a vonatkozó főpolgármesteri döntésben foglaltak szerint. Jóváhagyó döntés hiányában a napirendi pont tárgyalásának felfüggesztését.
– (12. napirendi pont) Az Igazgatóság és
Felügyelőbizottság tagjai díjazásának elfogadását a 2011-es gazdasági évben a vonatkozó főpolgármesteri döntésben foglaltak szerint. Jóváhagyó döntés hiányában a napirendi pont
tárgyalásának felfüggesztését.
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– Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2011. május 26-án tartandó közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött
mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a
főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának kiadására.
Határidő: 2011. május 26. a társasági közgyűlés napja
Felelős: Tarlós István
A napirend 27. pontja: A BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft. 2011. május 26-ai évi rendes taggyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó döntések.
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1404/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt,
hogy a BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft.
2011. május 26-án, megismétlés esetén május 31én tartandó évi rendes taggyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tag képviseletében eljáró személy, kötött mandátummal eljárva „igen”
szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:
– (1. napirendi pont) a Társaság 2010. évi tevékenységéről szóló jelentés (beszámoló) jóváhagyását.
– (2–4. napirendi pontok) a „Javaslat a Vagyongazdálkodási Főosztály ügykörébe tartozó
egyes gazdasági társaságok 2010. évi beszámolóival és 2011. évi üzleti terveivel kapcsolatos döntések meghozatalára” tárgyú külön előterjesztés alapján a Fővárosi Közgyűlés által a
BKSZT Kft.-re vonatkozóan meghozott határozatokban foglaltaknak megfelelő döntést.
– (5. napirendi pont) a BKSZT Kft. és a Degremont
S.A., valamint a BKSZT Kft. és az OTV France
között 2011-2012. évekre vonatkozóan megkötésre kerülő Műszaki Együttműködési Szerződések jóváhagyását.
– (6. napirendi pont) a BKSZT Kft. és a Process
Group Konzorcium között létrejött Üzemeltetés
Szakfelügyeleti Szolgáltatási Szerződés 1. számú módosításnak jóváhagyását.
– (7. napirendi pont) a könyvvizsgáló megválasztását és díjazásának megállapítását a vonatkozó
főpolgármesteri döntésben foglaltak szerint. Jóváhagyó döntés hiányában a napirendi pont napirendről való levételét.
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– (8. napirendi pont) a felügyelőbizottsági tagok
megválasztását és díjazásának megállapítását a
vonatkozó főpolgármesteri döntésben foglaltak
szerint. Jóváhagyó döntés hiányában a napirendi pont napirendről való levételét.
– (9. napirendi pont) a Társaság új ügyvezetőjének megválasztását és munkaszerződésének jóváhagyását a vonatkozó főpolgármesteri
döntésben foglaltak szerint. Jóváhagyó döntés
hiányában a napirendi pont napirendről való levételét.
– (10. napirendi pont) a napirendi pont napirendről való levételét.
– Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a
BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft.
2011. május 26-án, megismétlés esetén május
31-én tartandó évi rendes taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselőjeként kötött
mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a
főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának kiadására.
Határidő: a Társaság közgyűlésének napja
Felelős: Tarlós István
A napirend 28. pontja: A Fővárosi Vízművek Zrt.
2011. május 30-ai éves rendes közgyűlésének napirendi
pontjaira vonatkozó döntések.
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1405/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2011. május 30-án tartandó
évi rendes közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a
következő döntések meghozatalát:
– (1–5. napirendek) vonatkozásában a „Javaslat a
Vagyongazdálkodási Főosztály ügykörébe tartozó
egyes gazdasági társaságok 2010. évi beszámolóival és 2011. évi üzleti terveivel kapcsolatos döntések meghozatalára” tárgyú külön előterjesztés alapján a Fővárosi Közgyűlés által meghozott, Fővárosi
Vízművek Zrt.-re vonatkozó döntéseiben foglaltak
szerint.
– (6. napirendi pont) Az Igazgatóság és
Felügyelőbizottság tagjainak 2011/2012. évi díjazásának elfogadását a vonatkozó főpolgármesteri
döntésben foglaltak szerint. Jóváhagyó döntés hiányában a napirendi pont tárgyalásának felfüggesztését.
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– (7. napirendi pont) A könyvvizsgáló megválasztását
és díjazásának megállapítását a vonatkozó főpolgármesteri döntésben foglaltak szerint. Jóváhagyó
döntés hiányában a napirendi pont tárgyalásának
felfüggesztését.
– (8. napirendi pont) A Társaság Alapszabályának
módosítására vonatkozó javaslat elfogadását.
– (9. napirendi pont) Az 1,5 Mrd Ft értékű hitelből finanszírozandó csőrekonstrukciós, víztermelési és
létesítményi beruházásokra vonatkozó javaslat elfogadását az alábbiak szerint:
• elfogadja az 1 Mrd Ft értékű hitelből finanszírozandó terv szerinti csőrekonstrukciós tervre tett
javaslatot.
• elfogadja az 500 M Ft hitelből finanszírozandó
víztermelési létesítményi beruházásokra tett javaslatot.
– (10. napirendi pont) Az 50 M Ft feletti beruházási alapokmány dokumentumainak elfogadását az
1,5 Mrd Ft értékű hitelből finanszírozandó cső rekonstrukciós, víztermelési és létesítményi beruházások vonatkozásában az alábbiak szerint:
• Az 1 Mrd Ft hitelből finanszírozandó terv szerinti csőrekonstrukciók vonatkozásában.
• a Budapest XXII., Ady Endre úti DN 150 mmes elosztóvezeték cseréjére vonatkozó legfeljebb 80,00 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmány elfogadását;
• Budapest XIV., Örs vezér tere – Kerepesi út –
Róna u. – Bánki Donát u. DN 150 és DN 100
mm-es azbesztcement elosztóvezeték rekonstrukciójára vonatkozó, legfeljebb 76,00 M Ft +
áfa értékű beruházási alapokmány elfogadását;
• 6.1.3. Budapest XI., Kővirág soron, Hunyadi
Mátyás úton és Duránci utcában húzódó DN
80/100 mm-es elosztóvezeték cseréjére vonatkozó legfeljebb 63,00 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmány elfogadását;
• az 500 M Ft hitelből finanszírozandó víztermelési, létesítményi beruházások vonatkozásában;
• a csápos kutak rekonstrukciója tárgyú, legfeljebb 245,0 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmány elfogadását;
• medencék vízszigetelésének felújítása (IV.
ütem) tárgyú, legfeljebb 135,00 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmány elfogadását;
• Pócsmegyeri DN 1650 mm-es alacsony nyomású gravitációs csatorna 520 fm hosszú szakaszának felújítására vonatkozó, legfeljebb 90,00 M
Ft + áfa értékű beruházási alapokmány elfogadását.
– (11. napirendi pont) a Fővárosi Vízművek Zrt.
2010. évi Beruházási tervének teljesítéséről szóló
jelentés elfogadását.
– (12. napirendi pont) a 2010. évben fel nem használt
89 184 E Ft beruházási forrás felosztására és fel-
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használására tett javaslatot és ezzel a 2011. évi Beruházási Alapterv 1. sz. módosításának elfogadását,
mellyel az összforrás 4 905 000 E Ft-ról 4 994 184
E Ft-ra emelkedik az alábbiak szerint:
a) módosítás a 10 M Ft és a feletti beruházások
körében:
→ 5 db új tétel tervbe való beemelése 89 150 E
Ft értékben,
b) módosítás a 10 M Ft alatti beruházások körében
→ a megmaradt, fel nem osztott 34 E Ft általános tartalékba helyezése (42. főcsoport).
– (13. napirendi pont) A Fővárosi Vízművek Zrt.
2011. évi Beruházási Alaptervének I. negyedéves
teljesítéséről és az 50 M Ft-ot meghaladó egyedi értékű beruházások elfogadását.
– Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2011. május 30-án tartandó
közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának kiadására.
Határidő: 2011. május 30. a társasági közgyűlés napja
Felelős: Tarlós István
A napirend 29. pontja: A Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. (BDK Kft.) 2011. május 20-án – megismétlés
esetén 2011. május 30-án – tartandó taggyűlésével kapcsolatos előzetes döntések.
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1406/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy a
BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 2011.
május 30-án tartandó megismételt taggyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata tagi képviselője
kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával
támogassa a következő döntések meghozatalát:
– (1. napirendi pont)
A Társaság ügyvezetőjének megválasztását és díjazásának megállapítását, az erre vonatkozó – 2011.
május 30-ig megszülető – főpolgármesteri döntésben foglaltaknak megfelelően. Írásba foglalt főpolgármesteri döntés hiányában a napirendi pont napirendről való levételét.
– (2. napirendi pont)
A Társaság könyvvizsgálójának megválasztását és
díjazásának megállapítását, az erre vonatkozó –
2011. május 30-ig megszülető – főpolgármesteri
döntésben foglaltaknak megfelelően. Írásba foglalt
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főpolgármesteri döntés hiányában a napirendi pont
napirendről való levételét.
– (3. napirendi pont)
A Társaság felügyelőbizottsága új ügyrendjének jóváhagyását.
– (4. napirendi pont)
A Társaság ügyvezetése – módosított, egységes
szerkezetű – ügyrendjének elfogadását.
– (5. napirendi pont)
A Fővárosi Közgyűlés 350/2011. (III. 23.) sz. határozatában foglaltaknak megfelelően a 2011. évi
Éves Közszolgáltatási Szerződés jóváhagyását.
– (6. napirendi pont)
A Társaság és az ELMŰ Nyrt. tag közötti „Megállapodás közvilágítási berendezés igénybevételéről”
tárgyú, a Margitszigeti futókör új közvilágítására
vonatkozó szerződés jóváhagyását.
– (7. napirendi pont)
A Társaság és az ELMŰ Nyrt. tag kapcsolt vállalkozása, az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató
Kft. közötti, a „munkaidőn kívül érkezett bejelentéseinek kiadása” tárgyában létrejött vállalkozási
szerződés jóváhagyását.
– (8. napirendi pont)
A Társaság és az ELMŰ Nyrt. tag közötti, a Budapest XX. kerület, Csepeli átjáró 1-3. sz. alatti székhelyingatlanra, valamint a Budapest VII. kerület,
Garay u. 5-7. sz. telephely ingatlanra vonatkozó
bérleti szerződések jóváhagyását, és egyben az ahhoz való hozzájárulást, hogy a Budapest XI. kerület, Hunyadi János u. 14. sz. telephely, amelynek
bérleti szerződése felmondásra került, törlésre kerüljön a Társasági szerződésből.
– (9. napirendi pont)
A Társaság – a Kbt. 2010. szeptember 15-ével hatályos átfogó módosításának megfelelően – módosított és egységes szerkezetbe foglalt Közbeszerzési
Szabályzatának jóváhagyását.
– (10. napirendi pont)
A Belváros Új Főutcájának Kiépítése Projekt – I.
ütem során elbontott közvilágítási hálózat maradványértéke elengedésével egyet nem értő határozati
javaslatot.
Határidő: a Társaság 2011. május 30-án tartandó taggyűlésének napja
Felelős: Tarlós István
1407/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a BDK
Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 2011. május
30-án tartandó megismételt taggyűlésén a Fővárosi
Önkormányzat tagi képviselőjeként vegyen részt és
felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására.
Határidő: a Társaság 2011. május 30-án tartandó taggyűlésének napja
Felelős: Tarlós István
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A napirend 30. pontja: Javaslat a Budai fonódó villamoshálózat projekt megvalósításához szükséges döntésekre.
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1408/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
egyetért a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség mellékelt
levelében (1. számú melléklet) szereplő javaslatok
főpolgármesteri levélben (2. számú melléklet) foglaltak szerinti elfogadásával és a projektek ezeknek
megfelelő tartalommal történő megvalósításával.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
1409/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK bevonásával készítse elő a további, a projekt megvalósításához szükséges döntéseket (ütemterv, műszaki tartalom, további feladatok, és önrész biztosításával
kapcsolatos kérdések tisztázása), és azokat terjeszsze a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: 2011. augusztus
Felelős: Tarlós István
1410/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a BKK
Zrt. és a BKV Zrt. közötti átadás-átvételi eljárás lebonyolítására.
Határidő: 2011. július
Felelős: Tarlós István
A napirend 31. pontja: A Károlyi Sándor Kórház és
Rendelőintézettel 2010. május 27-én kötött támogatási
szerződés módosítása.
Előterjesztő: dr. Szentes Tamás
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1412/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
Csökkenti az „1102 Fővárosi Önkormányzat
Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet” cím támogatási és kiadási, azon belül az intézményi beruházások előirányzatát 784 E Ft-tal, egyidejűleg megemeli a személyi juttatások előirányzatát
617 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 167 E Ft-tal.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés júniusi ülése
Felelős: Tarlós István
A napirend 32. pontja: Az önkormányzati biztosi irányítás alatt álló Heim Pál Gyermekkórházzal kapcsolatos egyes kérdések.
Előterjesztő: dr. Szentes Tamás
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1413/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
a Heim Pál Gyermekkórház betegellátásának zavartalansága érdekében biztosítja a hidegenergia ellátásához szükséges beüzemelési munkálatok elvégzéséhez szükséges 15 000 E Ft-ot, ezért csökkenti a
„9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát
15 000 E Ft-tal, és egyidejűleg azonos összeggel
megemeli az „1118 Heim Pál Gyermekkórház” cím
támogatási és kiadási, azon belül a támogatási értékű beruházási kiadás előirányzatát.
Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a
15 000 E Ft azonnali átutalásáról a Heim Pál Gyermekkórház számlájára.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 33. pontja: Az Uzsoki utcai Kórházzal
2010. június 4-én kötött támogatási szerződés módosítása.
Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1411/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
módosítja a Budapest Főváros Önkormányzata és
a Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház
és Rendelőintézet között 2010. május 27-én megkötött támogatási szerződés 1. sz. mellékletét a következők szerint:

1414/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
módosítja a Budapest Főváros Önkormányzata és
a Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház között 2010. június 4-én megkötött támogatási szerződés 1. sz. mellékletét a következők szerint:
ezer Ft-ban

Személyi
juttatás
4 298

Munkáltatót
terhelő járulék
1 161

Határidő: 2011. június 15.
Felelős: Tarlós István

Dologi
kiadás
247

Működési
kiadás össz.
5 706

Intézményi
beruházás
3 294

Intézményi
felújítás
0

Összesen
9 000
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ezer Ft-ban

Személyi
juttatás
1 573

Munkáltatót
terhelő járulék
413

Dologi
kiadás
13 200

Működési
kiadás össz.
15 186

Határidő: 2011. június 15.
Felelős: Tarlós István
1415/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
Csökkenti az „1113 Fővárosi Önkormányzat Uzsoki
utcai Kórház” cím támogatási és kiadási, azon belül
a dologi kiadások előirányzatát 1 271 E Ft-tal, az
intézményi beruházások előirányzatát 15 E Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a személyi juttatások előirányzatát 1 010 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 276 E Ft-tal.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés júniusi ülése
Felelős: Tarlós István
A napirend 33/a. pontja: Javaslat „az Uzsoki utcai
Kórház onkológiai fejlesztés KMOP-2009-4.3.1/C_2”
című kiemelt projekt támogatási szerződésének jóváhagyására.
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1416/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezet
és Budapest Főváros Önkormányzata között az
„Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztése” című
KMOP-4.3.1/C 2-09-2f-2010-0001” azonosító számú kiemelt projekt Európai Regionális Fejlesztési
Alapból elnyert támogatása tárgyában megkötendő
támogatási szerződést a 2. számú melléklet szerinti
tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2011. június 9.
Felelős: Tarlós István
1417/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
Az Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztés című
kiemelt projekt támogatási szerződésével való összhang biztosítása érdekében:
A „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül
az „Uzsoki utcai Kórház Onkológiai Központ építése” feladat elnevezését „Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztése” címre módosítja és a feladat
2011. évi előirányzatát csökkenti 10 E Ft-tal, ezzel
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9112
Évközi indítású beruházások” címen belül az új
Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladat előirányzatát.

Intézményi Intézményi
beruházás
felújítás
285
0

Összesen
15 471

A feladat 2011. évi üteme 132 300 E Ft (ebből saját forrás 81 300 E Ft, Kórháztól átvett pénzeszköz
51 000 E Ft); 2012. évi üteme 1 531 700 E Ft (ebből EU támogatás 1 300 000 E Ft, Kórháztól átvett
pénzeszköz 17 000 E Ft, saját forrás 214 700 E Ft);
a feladat összköltsége 1 700 000 E Ft.
1418/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a szükséges költségvetési rendeletmódosítás javaslatát a soron következő Közgyűlés elé terjessze be.
Határidő: soron következő Közgyűlés
Felelős: Tarlós István
1419/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja az Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztése feladat engedélyokirat 1. számú módosítását a 4. számú melléklet szerinti tartalommal, és
felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat
aláírására.
Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követően
Felelős: Tarlós István
A napirend 34. pontja: A Budapesti Nagybani Piac
Zrt. alapszabály módosítása és vezetői javadalmazási
szabályzata.
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1420/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt,
hogy a Budapesti Nagybani Piac Zrt. közgyűlésén a
Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes
képviseletében a BFVK Zrt. kötött mandátummal
„igen” szavazatával támogassa az alábbi döntések
meghozatalát:
– Az igazgatósági tagok megválasztását a vonatkozó főpolgármesteri döntésben foglaltak szerint. Jóváhagyó döntés hiányában ezen napirendi pont tárgyalásának felfüggesztését.
– A felügyelőbizottsági tagok megválasztását a
vonatkozó főpolgármesteri döntésben foglaltak
szerint. Jóváhagyó döntés hiányában ezen napirendi pont tárgyalásának felfüggesztését.
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– A könyvvizsgáló megválasztását a vonatkozó
főpolgármesteri döntésben foglaltak szerint. Jóváhagyó döntés hiányában ezen napirendi pont
tárgyalásának felfüggesztését.
– A vezérigazgató megválasztását a vonatkozó
főpolgármesteri döntésben foglaltak szerint. Jóváhagyó döntés hiányában ezen napirendi pont
tárgyalásának felfüggesztését.
– Az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező alapszabály-módosítás, és 3. a sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapszabály elfogadását. Amennyiben az 1-4
pontokat a Közgyűlés nem fogadja el, úgy az
alapszabály melléklete sem kerül elfogadásra.
A Társaság Igazgatóságának és Felügyelőbizottságának tagjai, valamint a vezető állású munkavállalók javadalmazása, a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének
elveiről, annak rendszeréről szóló, az előterjesztés
4. sz. mellékletét képező szabályzat elfogadását.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: Tarlós István
A napirend 35. pontja: Javaslat az Európai Mobilitási Héthez és az Autómentes Naphoz való csatlakozás
alapjául szolgáló 2011. évi Karta elfogadására.
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1421/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
elfogadja az előterjesztés mellékletében szereplő, a
Főváros 2011. évi Európai Mobilitási Héthez történő csatlakozási szándékát kifejező Karta tartalmát,
és felkéri a főpolgármestert a Karta aláírására.
Határidő: 2011. június 1.
Felelős: Tarlós István
A napirend 36. pontja: Az ÉPÍT Zrt. 2011. május 13án – megismétlés esetén 2011. május 27-én – tartandó
közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó döntések.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1422/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt,
hogy az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési
Zrt. 2011. május 13-án, megismétlés esetén május
27-én tartandó évi rendes közgyűlésén Budapest
Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva
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„igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:
– (1–4. napirendi pontok vonatkozásában) a „Javaslat a Vagyongazdálkodási Főosztály ügykörébe tartozó egyes gazdasági társaságok 2010.
évi beszámolóival és 2011. évi üzleti terveivel
kapcsolatos döntések meghozatalára” tárgyú
külön előterjesztés alapján a Fővárosi Közgyűlés által az ÉPÍT Zrt.-re vonatkozóan meghozott
határozatokban foglaltaknak megfelelő döntést.
– (5. napirendi pont) az „Ingatlan és térségfejlesztési együttműködési, vagyonkezelési megbízási keretszerződés” 2010. évi teljesítéséről szóló
igazgatósági jelentés elfogadását.
– (6. napirendi pont) azon javaslatot, mely szerint
a Fővárosi Önkormányzat nem járul hozzá a vezető tisztségviselők részére a 2010. üzleti évben
végzett tevékenységet értékelve a felmentvény
megadásához.
– (7. napirendi pont) a „Javaslat a Vagyongazdálkodási Főosztály ügykörébe tartozó egyes
gazdasági társaságok 2010. évi beszámolóival
és 2011. évi üzleti terveivel kapcsolatos döntések meghozatalára” tárgyú külön előterjesztés
alapján a Fővárosi Közgyűlés által az ÉPÍT Zrt.
2011. évi Üzleti tervére vonatkozóan meghozott
határozatban foglaltaknak megfelelő döntést.
– (8. napirendi pont) az igazgatósági tagok díjazásának megállapítását a vonatkozó főpolgármesteri döntésben foglaltak szerint. Jóváhagyó
döntés hiányában ezen napirendi pont tárgyalásának felfüggesztését.
– (9. napirendi pont) a felügyelőbizottsági tagok
díjazásának megállapítását a vonatkozó főpolgármesteri döntésben foglaltak szerint. Jóváhagyó döntés hiányában ezen napirendi pont tárgyalásának felfüggesztését.
– (10. napirendi pont) a könyvvizsgáló megválasztását és díjazásának megállapítását a vonatkozó főpolgármesteri döntésben foglaltak
szerint. Jóváhagyó döntés hiányában ezen napirendi pont tárgyalásának felfüggesztését.
– Meghatalmazza dr. Szemenyei Lászlót, hogy az
Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt.
2011. május 13-án, megismétlés esetén május
27-én tartandó évi rendes közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt,
és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának kiadására.
Határidő: a Társaság közgyűlésének napja
Felelős: Tarlós István
A napirend 37. pontja: A GL events Hungária Zrt.
beolvadása a Hungexpo Zrt.-be.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1423/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt,
hogy a Hungexpo Zrt. közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró BFVK Zrt. kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa:
– a GL events Hungária Zrt. beolvadását a
Hungexpo Zrt.-be 2010. december 31-i fordulónappal és 2011. június 30-i hatállyal. A beolvadást követően Budapest Főváros Önkormányzatának Hungexpo Zrt.-ben fennálló részesedése
1 darab 1 forint névértékű törzsrészvény.
– a Hungexpo Zrt. átalakulási vagyonmérleg- és
vagyonleltár-tervezeteinek elfogadását az előterjesztés 1., 2. és 5. sz. mellékletei szerinti tartalommal.
– a Hungexpo Zrt. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának elfogadását az
előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal.
– a Hungexpo Zrt. és a GL events Hungária Zrt.
egyesülési szerződés tervezetének jóváhagyását az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal. Egyben felkéri a BFVK Zrt. vezérigazgatóját az egyesülési szerződés aláírására
Budapest Főváros Önkormányzata részvényes
képviseletében.
Határidő: a Társaság közgyűlésének napja
Felelős: Tarlós István
1424/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
Fenntartja a Hungexpo Zrt.-ben Budapest Főváros
Önkormányzata tulajdonában álló részesedés „stratégiai” besorolását.
Határidő: a Társaság közgyűlésének napja
Felelős: Tarlós István
A napirend 38. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő egyszemélyes, a kulturális és
turisztikai, valamint oktatási ágazatba tartozó nonprofit
gazdasági társaságok 2010. évi beszámolójával, közhasznúsági jelentésével, valamint a 2011. évi üzleti tervével kapcsolatos döntésekre.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1425/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
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75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján a Madách Színház Nonprofit Kft.
legfőbb szervének hatáskörében eljárva:
– jóváhagyja a 2010. évre vonatkozó számviteli beszámolóját és közhasznúsági jelentését
(1 055 375 E Ft egyező eszköz és forrásoldali
mérlegfőösszeggel és 163 034 E Ft mérleg szerinti eredménnyel), valamint elfogadja a könyvvizsgáló jelentését.
– elfogadja a 2011. évi üzleti tervét.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a
Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
1426/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1)
bekezdése alapján a Mikroszkóp Színpad Nonprofit
Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:
– jóváhagyja a 2010. évre vonatkozó számviteli beszámolóját és közhasznúsági jelentését (45 482 E Ft egyező eszköz és forrásoldali
mérlegfőösszeggel és –6 536 E Ft mérleg szerinti veszteséggel), valamint elfogadja a könyvvizsgáló jelentését.
– a 100%-os üzletrész pályázati meghirdetésre
kerül, így a Társaság 2011. évi üzleti tervet nem
nyújtott be.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a
Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
1427/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. §
(1) bekezdése alapján az Örkény István Színház
Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:
– jóváhagyja a 2010. évre vonatkozó számviteli beszámolóját és közhasznúsági jelentését
(316 344 E Ft egyező eszköz és forrásoldali
mérlegfőösszeggel és 2 840 E Ft mérleg szerinti
eredménnyel), valamint elfogadja a könyvvizsgáló jelentését.
– elfogadja a 2011. évi üzleti tervét.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a
Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
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1428/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1)
bekezdése alapján a Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:
– jóváhagyja a 2010. évre vonatkozó számviteli beszámolóját és közhasznúsági jelentését (67 082 E Ft egyező eszköz és forrásoldali
mérlegfőösszeggel és –11 157 E Ft mérleg szerinti veszteséggel), valamint elfogadja a könyvvizsgáló jelentését.
– elfogadja a 2011. év I. félévére vonatkozó üzleti tervét
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a
Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
1429/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1)
bekezdése alapján a Szabad Tér Színház Nonprofit
Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:
– jóváhagyja a 2010. évre vonatkozó számviteli beszámolóját és közhasznúsági jelentését
(111 807 E Ft egyező eszköz és forrásoldali
mérlegfőösszeggel és 17 568 E Ft mérleg szerinti eredménnyel), valamint elfogadja a könyvvizsgáló jelentését.
– elfogadja a 2011. évi üzleti tervét.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a
Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
1430/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1)
bekezdése alapján a Thália Színház Nonprofit Kft.
legfőbb szervének hatáskörében eljárva:
– jóváhagyja a 2010. évre vonatkozó számviteli beszámolóját és közhasznúsági jelentését (395 484 E
Ft egyező eszköz és forrásoldali mérlegfőösszeggel
és 52 294 E Ft mérleg szerinti eredménnyel), valamint elfogadja a könyvvizsgáló jelentését.
– elfogadja a 2011. évi üzleti tervét.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a
Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
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1431/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007.
(XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.
legfőbb szervének hatáskörében eljárva:
– jóváhagyja a 2010. évre vonatkozó számviteli beszámolóját és közhasznúsági jelentését
(339 274 E Ft egyező eszköz és forrásoldali
mérlegfőösszeggel és 33 517 E Ft mérleg szerinti eredménnyel), valamint elfogadja a könyvvizsgáló jelentését.
– elfogadja a 2011. évi üzleti tervét.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a
Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
1432/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1)
bekezdése alapján az Új Színház Nonprofit Kft.
legfőbb szervének hatáskörében eljárva:
– jóváhagyja a 2010. évre vonatkozó számviteli beszámolóját és közhasznúsági jelentését
(188 584 E Ft egyező eszköz és forrásoldali
mérlegfőösszeggel és 26 488 E Ft mérleg szerinti eredménnyel), valamint elfogadja a könyvvizsgáló jelentését.
– elfogadja a 2011. évi üzleti tervét.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a
Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
1433/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1)
bekezdése alapján a József Attila Színház Nonprofit
Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:
– jóváhagyja a 2010. évre vonatkozó számviteli beszámolóját és közhasznúsági jelentését
(232 299 E Ft egyező eszköz és forrásoldali
mérlegfőösszeggel és 327 E Ft mérleg szerinti
eredménnyel), valamint elfogadja a könyvvizsgáló jelentését.
– a 2011. évi üzleti terv az ügyvezető igazgatói
pályázat lezárása után kerül beterjesztésre.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a
Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
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1434/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1)
bekezdése alapján a Centrál Színház Nonprofit Kft.
legfőbb szervének hatáskörében eljárva:
– jóváhagyja a 2010. évre vonatkozó számviteli beszámolóját és közhasznúsági jelentését
(305 447 E Ft egyező eszköz és forrásoldali
mérlegfőösszeggel és 33 646 E Ft mérleg szerinti eredménnyel), valamint elfogadja a könyvvizsgáló jelentését elfogadja.
– a 2011. évi üzleti terv az ügyvezető igazgatói
pályázat lezárása után kerül beterjesztésre.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a
Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
1435/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1)
bekezdése alapján a Budapesti Fesztiválközpont
Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:
– jóváhagyja a 2010. évre vonatkozó számviteli beszámolóját és közhasznúsági jelentését
(359 734 E Ft egyező eszköz és forrásoldali
mérlegfőösszeggel és 4 657 E Ft mérleg szerinti
eredménnyel), valamint elfogadja a könyvvizsgáló jelentését elfogadja.
– elfogadja a 2011. évi üzleti tervét.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a
Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
1436/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1)
bekezdése alapján a BTSZK Budapesti Turisztikai
Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:
– jóváhagyja a 2010. évre vonatkozó számviteli beszámolóját és közhasznúsági jelentését
(544 432 E Ft egyező eszköz és forrásoldali
mérlegfőösszeggel és 26 211 E Ft mérleg szerinti eredménnyel), valamint elfogadja a könyvvizsgáló jelentését.
– elfogadja a 2011. évi üzleti tervét.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a
Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.
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Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
1437/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1)
bekezdése alapján a Fővárosi Oktatástechnológiai
Központ Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:
– elfogadja a Társaság felügyelőbizottságának jelentését a Társaság 2010. évi közhasznú beszámolójáról.
– elfogadja az ügyvezető által – a Társaság 2010.
évi tevékenységéről – készített közhasznúsági
jelentést.
– elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának
(MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó
Kft., nyilvántartásba vételi szám: 000233), Tóth
József kamarai tag könyvvizsgáló (kamarai igazolvány száma: 002555) jelentését a Társaság
2010. évi beszámolójáról.
– elfogadja – figyelemmel a könyvvizsgáló jelentésére és az annak alapján hozott felügyelőbizottsági
határozatra – a Társaság 2010. évi közhasznú beszámolóját a következők szerint:

Mérlegfőösszeg
Saját tőke
Eredménytartalék
Alap/Közhasznú eredmény
Vállalkozási eredmény
Mérleg szerinti eredmény

2010. december 31.
E Ft-ban
115 738
45 860
23 456
43
0
43

– elfogadja a 2010. évi mérleg szerinti eredmény
eredménytartalékba történő helyezését.
– elfogadja a Társaság 2011. évi üzleti tervét.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a
Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
1438/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1)
bekezdése alapján a BETISZK Nonprofit Kft. („v.
a.”) legfőbb szervének hatáskörében eljárva:
– elfogadja a végelszámoló 2010. április 1. –
2010. december 31-ig tartó időszakra vonatkozó beszámolóját.
– elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Audit Service Kft., Horányi Márton bejegyzett
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könyvvizsgáló, ny.sz.: 001185) jelentését a Társaság 2010. április 1. – 2010. december 31-ig
tartó időszakra vonatkozó beszámolójáról.
– elfogadja – figyelemmel a könyvvizsgáló jelentése alapján hozott felügyelőbizottsági határozatra– a végelszámoló által előterjesztett, a Társaság 2010. április 1. – 2010. december 31-ig
tartó időszakra vonatkozó beszámolóját a következők szerint:

Mérlegfőösszeg
Saját tőke
Eredménytartalék
Alap/Közhasznú eredmény
Vállalkozási eredmény
Mérleg szerinti eredmény

2010. december 31.
E Ft-ban
2 459
2 066
–1 479
–3 857
4 402
545

– elfogadja a végelszámoló 2011. január 1. –
2011. január 31-ig tartó időszakra vonatkozó
beszámolóját.
– elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Audit Service Kft., Horányi Márton bejegyzett
könyvvizsgáló, ny. sz.: 001185) jelentését a
Társaság 2011. január 1. – 2011. január 31-ig
tartó időszakra vonatkozó beszámolójáról.
– elfogadja – figyelemmel a könyvvizsgáló jelentése alapján hozott felügyelőbizottsági határozatra – a végelszámoló által előterjesztett,
a Társaság 2011. január 1. – 2011. január 31-ig
tartó időszakra vonatkozó beszámolóját a következők szerint:

Mérlegfőösszeg
Saját tőke
Jegyzett tőke
Eredménytartalék
Alap/Közhasznú eredmény
Vállalkozási eredmény
Mérleg szerinti eredmény

2011. január 31.
E Ft-ban
703
669
3 000
–935
–1 384
– 12
–1 396

– elfogadja a végelszámoló 2011. január 31-i záró
beszámolóját és a vagyonfelosztási javaslatát.
– elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Audit Service Kft., Horányi Márton bejegyzett
könyvvizsgáló, ny.sz.: 001185) a végelszámolást záró egyszerűsített záró beszámolóról, a piaci áron értékelt záró leltárról és a vagyonfelosztási javaslatról szóló jelentését.
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– elfogadja – figyelemmel a könyvvizsgáló jelentése alapján hozott felügyelőbizottsági határozatra – a végelszámoló által előterjesztett 2011.
január 31-i záró beszámolóját és a vagyonfelosztási javaslatát.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a
Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
1439/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1)
bekezdése alapján az ÉPTISZK Nonprofit Kft. („v.
a.”) legfőbb szervének hatáskörében eljárva:
– elfogadja a végelszámoló 2010. április 1. –
2010. december 31-ig tartó időszakra vonatkozó beszámolóját.
– elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Audit Service Kft., Horányi Márton bejegyzett
könyvvizsgáló, ny.sz.: 001185) jelentését a Társaság 2010. április 1. – 2010. december 31-ig
tartó időszakra vonatkozó beszámolójáról.
– elfogadja – figyelemmel a könyvvizsgáló jelentése alapján hozott felügyelőbizottsági határozatra – a végelszámoló által előterjesztett, a
Társaság 2010. április 1. – 2010. december 31ig tartó időszakra vonatkozó beszámolóját a következők szerint:

Mérlegfőösszeg
Adózás előtti eredmény
Eredménytartalék igénybevétele
Fizetett osztalék és részesedés
Mérleg szerinti eredmény

2010. december 31.
E Ft-ban
3 906
–507
0
0
–507

– elfogadja a végelszámoló 2011. január 1. –
2011. január 31-ig tartó időszakra vonatkozó
beszámolóját.
– elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Audit Service Kft., Horányi Márton bejegyzett
könyvvizsgáló, ny.sz.: 001185) jelentését a Társaság 2011. január 1.–2011. január 31-ig tartó
időszakra vonatkozó beszámolójáról.
– elfogadja – figyelemmel a könyvvizsgáló jelentése alapján hozott felügyelőbizottsági határozatra – a végelszámoló által előterjesztett, a
Társaság 2011. január 1.–2011. január 31-ig tartó időszakra vonatkozó beszámolóját a következők szerint:
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Mérlegfőösszeg
Adózás előtti eredmény
Eredménytartalék igénybevétele
Fizetett osztalék és részesedés
Mérleg szerinti eredmény

2011. január 31.
E Ft-ban
2 445
–995
0
0
–995

– elfogadja a végelszámoló 2011. január 31-i záró
beszámolóját és a vagyonfelosztási javaslatát.
– elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Audit Service Kft., Horányi Márton bejegyzett
könyvvizsgáló, ny.sz.: 001185) a végelszámolást záró egyszerűsített záró beszámolóról, a piaci áron értékelt záró leltárról és a vagyonfelosztási javaslatról szóló jelentését.
– elfogadja – figyelemmel a könyvvizsgáló jelentése alapján hozott felügyelőbizottsági határozatra – a végelszámoló által előterjesztett 2011.
január 31-i záró beszámolóját és a vagyonfelosztási javaslatát.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a
Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 39. pontja: Javaslat gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények jogszabályi kötelezettség feletti létszámcsökkentési döntésének kiegészítésére.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1440/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
a 671/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. határozat második
francia bekezdését az alábbira módosítja:
„– 2012. május 1-jével 22 engedélyezett (betöltött)
álláshely (23 fő) /egységes időpontban, a felmentési idők leteltét követően/, 2011. június 1-jei kezdetű
felmentéssel.”
A napirend 40. pontja: Javaslat a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos pályázati kiírásra.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1441/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft.
üzletrészének értékesítéséről, valamint a Társaság
használatában lévő ingatlanvagyon hasznosításáról szóló 1. sz. melléklet szerinti nyilvános pályázat
dokumentációját. Felkéri a főpolgármestert, hogy
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intézkedjen a pályázat BFVK Zrt. útján történő kiírásáról.
Határidő: 2011. június 15.
Felelős: Tarlós István
1442/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a beérkezett pályázatok értékelését követően a nyertes pályázóra vonatkozó javaslatát – a bérleti-, a közszolgáltatási, és
az üzletrész-adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó, valamint a Mikroszkóp Színpad Nonprofit
Kft. jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződésének megszüntetésével összefüggő döntésekre vonatkozó javaslatával együtt – terjessze a Fővárosi
Közgyűlés elé.
Határidő: 2011. augusztus 31.
Felelős: Tarlós István
1443/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
A Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. üzletrészével a BFVK Zrt. 2011. évi Éves Közszolgáltatási
Szerződése 1. számú mellékletének a „BFVK Zrt.
kezelésében lévő üzleti/értékesítendő üzletrészeket” tartalmazó rész „A” alcsoportja 2011. június
1-jei hatállyal egészül ki. Jóváhagyja és megköti a
BFVK Zrt. 2011. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésének módosítását a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal. Egyidejűleg felkéri a főpolgármestert az
előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti szerződésmódosítás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 41. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Oktatási Bizottsága összetételének módosítására.
Előterjesztő: Horváth Csaba
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1444/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat Oktatási Bizottságából
visszahívja Tüttő Kata bizottsági tagot.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
1445/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Oktatási Bizottságába
megválasztja bizottsági tagnak Velez Árpádot.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 42. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Gazdasági Bizottsága összetételének módosítására.
Előterjesztő: Horváth Csaba
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1446/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat Gazdasági Bizottságából
visszahívja Velez Árpád bizottsági tagot.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
1447/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Gazdasági Bizottságába
megválasztja bizottsági tagnak Tüttő Katát.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2011. május 25-i ülésén.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

1451

1452

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2011. július 7.

III. rész
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
A TÁMASZ ALAPÍTVÁNY
2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
Tartalom
1. A szervezet alapadatai
2. Számviteli beszámoló
3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
5. Cél szerinti juttatások
6. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása
7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása
8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
1. A szervezet alapadatai
1. Elnevezés: TÁMASZ Alapítvány
2. Képviselő: Karikás György, Buda Éva
3. Székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9–11.
4. Levelezési cím: 1052 Budapest, Városház u. 9–11.
5. Adószám: 18002681-1-41
6. Közhasznúsági fokozat: kiemelkedően közhasznú szervezet
7. Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: 8. Pk. 64.677/2., 1991. 01. 16.
8. Közhasznúsági végzés száma, hatálya: 12. Pk. 64.677/7., 2000. 05. 10.
9. A szervezet céljának rövid leírása: gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő, illetve korábban gyermekvédelmi gondoskodásban részesült 18–30 év közötti fiatalok önálló életkezdésének elősegítése pénzbeli támogatás, életvezetési tanácsadás nyújtásával, önálló szálláshelyek fenntartásával.
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2. Számviteli beszámoló
1
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1

Statisztikai számjel vagy adószám

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
közhasznú egyszerűsített beszámolója
2

0

1

0

Támasz Alapítvány
egyéb szervezet megnevezése

„A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem auditálta”

1052 Budapest, Városház u. 9–11.
Címe

Keltezés: Budapest, 2011. április 6.

Buda Éva s. k.
az egyéb szervezet vezetője,
képviselője

1454

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2011. július 7.

P. H.
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Statisztikai számjel vagy adószám
Az egyéb szervezet megnevezése:

Támasz Alapítvány

Az egyéb szervezet címe:

1052 Budapest, Városház u. 9–11.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
2

0

1

0

ÉV
adatok E Ft-ban

sor
szám
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

A tétel megnevezése
A.

b
Befektetett eszközök (2.–5. sorok)

I.
II.
III.
IV.
B.

IMMATERIÁLIS JAVAK
TÁRGYI ESZKÖZÖK
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE
Forgóeszközök (7.–10. sorok)

I.
II.
III.
IV.

KÉSZLETEK
KÖVETELÉSEK
ÉRTÉKPAPÍROK
PÉNZESZKÖZÖK
C. Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor)
D. Saját tőke (14.–19. sorok)
I.
II.
III.
IV.

INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE
TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY
LEKÖTÖTT TARTALÉK
ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
TÁRGYÉVI EREDMÉNY
V.
ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KH. TEV.BŐL)
TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI
VI.
TEVÉKENYSÉGBŐL
E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek (22.–23. sorok)
I.
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
G Passzív időbeli elhatárolások
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
(13.+20.+21.+24. sor)

Előző év(ek)
helyesbítése
d

Előző év
c

Tárgyév
e

175

21

167
8

17
4

59 686

43 280

217
46 784
12 685
1 113
60 974
41 144

190
37 778
5 312
745
44 046
38 744

3 770
41 638

–3 270
3 270

500
40 644

–4 264

–2 400

0
21

0
142

21
19 809

142
5 160

60 974

44 046
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Statisztikai számjel vagy adószám
Az egyéb szervezet megnevezése:

Támasz Alapítvány

Az egyéb szervezet címe:

1052 Budapest, Városház u. 9–11.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2

0

1

0

ÉV
adatok E Ft-ban

sor
szám
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26.

A tétel megnevezése
A.
1.

2.
3.
4.
5.
B.
C.
D.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
E.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

b
Összes közhasznú tevékenység bevétele
(1.+2.+3.+4.+5.)
Közhasznú célú működésre kapott támogatás
a) alapítótól
b) központi költségvetéstől
c) helyi önkormányzattól
d) egyéb, ebből 1% 309 E Ft
Pályázati úton elnyert támogatás
Közhasznú tevékenységből származó bevétel
Tagdíjból származó bevétel
Egyéb bevétel
Vállalkozási tevékenység bevétele
Összes bevétel (A+B)
Közhasznú tevékenység ráfordításai
(1.+2.+3.+4.+5.+6.)
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások
Vállalkozási tevékenység ráfordításai
(1.+2.+3.+4.+5.+6.)
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások

Előző év(ek)
helyesbítése
d

Előző év
c

Tárgyév

17 287

e
16 460

16 745

15 800

1 000
15 745

1 000
14 800

152

334

390
0
17 287

326
0
16 460

21 551
2 572
449
171
16 751
1 608

18 860
2 106
541
210
15 812
191

0

0
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Statisztikai számjel vagy adószám
Az egyéb szervezet megnevezése:

Támasz Alapítvány

Az egyéb szervezet címe:

1052 Budapest, Városház u. 9–11.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2

0

1

0

ÉV
adatok E Ft-ban

sor
szám
a
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

A tétel megnevezése

Előző év(ek)
helyesbítése
d

Előző év

b
F. Összes ráfordítás (D.+E.)
G. Adózás előtti eredménye (B.–E.)
H. Adófizetési kötelezettség
I.
Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.–H.)
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.–D.)
Tárgyévi eredmény (I.+J.)
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
A. Személyi jellegű ráfordítások
1. Bérköltség
. ebből: – megbízási díjak
ebből: – tiszteletdíjak
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
3. Bérjárulékok
B.. A szervezet által nyújtott támogatások

c

Tárgyév

21 551
0
0
–4 264
–4 264

Keltezés: Budapest, 2011. április 6.

e
18 860
0
0
0
–2 400
–2 400
0

15 799
Buda Éva s. k.
Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

3. Kimutatás költségvetési támogatások felhasználásáról
A TÁMASZ Alapítvány a 2010. évben az alábbi költségvetési támogatásban részesült:
Költségvetési szerv

Támogatás összege

Budapest Főváros Önkormányzatának
Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata

1 000 000 Ft

A támogatás felhasználása: az alapítvány a támogatást a lakásotthon fenntartásának és az alapítványtól ösztöndíjban
részesülő fiatal felnőttekkel való személyes kapcsolattartás költségeire fordította (közüzemi díjak, közös költség, telefonés postaköltség, gépjármű-elszámolás).
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4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Támasz Alapítvány
Pénzügyi kimutatás
2010. 01. 01.–2010. 12. 31.

2010. 01. 01. Nyitó
Erste Bank
Erste Konzervatív Alap
Pénztár
Elszámoláson lévő összeg
Lekötött betét
Aktív elhatárolások (előre fizetett tételek, járó kamat)
Passzív elhatárolás (egyéb)
Szállítói tartozás
Passzív elh. OTP támogatás fel nem használt része
Tárgyi eszközök és beruházások nettó értéke
Nyitó összesen

7 685 482 Ft
46 783 698 Ft
0 Ft
216 545 Ft
5 000 000 Ft
1 113 081 Ft
–242 282 Ft
–21 250 Ft
-19 566 715 Ft
175 077 Ft
41 143 636 Ft

Bevételek
OTP támogatás (a cél szerinti felhasználás arányában)
TEGYESZ támogatás
Lakáshasználati díjak
2010 évben kapott szja 1% felhasználás
Bankkamat
Lekötött betét kamata
Kerekítés
Közhasznú bevételek összesen
Bevételek összesen
Működési költségek
Neveltek vendéglátása
Közüzemi díjak (2008-as és 2009 évi számlák)
Nyomtatvány, irodaszer
Postaköltség
Telefonköltség
Internetdíj
Hatósági díjak
Könyvelési díj, mérlegkészítés, 1% ügyintézés
Biztosítási díj
Bankköltség
Gépkocsi-költségtérítés önkéntes részére
Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása
Azonnali értékcsökkenés elszámolása
Működési költségek összesen

14 490 716 Ft
1 000 000 Ft
334 000 Ft
308 729 Ft
9 536 Ft
316 644 Ft
13 Ft
16 459 638 Ft
16 459 638 Ft
65 730
743 736
41 680
36 705
125 965
11 002
3 000
818 750
103 298
155 667
540 728
154 336
55 990
2 856 587 Ft

Közhasznú kiadások
Magánszemélyek támogatása, ösztöndíj
Magánszemélyek támogatása, lakáscélú
Magánszemélyeknek nyújtott egyéb támogatások
Közhasznú kiadások összesen
Ráfordítások árfolyamveszteség, kerekítés, késedelmi pótlék

9 298 045 Ft
5 000 000 Ft
1 501 400 Ft
15 799 445 Ft
203 913 Ft

Kiadások és ráfordítások összesen

18 859 945 Ft
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Nyitó állomány+bevételek-költségek és ráfordítások:
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38 743 329 Ft

2010. évi záró vagyon összesen
Szállító tartozások
Passzív időbeli elhatárolások (költségek)
OTP támogatás fel nem használt része
Kötelezettségek összesen

–142 022 Ft
–84 140 Ft
–5 075 999 Ft
–5 302 161 Ft

Aktív időbeli elhatárolás (2010 évre járó kamat)
Aktív időbeli elhatárolás (2011 évre előre fizetett)
Aktív időbeli elh. (előre fizetett számlák, ösztöndíjak)
Követelések összesen
Erste Bank
Pénztár
Egyéb követelés
Elszámoláson lévő összeg
Erste értékpapír számla
Erste Konzervatív Alap
Lekötött betét
Záró pénzeszköz és értékpapír összesen

122 444 Ft
621 840 Ft
0 Ft
744 284 Ft
313 436 Ft
0 Ft
100 000 Ft
89 655 Ft
–1 000 Ft
37 778 374 Ft
5 000 000 Ft
43 280 465 Ft

Tárgyi eszközök és beruházások nettó értéke
Összesen

20 741 Ft
38 743 329 Ft

5. Cél szerinti juttatások
A TÁMASZ Alapítvány a 2010. évben az alábbi cél szerinti juttatásokat nyújtotta :
•
•
•
•
•

Tanulmányi ösztöndíjak
(46 fő): 9 298 045 Ft.
Fiatal felnőttek lakáshoz jutásának támogatása
(4 fő): 5 000 000 Ft
Támogatás szociális intézménybe kerüléshez: 2010-ben nem volt ilyen juttatása az alapítványnak
Nyelvvizsga támogatás:
(1 fő):
61 400 Ft
Egyszeri támogatás
( 7 fő): 1 501 400 Ft
Összesen: 15 799 445 Ft

6. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési
önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás
mértékének kimutatása
A TÁMASZ Alapítvány a 2010. évben jelen jelentés 3. pontjában felsoroltakon kívül nem részesült támogatásban költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől.
7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása
A TÁMASZ Alapítvány a 2010. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást vezető tisztségviselőinek.
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8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
Az alapítványról
A TÁMASZ Alapítvány olyan 18–30 év közötti fiatalok önálló életkezdését segíti elő, akik gyermekotthonokban vagy
nevelőszülőknél éltek, illetve a gyermekvédelmi gondoskodás rendszeréből már kikerültek. Mindezek keretében segíti a
fiatalok továbbtanulását és átképzését, folyamatos támogatást nyújt súlyos életkezdési nehézségek megoldására, valamint
támogatja a fiatalok ideiglenes szálláshelyeinek fenntartását.
Az alapítvány 1988-ban alakult, a Fővárosi Bíróság 1991. január 16-án vette nyilvántartásba, majd a 2000. év folyamán a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján közhasznú szervezetté, 2005. évben kiemelkedően közhasznú szervezetté minősítette át.
Az alapítvány létrejöttekor a Kuratórium tagjai úgy döntöttek, hogy a tevékenységi körön belül – pályázat útján – elsősorban a nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalokat támogatja ösztöndíjjal.
Az alapítvány 1992-től egy 5–8 férőhelyes lakásotthont tart fenn, ahol szintén a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek tanulmányaik befejezéséig, illetve azt követően két évig tartózkodhatnak kedvezményes lakáshasználati díjfizetési kötelezettséggel. A lakásotthonba szintén pályázat útján lehet elhelyezést nyerni.
Mind ösztöndíjasaink, mind a lakásotthonban élő fiatalok részére igyekszünk igényeik szerint személyre szóló tanácsadást nyújtani, támogatottjaink jelentős részével a diplomájuk megszerzését követően is kapcsolatban maradunk.
Az alapítvány tevékenységét Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálatától évente kapott támogatásból, a pályázatokon elnyert pénzeszközökből, az egyéb támogatói adományokból, a személyi
jövedelemadóból származó 1%-os részesedésből valamint a banki kamatokból biztosítja. Az OTP Bank Nyrt-től 3 éven
keresztül 40 000 000 Ft támogatást kapott az alapítvány 18 és 24 év közötti fiatal felnőttek tanulmányai folytatására,
lakáscélú támogatására, súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg fiatal felnőttek bentlakásos szociális intézménybe kerülésének támogatására.
A 2010. év tevékenysége
A Kuratórium a 2010. április 9-én megtartott ülésén a rendelkezésre bocsátható pénzeszközök felhasználását a következők szerint határozta meg:
1. A tanulmányok támogatásának keretein belül a források korlátozottsága miatt a korábban ösztöndíjban részesülő fiatal felnőtteket pályáztatja meg.
2. A fiatal felnőttek otthonteremtése tárgyában a Kuratórium úgy döntött, hogy azoknak a lakáshoz jutását támogatja, akik lakásvásárlásra hitelt kívánnak felvenni, a támogatás lényege pedig abban áll, hogy az alapítvány a hitelfelvételhez szükséges önrészt részben vagy egészben biztosítaná a fiatal számára. Ennek keretében szintén maximum
1 500 000 Ft támogatás biztosítható.
3. Nyelvvizsga megszerzésének támogatása azoknak a gyermekvédelemben felnőtt fiatal felnőttek részére, akik felsőfokú oktatási intézményben II., III, IV. vagy V. évfolyamon tanulmányokat folytatnak, és az első diplomához szükséges nyelvvizsga megszerzése érdekében Magyarországon nyilvántartásba vett nyelvtanfolyam szervezésére jogosult nyelviskolába beiratkozott. Az elnyerhető támogatás a nyelvtanfolyam díjának 80%-a, de maximum 60 000 Ft.
A támogatási összeg első fele, de maximum 30 000 Ft, a nyelvtanfolyam díjáról kiállított számla alapítvány részére
történő megküldését követően, a második részlet pedig a nyelvvizsga bizonyítvány alapítvány részére történő megküldését követően kerül kifizetésre. A nyelvvizsgát az első támogatási részlet kifizetését követő egy éven belül kell
letenni.
1. Ösztöndíjpályázat
A 2009/2010-es tanév II. félévében ösztöndíj támogatásban részesültek
2009/2010-es tanév szeptemberétől 46 fő kezdte meg felsőfokú tanulmányait az alapítvány támogatásával. Az ösztöndíjak tanulmányi eredmények függvényében kerültek megállapításra úgy, hogy 3,51–3,99 tanulmányi átlag esetén: havi
15 000 Ft; 4,01–4,70 tanulmányi átlag esetén: havi 20 000 Ft; 4,71-t meghaladó tanulmányi átlag esetén: 25 000 Ft ösztöndíj került átutalásra.
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2009/2010-es tanévben tanulmányaikat megkezdők közül 31 fő folytatta a második félévben is tanulmányait, a 2010.
év kiadásai között csak a második félév ösztöndíjai szerepelnek.
A 2010/2011-es tanév I. félévében ösztöndíj-támogatásban részesültek
Az alapítvány 31 fiatal felnőtt tanulmányait továbbra is támogatta ebben a félévben. 11 fő sikeresen befejezte főiskolai, egyetemi tanulmányait, diplomát szerzett, záróvizsgát tett, illetve a diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga
megszerzésén fáradozik 4 fő.
A támogatottakkal a Kuratórium ebben az évben is tanulmányi ösztöndíjszerződést kötött. A szerződésben rögzítésre
került, hogy az ösztöndíjas 12 hónapra kapja a támogatást, a második félévtől akkor, ha az első félévet lezáró indexmásolatot és a második félévre vonatkozó hallgatói jogviszony igazolást beküldi az alapítvány részére, és a tanulmányi átlaga meghaladja a 3,50-t.
Mindezek alapján a 2010. év végéig a 2009/2010. év II. félévére és a 2010/2011. tanév I. félévére vonatkozóan
9 298 045 Ft támogatás került kifizetésre.
2. Szociális intézménybe kerülés támogatása
2010. évben az Alapítvány nem írt ki pályázatot ilyen jellegű támogatás odaítélésére.
3. Nyelvtanulás támogatása
A nyertes pályázókkal a Kuratórium minden esetben támogatási szerződést köt.
Az alapítvány nyelvvizsga pályázata folyamatos, a Kuratórium három havonta összesíti a beérkezett pályázatokat, és
dönt a nyertesekről.
2010-ben az Alapítvány 1 fiatal felnőtt nyelvtanulását támogatta 61 400 Ft-tal.
4. Otthonteremtés támogatása
A pályázat szerint az alapítványtól 1 500 000 Ft összegű támogatást kaphat a fiatal felnőtt, ha az első lakásának megvásárlásához banki hitelt kíván igényelni, az alapítvány az ehhez szükséges önrészt részben vagy egészben megtéríti. Az
OTP Bank Nyrt.-vel való együttműködés keretében kidolgoztuk az erre vonatkozó pályázati kiírást. Az együttműködés
értelmében az alapítvány elbírálja a beérkezett pályázatokat, a nyertes pályázóknak kötelezettségvállalási nyilatkozatot
állít ki az önrész kifizetéséről, amely nyilatkozattal a fiatal beadja hiteligénylési kérelmét a bankhoz. Ezért a pályázati kiírásban az alapítvány által támogatottak körén belül további szűkítésre volt szükség olyan feltételek meghatározásaként,
amelyek lehetővé teszik, hogy már eleve a pályázók közül kiszűrjük azokat, akik nem felelnek meg a banki hiteligénylés feltételeinek.
A pályázati kiírás először 2007. decemberben került megjelenítésre.
2008-ban 4 fő adott be sikeres pályázatot. A 2009 augusztusában kiírt pályázat határideje 2009. november 30-a volt,
amelyre 5 fő adott be pályázatot, ebből egy fő nem felelt meg a pályázat kiírásának, két főnek 2009-ben megtörtént a kifizetése, míg két főnek a támogatás átutalása 2010-ben történt meg 3 000 000 Ft összegben.
Alapítványunk egyéni elbírálás keretében 2010-ben további 2 fiatalt részesített lakhatási támogatás keretében
2 000 000 Ft összeggel.
A fentiek alapján a 2010. évben összesen 5 000 000 Ft került kifizetésre lakhatás támogatása címen.
Egyéni kérelmek
A pályázataink mellett sok gyermekvédelmi gondoskodásban élő vagy korábban abban élt fiatal keresi meg alapítványunkat, hogy egyszeri támogatás biztosításával segítsük meg őket tanulmányaik folytatásában, rendkívüli élethelyzetük megoldásában. Ők olyan fiatalok, akik korábban az alapítvány ösztöndíjasai voltak, vagy csak valahonnan értesültek az alapítvány támogatásairól, de nem felelnek meg a pályázati kiírások feltételeinek. Ilyen egyéni kérelmek esetén
a Kuratórium a soron következő ülésen határoz a támogatásokról. Ezekben az esetekben az alapítvány önkéntes segítője vagy titkára segítségével mindig igyekszik utánajárni a kérelmek indokoltságának, valóságtartalmának. A gyermekvédelmi gondoskodást, a tanulmányok folytatását igazolással kérjük alátámasztani, nagyobb összegű egyszeri támogatások
esetén támogatási szerződést kötünk.
A 2010. év folyamán összesen 1 501 400 Ft egyösszegű támogatást biztosítottunk.
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A támogatottakkal való kapcsolattartás tapaszatalatai
Az alapítvány működése óta fontosnak tartja, hogy az anyagi támogatásban részesülő fiatalokkal személyesen is kapcsolatot tartson, szükség szerint vagy az igényeiknek megfelelően személyes tanácsadással is szolgáljon számukra. A támogatottak jelentős részével az alapítvány diplomájuk megszerzését követően is kapcsolatban marad, így a későbbiek folyamán is lehetőség van életvezetési tanácsokkal segítségükre lenni.
Az alapítvány ezen feladatát kezdetektől fogva az alapítvány titkára látta el 2006. augusztus 1-jétől, a titkári tisztségéről történő lemondását követően már mint önkéntes segítő végzi feladatát.
A 2010 évben a legnagyobb gondot a munkanélküliség jelentette. A diplomát szerzett fiatalok többsége végzettségének
megfelelő munkakörben nem tudott elhelyezkedni.
Lakhatási feltételeikben nincs jelentősebb változás. Többségük nevelőszülőknél, utógondozó otthonokban él. Szeretnének önállóak lenni, de ennek nincsenek meg, illetve rövid távon nem teremthetőek meg a feltételei.
Önkéntes segítőnk a 2010-es évben 99 fiatal felnőttel tartott kapcsolatot, levelezés útján és személyes látogatások alkalmával. Mivel a támogatottak jelentős része vidéken él, önkéntes segítőnk saját gépkocsijával látogatja őket rendszeresen (ezért havi gépjármű-költségtérítésben részesül). A fiatalokkal való személyes kapcsolat felvétele komoly erőfeszítéseket igényel, hiszen az esetek többségében a fiatalok csak az anyagi támogatásért fordulnak az alapítvány felé, és a
problémák már csak akkor derülnek ki, amikor azok nehezen orvosolhatóak.
Önkéntesünk rendkívül nagy erőfeszítéseket igénylő munkával igyekszik – az esetek túlnyomó részében sikerrel –
megoldani a felmerülő problémákat.
Az alapítvány „lakásotthona”
A lakás Budapesten, a VIII. kerületben található, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában áll, melyet ingyenes használatba vételi szerződés alapján ideiglenes szálláshelyként működtetünk. A lakás tágas, lakhatásra teljesen felszerelt, négy
hálóval (3 kétszemélyes, egy egyszemélyes), két fürdőszobával, egy nagy nappalival, konyhával, előszobával rendelkezik.
Jelenleg 4 fő tartózkodik a lakásotthonban, 2 fiú és 2 lány. A fiatalok közül 2 fő tanulmányokat folytat felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán, mellette alkalmi munkát is vállal. 1 fiatal évhalasztással élt a felsőoktatási intézményben, és jelenleg dolgozik, míg 1 fő befejezte felsőfokú tanulmányait, és ő is munkába állt. Év végén egy fiatal felnőtt jelezte, hogy 2011 tavaszán kiköltözik a lakásotthonból, megkezdi önálló életét.
Általánosságban elmondható, hogy a fiatalok együttműködőek, a lakásotthont – kisebb-nagyobb ellenőrzés mellett –
rendben tartják, tanácsainkat, iránymutatásainkat igénylik, rendszerint megfogadják. Önállóak, kiegyensúlyozott magánélettel rendelkeznek, közös programokat viszonylag nehéz velük kialakítani. A tanulmányok befejezésével az önálló lakhatás megteremtéséhez azonban igénylik a segítséget.
A lakásotthon fenntartási költségei illetve a tulajdonhoz kapcsolódó megnövekedett felújítási költségek olyan terhet jelentenek az Alapítvány számára, amelyek nincsenek arányban egyéb feladatainak ellátásával, megvalósulásával. A Kuratórium a lakásotthon további fenntartásáról a későbbiekben dönt.
Személyi változások
A 2010. évben személyi változás történt az alapítvány életében. Egy kuratóriumi tag, aki a titkári teendőket is ellátta,
lemondott kuratóriumi tagságáról, így a Kuratóriumot egy új taggal egészítette ki a Fővárosi Közgyűlés, akit egyben a titkári feladatok ellátásával és képviseleti joggal is megbízott.
Kelt: Budapesten, 2011. év április hó 20. napján.
A TÁMASZ Alapítvány Kuratóriuma 2011. április 28-án megtartott ülésén elfogadta a 2010. év tevékenységéről készült közhasznúsági jelentést.

Buda Éva s. k.
…………………………………………………………
a TÁMASZ Alapítvány képviselője
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