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I. rész

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
43/2011. (VII. 28.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről
szóló 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányza-
tokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §-ában meghatá-
rozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költség-
vetéséről szóló 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet (to-
vábbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

(1)  A Fővárosi Közgyűlés június 22-i döntésének meg-
felelően a fővárosi zászlók cseréjéhez szükséges pénz-
ügyi fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „9300 Ál-
talános tartalék” cím kiadási előirányzatát

 10 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7103 Gaz-

dasági és ellátási feladatok” cím kiadási, azon belül a do-
logi kiadások előirányzatát a 012 törzsszámon a kiadási 
és a bevételi főösszeg valamint a hiány összegének vál-
tozatlanul hagyása mellett. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti összeggel az alaprendelet 
2. és 3. számú táblázat érintett sorai módosulnak.

2. §

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

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
 főjegyző   főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Budapest Főváros Önkormányzata 10/2011. (III. 
10.) Főv. Kgy. rendeletének módosítását, az államháztar-
tásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. 
törvény 93. § (2) bekezdése alapján a közgyűlési döntés-
ből eredő előirányzat-rendezés teszi szükségessé.

Részletes indokolás

Az 1. § (1) bekezdése a közgyűlési döntésnek az alap-
rendeleten történő átvezetéséről rendelkezik, és rögzíti a 
2011. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének 
valamint hiányának változatlanságát.

Az 1. § (2) bekezdése az alaprendelet táblázatainak 
változásáról rendelkezik.

A 2. § a rendelet hatálybalépésének időpontjáról és a 
deregulációról rendelkezik.
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 
44/2011. (VII. 28.) önkormányzati rendelete

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a Magyar Köztársaság 
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatásköré-
ben és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 18. § (1) bekezdésében meghatározott feladat-
körében eljárva a következőket rendeli el:

1. § 

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rende-
let 7. sz. mellékletének (A Közgyűlés által a Szerveze-
ti és Működési Szabályzatban a főpolgármesterre átru-
házott hatáskörök jegyzéke) „I. Általános hatáskör” címe 
az alábbi új 6. ponttal egészül ki:

„6. Jóváhagyja és megköti az európai uniós projektek 
megvalósulását szolgáló, és közbeszerzési eljárás ered-
ményeként megkötött fővárosi önkormányzati szerződé-
sek módosítását – a jóváhagyott engedélyokirat pénzügyi 
keretei között, nem érintve a szerződéses biztosítékok kö-
rét, kivéve a kötbérterhes véghatáridő módosítását – a 
közbeszerzési törvény előírásainak megfelelően.”

2. §

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

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
 főjegyző  főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tör-
vény (Ötv.) 9. § (3) bekezdése szerint: „A képviselő-tes-
tület egyes hatásköreit a polgármesterre, a bizottságaira, 
a részönkormányzat testületére, a kisebbségi önkormány-
zat testületére, törvényben meghatározottak szerint tár-
sulására ruházhatja. E hatáskör gyakorlásához utasítást 
adhat, e hatáskört visszavonhatja. Az átruházott hatás-
kör tovább nem ruházható ” Ezen jogszabályi felhatal-
mazás alapján a Fővárosi Közgyűlés egyes hatáskörök 
átruházásáról a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosításával rendelkezik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az európai uniós forrás felhasználásával megvalósu-
ló projektek esetében jelentős kockázatot jelent, hogy a 
megvalósulásukat szolgáló és közbeszerzési eljárás ered-
ményeként megkötött szerződések esetleges módosítá-
sához az adott közbeszerzési eljárásról dönteni jogosult 
testület (közgyűlés vagy bizottság) döntése szükséges. 
A projektek végrehajtása folyamán szükségessé váló 
szerződésmódosítások kezelésére az esetek többségében 
rendkívül rövid határidő áll rendelkezésre. A testületi 
döntések előkészítése, a következő testületi ülés időpont-
jára való várakozás időveszteséget eredményez, ezáltal 
veszélyeztetve a támogatások lehívását, valamint a pro-
jektek sikeres lezárását. Ezért ez a hatáskör az SZMSZ 7. 
sz. mellékletének megfelelő módosításával a főpolgár-
mester átruházott hatáskörébe kerül.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a jogtechnikailag 
szükséges deregulációról rendelkezik.
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 
45/2011. (VII. 28.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló

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

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az épí-
tett környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdésében kapott felhatal-
mazás, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 63/C. § (1) bekezdésében és az épí-
tett környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 14. § (5) bekezdésben meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. 
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú mellékletét1 képező 
1:4000 méretarányú térkép az e rendelet 1. számú mel-
lékletében foglaltaknak megfelelően módosul.

2. §

E rendelet a kihirdetést követő 180. napon lép hatály-
ba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.  Tarlós István s. k.
 főjegyző  főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az FSZKT-t és a BVKSZ-t az 1997. évi LXXVIII. 
törvény rendelkezései szerint a Fővárosi Közgyűlés kü-
lön-külön rendeletével fogadja el, azonban tartalmuk kö-
zösen határozza meg a kerületi önkormányzatok kerületi 
szabályozási terv (KSZT) és kerületi városrendezési sza-
bályzat (KVSZ) megalkotására irányuló tevékenységét.  
A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. számú rendelet 1. § (1) be-
kezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét 
jelentő 1:4000 méretarányú térkép módosítását általában 
a kerületi önkormányzatok kezdeményezik, a 48/1998. 
(X. 15.) Főv. Kgy. számú rendeletben foglaltak szerint.

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

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

Az FSZKT tartalma a Budapest XXII. kerület Duna-
part II. területére és Dunapart logisztikai területre vo-
natkozó keretövezetmódosítás alapján  a mellékletnek 
megfelelően módosul. A kerületi szabályozási terv ké-
szítésével összefüggésben a XXII. kerületi Önkormány-
zat kezdeményezte a módosítást, amely módosítás kerü-
leti érdeket szolgál.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

1 A mellékleteket képező térképek a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálati Irodájában való kifüggesztéssel kerülnek kihirdetésre. A 
térképek megtekinthetők az Ügyfélszolgálati Irodában (Budapest V. 
ker., Bárczy I. u. 1–3.).
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II. rész

Kivonat
Budapest Főváros Közgyűlése

2011. június 8-i rendkívüli ülésének
jegyzőkönyvéből

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1448/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
nem fogadja el a „Javaslat vizsgálóbizottság felál-
lítására” című előterjesztés napirendre vételére vo-
natkozó indítványt.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1449/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
leveszi napirendjéről „A Bécsi utca 10. (Harmincad 
u. 3.) szám alatti épület szakmai indokkal nem alá-
támasztott védelem-megszüntetésének újratárgya-
lása” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1450/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
leveszi napirendjéről „Javaslat a Margit híd kerék-
páros és gyalogos infrastruktúrájának jobbítására” 
című előterjesztéseket.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1451/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
napirendjére veszi és 70. pontként tárgyalja meg a 
„Javaslat intézményvezető fegyelmi felelősségre 
vonására” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1452/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
napirendjére veszi és 18. pontként tárgyalja meg a 
„Javaslat a Fővárosi Önkormányzat „Iharos Sándor 
Margitszigeti Atlétikai Centrum” igazgatói állásá-
nak betöltésére vonatkozó pályázat bírálóbizottsági 
tagjára” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1453/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
nem fogadja el a „Javaslat a fővárosi önkormányza-
ti fenntartású egészségügyi intézmények szerkezet-

átalakítására” című előterjesztés napirendre vételé-
re vonatkozó indítványt.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1454/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1.  Javaslat az Akadémia u. 1. szám alatti ingatlan hom-
lokzat-felújítás feladat célokmányának jóváhagyá-
sára.

2.  Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság 
2010. évi munkájáról.

3.  Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok 
végrehajtásáról.

4.  Javaslat a Fővárosi Önkormányzat ügykörébe tar-
tozó adókhoz kapcsolódó érdekeltségi rendszerről 
szóló rendelet megalkotására.

5.  Javaslat a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás 
társulási szerződésének módosítására.

6.  Javaslat a „Dél-budapesti régió vízrendezése” c., 
KMOP-3.3.1/c-2009-0001 sz. projekt támogatási 
szerződésének 3. sz. módosítására, valamint ezen 
belül az Irhás-árok mederrendezése projekt többlet-
forrás-igényének biztosítására, az engedélyokirat 3. 
sz. módosítására.

7.  Javaslat „A Városliget Kapuja (Városligeti Műjég-
pálya pálya és épületegyüttes rekonstrukciója)” c., 
KMOP-3.1.1/E-2008-0004 sz. projekt támogatási 
szerződésének 5. sz. módosítására.

8.  Javaslat Budapest végrehajtó bizottsági tagságának 
meghosszabbítására az EUROCITIES szervezet-
ben.

9.  Javaslat a 2011. február 28. napjával megszűnt 
FŐSZINFORM záróbeszámolójának elfogadására.

10.  Javaslat a Városmajori park kerítésének építéséhez 
nyújtott támogatásról szóló 802/2010. (IV. 29.) Főv. 
Kgy. határozat alapján pénzeszközátadás-átvételi 
megállapodás megkötésére.

11.  Budapest XI. 1783/6 hrsz. alatti ingatlanra megkö-
tött használati megállapodás módosítása.

12.  A BFVK Zrt. és a FIMŰV Zrt. 2011. évi Éves Szer-
ződésének 2. számú módosítása.

13.  Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szó-
ló 46/1998. (X. 15.) rendelet módosítására a Buda-
pest XIV. kerület, Dévényi utca–Szegedi út–Teleki 
Blanka utca–Szőnyi út–Kacsóh Pongrác út–Varannó 
utca által határolt területre vonatkozóan.
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14.  Javaslat a közoktatási intézmények magasabb veze-
tői megbízásaira a 2011/2012. tanévtől.

15.  Javaslat a Szent Ferencről nevezett Szegénygondo-
zó Nővérek rendházzal kötendő megállapodás jóvá-
hagyására.

16.  Javaslat a Kornis Klára Gyermekotthon szakisko-
lájának megszüntetéséhez kapcsolódó végleges lét-
számcsökkentés miatt felmerült kiadások elszámo-
lására.

17.  Javaslat a  Budapest Főváros Levéltára intézmény-
ben  történő létszámcsökkentésre.

18.  Javaslat a Fővárosi Önkormányzat „Iharos Sándor 
Margitszigeti Atlétikai Centrum” igazgatói állásá-
nak betöltésére vonatkozó pályázat bírálóbizottsági 
tagjára.

19.  Javaslat a Budapest Esély Nonprofi t Kft. 2011. évi 
közszolgáltatási szerződésének módosítására.

20.  Javaslat a Környezetvédelmi Alap 2011. évi pályá-
zati felhívásának és kiírásának jóváhagyására.

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

22.  Fejlesztési célú végleges pénzeszköz-átadási meg-
állapodás megkötése a BKK Zrt.-vel a Közterületi 
Parkolás fejlesztési beruházás II. ütem és kapcsoló-
dó forgalomtechnikai fejlesztések megvalósítására.

23.  Budapest Főváros CIVITAS FÓRUM-hoz való 
csatlakozása.

24.  Javaslat a Budapest Szíve Program – Reprezen-
tatív kaputérség kiépítése I. ütem című, KMOP-
5.2.2/A-2008-0002 számú projekt magánerős beru-
házás cseréjére.

25.  A BGYH Zrt. Felügyelőbizottsága Ügyrendi Sza-
bályzatának és a társaság alapvető szervezeti struk-
túrájának jóváhagyása.

26.  Javaslat a Budapest Szíve Program – Hídfőterek 
és új pesti korzó kiépítése, I. ütem című, KMOP-
5.2.2/A-2008-0003 számú és a Budapest Szí-
ve Program – Kaputérség kiépítése I. ütem című, 
KMOP-5.2.2/A-2008-0002 számú projekt támoga-
tási szerződéseinek 3. sz. módosítására, valamint a 
projektek engedélyokiratainak 2. számú módosítá-
sára.

27.  Bp. IX., Koppány u. 6. fsz. 2. szám alatti lakás el-
idegenítése.

28.  A Bp. II., Hűvösvölgyi u. 10. fsz. 6. szám alatti la-
kás elidegenítése.

29.  Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elő-
vásárlási jog gyakorlása tekintetében.

30.  Bp. XIV. ker., Csáktornya parkban lévő transzfor-
mátorház használati jogának rendezése.

31.  Javaslat a Fővárosi Önkormányzat 2011. évi lakás-
bérbeadói tevékenységére. 

32.  A Fővárosi Önkormányzat Vagyongazdálkodási 
Koncepciója.

33.  A 37061/5 hrsz.-ú ingatlanra kiadott meghatalma-
zás visszavonása.

34.  Római parti gát II. ütem építése. Nyomvonal-kijelö-
lés.

35.  Javaslat egyes útszakaszok felújítási munkáinak 
pénzeszközátadás-átvétel útján történő megvalósí-
tására, valamint az „Útfelújítások 2008–2010 tár-
gyú engedélyokirat VI. számú módosítására.

36.  Javaslat a KMOP- 4.1.1/A-2008-0001 „A korszerű 
szakképzési együttműködés kiépítéséhez kapcsoló-
dó infrastrukturális fejlesztés a Dél-Budai TISZK-
ben” című projekt támogatási szerződésének módo-
sítására.

37.  Javaslat a helyi önkormányzatok által fenntartott 
muzeális intézmények 2011. évi pályázatán való 
részvételre.

38.  Átfogó értékelés a Fővárosi Önkormányzat 2010. 
évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.

39.  Javaslat a TISZK Nonprofi t Kft.-k végelszámolásá-
nak befejezésére.

40.  Javaslat emléktábla elhelyezésének engedélyezésé-
re.

41.  Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában 
működő közoktatási intézmények 2011/2012. tan-
évi szakképzési szakasz beiskolázási tervszámaira, 
új szakmák engedélyezésére.

42.  Javaslat az oktatási ágazatban létrehozandó gazda-
sági szervezetek hálózatfejlesztése tárgyú feladat 
engedélyokiratának jóváhagyására.

43.  Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum 2010. évi 
szakmai beszámolója és 2011. évi munkaterve elfo-
gadására.

44.  Javaslat Budapest Főváros Levéltára 2010. évi szak-
mai beszámolója és 2011. évi munkaterve elfogadá-
sára.

45.  Javaslat a „Fohász a festészet újjászületéséért” c. 
szobor elhelyezésére az V. kerület, Erzsébet téren.

46.  Javaslat a Fővárosi Állat- és Növénykert 2010. évi 
szakmai beszámolója és 2011. évi munkaterve elfo-
gadására.

47.  Javaslat a Madách Színház Nonprofi t Kft. ügyveze-
tőjének külföldi kiküldetésével és szakmai beszá-
molójával kapcsolatos döntésre.

48.  Javaslat az Örkény István Színház Nonprofi t Kft. 
ügyvezetőjének külföldi kiküldetésével és szakmai 
beszámolójával kapcsolatos döntésre.

49.  Javaslat a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofi t 
Kft. ügyvezetőjének szakmai beszámolójával kap-
csolatos döntésre.

50.  Javaslat a Budapest Ösztöndíj Program keretében 
beérkező pályázatok elbírálási rendjére. 

51.  Javaslat a fővárosi kisebbségi önkormányzatok tá-
mogatására.

52.  Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában 
lévő szociális intézmények szervezeti és működési 
szabályzatának jóváhagyására.

53.  Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában 
lévő szociális intézmények házirendjeinek jóváha-
gyására.
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54.  Előterjesztés a Fővárosi Önkormányzat Péterfy 
Sándor utcai Kórház – Rendelőintézet  és Balese-
ti Központ 2010. évi prevenciós szűrőprogramjának 
elszámolásáról.

55.  Javaslat fenntartói nyilatkozat megadására egysze-
rűsített többletkapacitás-befogadási eljáráshoz a 
Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kór-
ház és Baleseti Központ részére.

56.  Javaslat a Drog-Stop Egyesület „Nem vagy egye-
dül” című pályázata támogatási szerződés 3. sz. 
mellékletének módosítására.

57.  Javaslat az INDIT Közalapítvány „Iskolai Szociális 
Hálózat működtetése Budapesten a 2011-es évben” 
című program céljából kötött támogatási szerződés 
3. sz. mellékletének módosítására.

58.  Javaslat gép-műszer beruházási engedély-okiratok 
módosítására.

59.  Javaslat az 54/1993. (1994. II. 1) Főv. Kgy. rendelet 
alapján helyi védettség alá helyezésre, illetve helyi 
védettség megszüntetésére. 

60.  Előterjesztés a Fehérvári út – Bocskai út – Móricz 
Zsigmond körtér közötti részének átmenő forgalom 
elől elzártnak tartásáról és a körtér hosszú távú ren-
dezéséről. 

61.  Javaslat címzetes főjegyzői cím adományozására.
62.  Javaslat a BÖP Kft. szétválásával kapcsolatos dön-

tésekre.
63.  XI., Bogdánfy utcai útfelújítás és kerékpársáv ki-

alakításának kivitelezési munkái tárgyú, nemzeti el-
járási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás indí-
tásának jóváhagyása.

64.  Javaslat az Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki 
Szakközépiskola igazgatójának felmentésére.

65.  A Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 
igazgatójának felmentése.

66.  Javaslat Budapest Főváros Önkormányzatának Ál-
talános Iskolai Kollégiuma intézményvezetői pá-
lyázatának elbírálására.

67.  Javaslat a Madách Színház Nonprofi t Kft. ügyve-
zetőjének összeférhetetlenségével kapcsolatos dön-
tésre.

68.  Javaslat intézményvezető fegyelmi felelősségre vo-
nására.

69.  Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 
(1102 Budapest, Halom u. 31.) intézményvezetői 
pályázatának elbírálására.

70.  Javaslat a FEBESZ ügyvezetője, könyvvizsgálója 
és a felügyelőbizottság tagjai megbízatásának meg-
hosszabbítására.

71.  Javaslat a szakosított szociális intézményekben mű-
ködő Érdekképviseleti Fórum tagjainak kijelölésé-
re.

72.  Horváth Ilona Anna fellebbezése átmeneti segély 
iránti kérelem elutasítása ügyében.

73.  Horváth Ilona Anna fellebbezése személyi térítési 
díj ügyben.

74.  Somogyi Miklósné fellebbezése személyi térítési 
díj ügyben.

A napirend 1. pontja: Javaslat az „Akadémia u. 1. 
szám alatti ingatlan homlokzat-felújítás” feladat célok-
mányának jóváhagyására.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1455/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
jóváhagyja az „Akadémia u. 1. szám alatti ingatlan 
homlokzat-felújítás” feladat célokmányát az 1. szá-
mú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a fő-
polgármestert annak aláírására.

Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Tarlós István

A napirend 2. pontja: Beszámoló a Budapesti Rend-
őr-főkapitányság 2010. évi munkájáról.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1456/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
elfogadja a Budapesti Rendőr-főkapitányság 2010. 
évi munkájáról szóló beszámolóját, és elismeri a 
főváros közbiztonsága, közterületi rendje és a fő-
városi lakosság biztonságérzetének javítása érde-
kében végzett tevékenységét, egyetért a 2011. évi 
célkitűzéseivel, ezen belül kiemelten a közterületi 
rendőri jelenlét fokozásával, a lakossági bejelenté-
sekre történő reagáló-képesség növelésével, illetve 
a lakókörzetek biztonságát javító intézkedésekkel.

A napirend 3. pontja: Jelentés a lejárt határidejű 
közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1457/2011.(VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló 
jelentést – fi gyelemmel a 2. pontban foglaltakra – 
elfogadja.

1458/2011.(VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
A 694/2006. (IV. 27.) sz. határozat végrehajtási ha-
táridejét 2011. október 31-re módosítja;
–  a 124/2011. (I. 31.) sz. határozat végrehajtási 

határidejét 2011. október 1-jére módosítja;
– a 162/2011. (I. 31.) sz. határozat végrehajtási 

határidejét 2011. október 31-re módosítja.
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A napirend 4. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat ügykörébe tartozó adókhoz kapcsolódó érde-
keltségi rendszerről szóló rendelet megalkotására.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 33/2011. (VI. 21.) önkormányzati ren-
deletét a Fővárosi Önkormányzat ügykörébe tarto-
zó adókhoz kapcsolódó érdekeltségi rendszerről, a 
melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 5. pontja: Javaslat a Fővárosi Közterü-
leti Parkolási Társulás társulási szerződésének módosí-
tására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1459/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
jóváhagyja, megköti a Fővárosi Közterületi Parko-
lási Társulás társulási szerződésének módosítását a 
2. számú melléklet szerinti tartalommal, felkéri a 
főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 6. pontja: Javaslat a „Dél-budapesti ré-
gió vízrendezése” c., KMOP-3.3.1/C-2009-0001 sz. pro-
jekt támogatási szerződésének 3. sz. módosítására; vala-
mint ezen belül Irhás árok mederrendezése projektelem 
többletforrás igényének biztosítására, és az engedélyok-
irat 3. sz. módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1460/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
a Dél-budapesti régió vízrendezése c., KMOP-
3.3.1/C-2009-0001 sz. projekt megvalósítása ér-
dekében a feladatot átütemezi, és a kivitelezéshez 
szükséges 86 000 E Ft többletforrást biztosítja.

1461/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
A pénzügyi fedezet biztosítása érdekében csök-
kenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen 
belül a „Dél-budapesti régió vízrendezése” feladat 
előirányzatát 290 485 E Ft-tal, továbbá csökkenti a 
„8536 Támogatás értékű beruházási bevétel” címen 
belül a „KMOP – Dél-budapesti régió vízrendezé-
se” előirányzatot 242 270 E Ft-tal, ezzel egyidejű-
leg megemeli a „9112 Évközi indítású beruházá-
sok” címen belül a „Fejlesztések átütemezésének 
tartaléka” előirányzatát 48 215 E Ft-tal.

Ennek megfelelően a „Dél-budapesti régió vízren-
dezése” feladat 2011. évi üteme 1 071 794 E Ft-ra 
(ebből EU támogatás (KMOP) 810 530 E Ft, sa-
ját forrás 261 264 E Ft) változik, 2012. évi üte-
me 376 495 E Ft (ebből EU támogatás (KMOP) 
242 227 E Ft, saját forrás 134 268 E Ft). A feladat 
összköltsége 1 505 689 E Ft, a tény 2010. december 
31-ig 57 400 E Ft.

1462/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kap-
csolódó költségvetési rendeletmódosításra vonat-
kozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés következő rendes 
ülése

Felelős: Tarlós István 

1463/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja a „Dél-budapesti régió vízrendezése” 
tárgyú beruházási engedélyokirat 3. számú módo-
sítását az előterjesztés 9. számú melléklete szerinti 
tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az okirat 
aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését kö-
vetően

Felelős: Tarlós István 

1464/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés 3. szá-
mú módosítását az előterjesztés 10. számú mellék-
lete szerint, és felkéri a főpolgármestert annak alá-
írására. 

Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 7. pontja: Javaslat „A Városliget Kapuja 
(Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonst-
rukciója)” c., KMOP-3.1.1/E-2008-0004 sz. projekt tá-
mogatási szerződésének 5. sz. módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1465/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.
az építésügyi hatóság által „A Városliget Kapu-
ja a Városligeti Műjégpálya rekonstrukciója” fel-
adathoz előírt pótmunkák elvégzéséhez szükséges 
37 500 E Ft többletforrást biztosítja.

1466/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Ennek érdekében csökkenti a „9171 Városüzemel-
tetési céltartalék” cím előirányzatát 37 500 E Ft-tal, 
és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli 
a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül 
„A Városliget Kapuja a Városligeti Műjégpálya re-
konstrukciója” feladat előirányzatát. A beruházás 
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2011. évi üteme 3 377,047 M Ft (ebből uniós támo-
gatás: 2 200,0 M Ft, saját forrás: 1 177,047 M Ft). 
A feladat összköltsége 4 871,7 M Ft-ra változik.

1467/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kap-
csolódó költségvetési rendeletmódosításra vonat-
kozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés következő rendes 
ülése

Felelős: Tarlós István 

1468/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja, megköti „A Városliget Kapuja (Városli-
geti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonstruk-
ciója)” című, KMOP-3.1.1/E-2008-0004 számú pro-
jekt támogatási szerződésének 5. sz. módosítását az 
előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal, és 
felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

1469/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja a „Városliget Kapuja, Városligeti Mű-
jégpálya rekonstrukció” című, 005964 számú enge-
délyokirat 3. számú módosítását a 11. sz. melléklet 
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert 
annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet hatályba lépését 
követően

Felelős: Tarlós István 

A napirend 8. pontja: Javaslat Budapest végre-
hajtó bizottsági tagságának meghosszabbítására az 
EUROCITIES szervezetben.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1470/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
úgy dönt, hogy Budapest benyújtja jelentkezését a 
végrehajtó bizottsági (Executive Committee) tag-
ságának meghosszabbítására az EUROCITIES 
szervezetben, és felkéri a főpolgármestert, hogy 
gondoskodjon a jelentkezéshez szükséges doku-
mentumok elkészítéséről és aláírásáról.

Határidő: 2011. szeptember 16.
Felelős: Tarlós István 

1471/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Amennyiben Budapest az EUROCITIES Executive 
Committee tagja marad, kötelezettséget vállal arra, 
hogy az éves tagdíjat (amely 2011-ben 21 540 euró, 
azaz 5 937 E Ft volt), a „7219 Tagsági díjak” cím 
142 törzsszámán, a dologi kiadások előirányzaton 
biztosítja a 2012., 2013. és 2014. évi költségvetés-

ben, a mindenkori hivatalos MNB árfolyam fi gye-
lembevételével.

Határidő: a 2012., 2013. és 2014. évi költségvetések el-
készítése

Felelős: Tarlós István 

A napirend 9. pontja: Javaslat a 2011. február 28. 
napjával megszűnt FŐSZINFORM záróbeszámolójának 
elfogadására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1472/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
jóváhagyja a FŐSZINFORM költségvetési szerv 
tevékenységét lezáró mérlegét az 1. sz. melléklet 
szerinti tartalommal, az intézmény 2011. évi pénz-
maradványát – 377 E Ft összeggel fogadja el a 2. 
sz. melléklet szerint.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

1473/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
A megszűnt intézmény előző évben megképződött 
pénzmaradványa maradványával együttes pénz-
maradvány összegének tervbevételére megemeli a 
„8535 Támogatásértékű működési bevétel” címkód 
bevételi, ezen belül a „Támogatásértékű működési 
bevétel TB alap nélkül” előirányzatát 11 261 E Ft-
tal, ezzel egyidejűleg megemeli a 313/2011. (III. 23.) 
Főv. Kgy. határozattal a megszűnt intézmény vezető-
je részére jóváhagyott 670 E Ft prémium fedezetének 
biztosítása érdekében a „7101 Igazgatási apparátus 
kiadásai” címkód kiadási előirányzatát 851 E Ft-tal, 
(ezen belül a „Személyi juttatások” (külső személyi 
juttatások) előirányzatát 670 E Ft-tal, a munkaadó-
kat terhelő járulékok előirányzatát 181 E Ft-tal), va-
lamint a megszűnt intézménnyel kapcsolatban utólag 
felmerülő kiadások fedezetének biztosítása érdeké-
ben az új „8416 Megszűnt intézmények kiadásai” 
címkód kiadási, ezen belül a dologi kiadások elői-
rányzatát 10 410 E Ft összeggel.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

A napirend 10. pontja: Javaslat a Városmajori 
park kerítésének építéséhez nyújtott támogatásról szóló 
802/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozat alapján pénzesz-
közátadás-átvételi megállapodás megkötésére.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1474/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
hatályon kívül helyezi a 802/2010. (IV. 29.) Főv. 
Kgy. határozatot.
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1475/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Egyetért az előterjesztés 3. sz. mellékleteként csa-
tolt pénzeszközátadás-átvételi megállapodás meg-
kötésével, s felkéri a főpolgármestert, hogy átruhá-
zott hatáskörben eljárva a pénzeszközátadás-átvételi 
megállapodást kösse meg. 

Határidő: 2011. július 31.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 11. pontja: Budapest XI. 1783/6 hrsz. 
alatti ingatlanra megkötött használati megállapodás mó-
dosítása.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1476/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szó-
ló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 42. §-a 
alapján jóváhagyja és megköti az 1992. szeptem-
ber 10-én a Budapest XI. 1783/6 hrsz. alatti ingat-
lan használatára kötött megállapodás módosítását a 
7. számú mellékletben foglalt tartalommal, és fel-
hatalmazza a főpolgármestert a megállapodás-mó-
dosítás, valamint az egységes szerkezetbe foglalt 
megállapodás aláírására.

Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 12. pontja: A BFVK Zrt. és a FIMŰV Zrt. 
2011. évi Éves Szerződésének 2. számú módosítása.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1477/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
az ingatlan-nyilvántartásban 43840/2 hrsz.-on fel-
vett, természetben Budapest XI. kerület, Postás u. 
mentén fekvő, 103 m2 alapterületű, kivett csonkate-
lek megnevezésű ingatlant az ágazati törzsvagyoni 
körből kivonja, és forgalomképessé nyilvánítja.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István 

1478/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. 
rendelet 1. §-ának (6) bekezdése alapján eseti jel-
leggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat va-
gyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. 
rendelet 18. § a) pontjában a Gazdasági Bizottság-
ra átruházott hatáskörét, és a BFVK Zrt. 2011. évi 
Éves Közszolgáltatási Szerződése 1., valamint 4/A. 

számú mellékletét a Budapest XI. kerület, Postás 
u. mentén fekvő, 43840/2 hrsz.-on felvett, 103 m2 
alapterületű, kivett csonkatelek megnevezésű ingat-
lannal, a FIMŰV Zrt. 2011. évi Éves Közszolgál-
tatási Szerződése 1. számú melléklete 4. pontját a 
Szentgotthárd, Hunyadi út mentén található 1413/1 
hrsz-ú 19.552 m2 alapterületű, belterületi felépítmé-
nyes és – az 1. számú melléklet 3. pontjából tör-
ténő egyidejű törléssel – a Budapest XXI. kerület, 
Táncsics Mihály u. 82. szám alatti 208850/0/A/1 
hrsz.-ú ingatlanokkal, valamint a hozzárendelt fel-
adatokkal kiegészíti.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 7. számú 
melléklete szerinti szerződésmódosítást, egyidejű-
leg felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírá-
sára.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István 

1479/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
A FIMŰV Zrt. 2011. évi Éves Közszolgáltatási 
Szerződés 1. számú melléklete 4. pontját a Buda-
pest VI. kerület, Csengery u. 69. szám alatti 28729 
hrsz.-ú, és – az 1. számú melléklet 3. pontjából tör-
ténő egyidejű törléssel – a Budapest XXI. kerület, 
Táncsics Mihály u. 84. szám alatti 208849 hrsz.-ú 
ingatlanokkal, valamint a hozzájuk rendelt felada-
tokkal kiegészíti, az Éves Közszolgáltatási Szerző-
désben rögzített 77 040 E Ft egyedi évközbeni köz-
szolgáltatási megbízási tartalékkeret terhére. 
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 8. számú 
melléklete szerinti szerződésmódosítást, egyidejű-
leg felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírá-
sára. 

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 13. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabá-
lyozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) rendelet mó-
dosítására a Budapest XIV. kerület, Dévényi utca–Sze-
gedi út–Teleki Blanka utca–Szőnyi út–Kacsóh Pongrác 
út–Varannó utca által határolt területre vonatkozóan.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Budapest XIV. kerület, Dévényi utca–
Szegedi út–Teleki Blanka utca–Szőnyi út–Kacsóh 
Pongrác út–Varannó utca által határolt területre vo-
natkozó, a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szó-
ló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módo-
sításáról szóló 34/2011. (VI. 21.) önkormányzati 
rendeletét az 1. sz. mellékletnek megfelelő tarta-
lommal.
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1480/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről az érin-
tett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 14. pontja: Javaslat a közoktatási intéz-
mények magasabb vezetői megbízásaira a 2011/2012. 
tanévtől.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1481/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
nem fogadja el az előterjesztés határozati javaslata 
2. pontjának levételére vonatkozó indítványt.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1482/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
megbízza dr. Szatmáriné Vidovszky Évát a Békésy 
György Szakközépiskola (1174 Budapest, Széche-
nyi u. 9-11.) megbízott magasabb vezetői – intéz-
ményvezetői – feladatok ellátásával 2011. augusz-
tus 16. napjától 2016. augusztus 15. napjáig terjedő 
határozott időre. Ez a határozott idejű magasabb ve-
zetői megbízás nem érinti dr. Szatmáriné Vidovszky 
Éva fenti intézményben fennálló, határozatlan időre 
szóló közalkalmazotti jogviszonyát. Dr. Szatmáriné 
Vidovszky Éva illetményét az előterjesztésben fog-
lalt részletezés szerint 417 300 Ft összegben álla-
pítja meg. 

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

1483/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
1482/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozathoz kapcso-
lódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1484/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
megbízza Fehér Dalmát a Bánki Donát Közleke-
désgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1139 
Budapest, Váci út 179-183.) megbízott magasabb 
vezetői – intézményvezetői – feladatok ellátásával 
2011. augusztus 16. napjától 2016. augusztus 15. 
napjáig terjedő határozott időre. Ez a határozott 

idejű magasabb vezetői megbízás nem érinti Fe-
hér Dalma fenti intézményben fennálló, határozat-
lan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát. Fehér 
Dalma illetményét az előterjesztésben foglalt rész-
letezés szerint 431 500 Ft összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

1485/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
1484/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozathoz kapcso-
lódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Tarlós István 

1486/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Megbízza Csécsi Barnabást a Benedek Elek Óvo-
da, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egy-
séges Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
(1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 1-3.) 
megbízott magasabb vezetői – intézményvezetői – 
feladatok ellátásával 2011. augusztus 16. napjától 
2016. augusztus 15. napjáig terjedő határozott idő-
re. Ez a határozott idejű magasabb vezetői megbí-
zás nem érinti Csécsi Barnabás fenti intézményben 
fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti 
jogviszonyát. Csécsi Barnabás illetményét az elő-
terjesztésben foglalt részletezés szerint 479 100 Ft 
összegben állapítja meg. 

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

1487/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
1486/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozathoz kapcso-
lódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Tarlós István 

1488/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Megbízza Terdikné dr. Takács Szilviát a Bókay Já-
nos Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szak-
iskola és Gimnázium (1086 Budapest, Csobánc u. 
1.) megbízott magasabb vezetői – intézményveze-
tői – feladatok ellátásával 2011. augusztus 16. nap-
jától 2016. augusztus 15. napjáig terjedő határozott 
időre. Ez a határozott idejű magasabb vezetői meg-
bízás nem érinti Terdikné dr. Takács Szilvia fenti 
intézményben fennálló, határozatlan időre szóló 
közalkalmazotti jogviszonyát. Terdikné dr. Takács 
Szilvia illetményét az előterjesztésben foglalt rész-
letezés szerint 358 700 Ft összegben állapítja meg. 

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 
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1489/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
1488/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozathoz kapcso-
lódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Tarlós István 

1490/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Megbízza dr. Szenes Györgyöt a Bolyai János Fő-
városi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kol-
légium (1134 Budapest, Váci út 21.) megbízott 
magasabb vezetői – intézményvezetői – feladatok 
ellátásával 2011. augusztus 16. napjától 2016. au-
gusztus 15. napjáig terjedő határozott időre. Ez a 
határozott idejű magasabb vezetői megbízás nem 
érinti dr. Szenes György fenti intézményben fenn-
álló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jog-
viszonyát. Dr. Szenes György illetményét az elő-
terjesztésben foglalt részletezés szerint 420 700 Ft 
összegben állapítja meg. 

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

1491/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
1490/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozathoz kapcso-
lódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Tarlós István 

1492/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Eredménytelennek nyilvánítja a Giorgio Perlasca 
Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és 
Szakiskola (1106 Budapest, Maglódi út 8.) intéz-
ményvezetői pályázatát.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

1493/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
A Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari 
Szakközépiskola és Szakiskola (1106 Budapest, 
Maglódi út 8.) vezetésével kapcsolatos feladatokat 
2011. augusztus 16. napjától 2012. augusztus 15. 
napjáig a közoktatási intézmény szervezeti és mű-
ködési szabályzatában meghatározott helyettesítés 
rendje szerint kell ellátni, bruttó 60 000 Ft, a pót-
lékalap 300%-ával megegyező illetményen felüli 
juttatás biztosítása mellett.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

1494/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Megbízza Szénégető Krisztinát a II. Rákóczi Ferenc 
Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépisko-
la (1075 Budapest, Wesselényi u. 38.) megbízott 
magasabb vezetői – intézményvezetői – feladatok 
ellátásával 2011. augusztus 16. napjától 2016. au-

gusztus 15. napjáig terjedő határozott időre. Ez a 
határozott idejű magasabb vezetői megbízás nem 
érinti Szénégető Krisztina fenti intézményben fenn-
álló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jog-
viszonyát. Szénégető Krisztina illetményét az elő-
terjesztésben foglalt részletezés szerint 409 200 Ft 
összegben állapítja meg. 

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

1495/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
1494/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozathoz kapcso-
lódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Tarlós István 

1496/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Eredménytelennek nyilvánítja a Káldor Miklós 
Kollégium (1022 Budapest, Felvinci u. 6-8.) intéz-
ményvezetői pályázatát.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

1497/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
A Káldor Miklós Kollégium (1022 Budapest, 
Felvinci u. 6-8.) vezetésével kapcsolatos feladato-
kat 2011. augusztus 16. napjától 2012. augusztus 
15. napjáig a közoktatási intézmény szervezeti és 
működési szabályzatában meghatározott helyette-
sítés rendje szerint kell ellátni, bruttó 60 000 Ft, a 
pótlékalap 300 %-ával megegyező illetményen fe-
lüli juttatás biztosítása mellett.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

1498/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Megbízza Balogh Ervint a Károlyi Mihály Fővárosi 
Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépis-
kola (1139 Budapest, Váci út 89.) megbízott maga-
sabb vezetői – intézményvezetői – feladatok ellátá-
sával 2011. augusztus 16. napjától 2016. augusztus 
15. napjáig terjedő határozott időre. Ez a határozott 
idejű magasabb vezetői megbízás nem érinti Balogh 
Ervin fenti intézményben fennálló, határozatlan idő-
re szóló közalkalmazotti jogviszonyát. Balogh Ervin 
illetményét az előterjesztésben foglalt részletezés 
szerint 352 400 Ft összegben állapítja meg. 

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

1499/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
1498/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozathoz kapcso-
lódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Tarlós István 
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1500/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Megbízza Nagy Tamást a Kisfaludy Károly Kö-
zépiskolai Kollégium (1191 Budapest, Kisfaludy 
u. 28.) megbízott magasabb vezetői – intézmény-
vezetői – feladatok ellátásával 2011. augusztus 16. 
napjától 2016. augusztus 15. napjáig terjedő határo-
zott időre. Ez a határozott idejű magasabb vezetői 
megbízás nem érinti Nagy Tamás fenti intézmény-
ben fennálló, határozatlan időre szóló közalkalma-
zotti jogviszonyát. Nagy Tamás illetményét az elő-
terjesztésben foglalt részletezés szerint 328 700 Ft 
összegben állapítja meg. 

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

1501/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
1500/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozathoz kapcso-
lódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Tarlós István 

1502/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.
Eredménytelennek nyilvánítja a Kós Károly Kollé-
gium (1149 Budapest, Mogyoródi u. 19-21.) intéz-
ményvezetői pályázatát. 

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

1503/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
A Kós Károly Kollégium (1149 Budapest, Mogyo-
ródi u. 19-21.) vezetésével kapcsolatos feladatokat 
2011. augusztus 16. napjától 2012. augusztus 15. 
napjáig a közoktatási intézmény szervezeti és mű-
ködési szabályzatában meghatározott helyettesítés 
rendje szerint kell ellátni, bruttó 60 000 Ft, a pót-
lékalap 300 %-ával megegyező illetményen felüli 
juttatás biztosítása mellett.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

1504/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Megbízza Horváth Gábort a Kossuth Lajos Gimná-
zium (1204 Budapest, Ady Endre u. 142.) megbí-
zott magasabb vezetői – intézményvezetői – felada-
tok ellátásával 2011. augusztus 16. napjától 2016. 
augusztus 15. napjáig terjedő határozott időre. Ez 
a határozott idejű magasabb vezetői megbízás nem 
érinti Horváth Gábor fenti intézményben fennálló, 
határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszo-
nyát. Horváth Gábor illetményét az előterjesztés-
ben foglalt részletezés szerint 470 100 Ft összeg-
ben állapítja meg. 

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

1505/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
1504/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozathoz kapcso-
lódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Tarlós István 

1506/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Megbízza Miskolcziné Jakab Anikót a Leövey 
Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakis-
kola (1081 Budapest, Bezerédi u. 16/a.) megbízott 
magasabb vezetői – intézményvezetői – feladatok 
ellátásával 2011. augusztus 16. napjától 2016. au-
gusztus 15. napjáig terjedő határozott időre. Ez a 
határozott idejű magasabb vezetői megbízás nem 
érinti Miskolcziné Jakab Anikó fenti intézményben 
fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazot-
ti jogviszonyát. Miskolcziné Jakab Anikó illetmé-
nyét az előterjesztésben foglalt részletezés szerint 
477 600 Ft összegben állapítja meg. 

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

1507/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
1506/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozathoz kapcso-
lódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Tarlós István 

1508/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Megbízza Somogyi Istvánt a Magyar Hajózási 
Szakközépiskola és Szakiskola (1131 Budapest, 
Jász u. 155.) megbízott magasabb vezetői – intéz-
ményvezetői – feladatok ellátásával 2011. augusz-
tus 16. napjától 2016. augusztus 15. napjáig terje-
dő határozott időre. Ez a határozott idejű magasabb 
vezetői megbízás nem érinti Somogyi István fen-
ti intézményben fennálló, határozatlan időre szó-
ló közalkalmazotti jogviszonyát. Somogyi István 
illetményét az előterjesztésben foglalt részletezés 
szerint 428 500 Ft összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

1509/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
1508/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozathoz kapcso-
lódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Tarlós István 

1510/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Eredménytelennek nyilvánítja a Német Nemzetisé-
gi Gimnázium és Kollégium (1203 Budapest, Se-
rény u. 1.) intézményvezetői pályázatát.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 
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1511/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
A Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 
(1203 Budapest, Serény u. 1.) vezetésével kapcso-
latos feladatokat 2011. augusztus 16. napjától 2012. 
augusztus 15. napjáig a közoktatási intézmény szer-
vezeti és működési szabályzatában meghatáro-
zott helyettesítés rendje szerint kell ellátni, bruttó 
60 000 Ft, a pótlékalap 300 %-ával megegyező il-
letményen felüli juttatás biztosítása mellett.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

1512/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Megbízza Perkó Lászlót az Öveges József Gyakorló 
Középiskola és Szakiskola (1117 Budapest, Fehérvári 
út 10.) megbízott magasabb vezetői – intézményveze-
tői – feladatok ellátásával 2011. augusztus 16. napjá-
tól 2016. augusztus 15. napjáig terjedő határozott idő-
re. Ez a határozott idejű magasabb vezetői megbízás 
nem érinti Perkó László fenti intézményben fennálló, 
határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát. 
Perkó László illetményét az előterjesztésben foglalt 
részletezés szerint 533 800 Ft összegben állapítja meg. 

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

1513/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
1512/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozathoz kapcso-
lódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Tarlós István 

1514/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.
Megbízza Kiss Máriát a Pesterzsébeti Közgazdasá-
gi Szakközépiskola és Szakiskola (1201 Budapest, 
Vörösmarty u. 30.) megbízott magasabb vezetői – 
intézményvezetői – feladatok ellátásával 2011. au-
gusztus 16. napjától 2016. augusztus 15. napjáig 
terjedő határozott időre. Ez a határozott idejű ma-
gasabb vezetői megbízás nem érinti Kiss Mária fen-
ti intézményben fennálló, határozatlan időre szóló 
közalkalmazotti jogviszonyát. Kiss Mária illetmé-
nyét az előterjesztésben foglalt részletezés szerint 
437 600 Ft összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

1515/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
1514/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozathoz kapcso-
lódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Tarlós István 

1516/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Megbízza dr. Horváth Lászlót a Puskás Tivadar 
Távközlési Technikum (1097 Budapest, Gyáli út 

22.) megbízott magasabb vezetői – intézményve-
zetői – feladatok ellátásával 2011. augusztus 16. 
napjától 2016. augusztus 15. napjáig terjedő ha-
tározott időre. Ez a határozott idejű magasabb ve-
zetői megbízás nem érinti dr. Horváth László fen-
ti intézményben fennálló, határozatlan időre szóló 
közalkalmazotti jogviszonyát. Dr. Horváth László 
lletményét az előterjesztésben foglalt részletezés 
szerint 458 200 Ft összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

1517/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
1516/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozathoz kapcso-
lódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Tarlós István 

1518/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Megbízza Baski Ferencet a Széchenyi István Gim-
názium (1118 Budapest, Rimaszombati u. 2-4.) 
megbízott magasabb vezetői – intézményvezetői 
– feladatok ellátásával 2011. augusztus 16. napjá-
tól 2016. augusztus 15. napjáig terjedő határozott 
időre. Ez a határozott idejű magasabb vezetői meg-
bízás nem érinti Baski Ferenc fenti intézményben 
fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti 
jogviszonyát. Baski Ferenc illetményét az előter-
jesztésben foglalt részletezés szerint 447 900 Ft 
összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

1519/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
1518/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozathoz kapcso-
lódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Tarlós István 

1520/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Megbízza Szabóné Marlok Júliát a Szlovák Tanítá-
si Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és 
Diákotthon (1139 Budapest, Lomb u. 1–7.) megbí-
zott magasabb vezetői – intézményvezetői – felada-
tok ellátásával 2011. augusztus 16. napjától 2016. 
augusztus 15. napjáig terjedő határozott időre. Ez 
a határozott idejű magasabb vezetői megbízás nem 
érinti Szabóné Marlok Júlia fenti intézményben 
fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti 
jogviszonyát. Szabóné Marlok Júlia illetményét az 
előterjesztésben foglalt részletezés szerint 442 800 
Ft összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 
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1521/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
1520/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozathoz kapcso-
lódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Tarlós István 

1522/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Megbízza Varsóci Károlyt a Trefort Ágoston 
Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola 
(1191 Budapest, Kossuth tér 12.) megbízott maga-
sabb vezetői – intézményvezetői – feladatok ellátá-
sával 2011. augusztus 16. napjától 2016. augusztus 
15. napjáig terjedő határozott időre. Ez a határo-
zott idejű magasabb vezetői megbízás nem érinti 
Varsóci Károly fenti intézményben fennálló, hatá-
rozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát. 
Varsóci Károly illetményét az előterjesztésben fog-
lalt részletezés szerint 488 600 Ft összegben álla-
pítja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

1523/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
1522/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozathoz kapcso-
lódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Tarlós István 

1524/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Megbízza Somorjai Ágnest a Vakok Óvodája, Ál-
talános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diák-
otthona és Gyermekotthona (1146 Budapest, Ajtósi 
Dürer sor 39.) megbízott magasabb vezetői – intéz-
ményvezetői – feladatok ellátásával 2011. augusz-
tus 16. napjától 2016. augusztus 15. napjáig terje-
dő határozott időre. Ez a határozott idejű magasabb 
vezetői megbízás nem érinti Somorjai Ágnes fen-
ti intézményben fennálló, határozatlan időre szó-
ló közalkalmazotti jogviszonyát. Somorjai Ágnes 
illetményét az előterjesztésben foglalt részletezés 
szerint 384 600 Ft összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

1525/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
1524/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozathoz kapcso-
lódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Tarlós István 

1526/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Megbízza Polyákné Gajdos Katalint a Verebély 
László Szakközépiskola és Szakiskola (1139 Bu-

dapest, Üteg u. 15.) megbízott magasabb vezetői 
– intézményvezetői – feladatok ellátásával 2011. 
augusztus 16. napjától 2016. augusztus 15. nap-
jáig terjedő határozott időre. Ez a határozott idejű 
magasabb vezetői megbízás nem érinti Polyákné 
Gajdos Katalin fenti intézményben fennálló, hatá-
rozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát. 
Polyákné Gajdos Katalin illetményét az előterjesz-
tésben foglalt részletezés szerint 415 100 Ft összeg-
ben állapítja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

1527/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
1526/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozathoz kapcso-
lódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 15. pontja: Javaslat a Szent Ferencről 
nevezett Szegénygondozó Nővérek rendházzal kötendő 
megállapodás jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1528/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 42. §-a ér-
telmében jóváhagyja és megköti az előterjesztés 1. 
sz. mellékletét képező ajándékozási szerződést, és 
felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadá-
sára.

Határidő: döntést követő 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 16. pontja: Javaslat a Kornis Klára 
Gyermekotthon szakiskolájának megszüntetéséhez kap-
csolódó végleges létszámcsökkentés miatt felmerült ki-
adások elszámolására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1529/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
elfogadja a „430104 Budapest Főváros Önkormány-
zatának Kornis Klára Gyermekotthona” intézmény-
ben az álláshelyek megszüntetéséhez a 889/2010. és 
a 890/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozatok szerint 
összességében megelőlegezett 5 776 E Ft-ra vonat-
kozó elszámolást. Az elszámolás szerint a tényleges 
kifi zetés 7 451 E Ft, amely 1 675 E Ft-tal több a 
megelőlegezett összeghez viszonyítva.
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1530/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
A Kornis Klára Gyermekotthon szakiskolájának 
megszüntetése miatti létszámleépítéssel kapcsola-
tos költségeire megelőlegezett támogatás és a tény-
leges felhasználás eltérése miatt, a pénzügyi rende-
zés érdekében egyszeri jelleggel csökkenti a „9114 
Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakítás-
hoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül 
működési célú tartalék előirányzatát 1 675 E Ft-tal, 
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett 
intézmény támogatási és kiadási előirányzatát az 
alábbiak szerint:

 E Ft

Cím-
kód Intézmény neve Személyi 

juttatások

M. adó-
kat 

terhelő 
járulékok

Össze-
sen

430104 Bp. Főv. Önk. 
Kornis Klára 
Gyermekotthona

+1 319 +356 +1 675

1531/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy az 1530/2011. (VI. 
8.) Főv. Kgy. határozatban szereplő előirányzatok 
módosítására vonatkozó költségvetési rendeletmó-
dosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés 
elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. júniusi rende-
letmódosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: Javaslat a Budapest Főváros 
Levéltára intézményben történő létszámcsökkentésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1532/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
a kulturális intézmények feladatracionalizálása ke-
retében a jelenleg 135 (fő) álláshellyel működő 
Budapest Főváros Levéltára intézményben 20 (fő) 
engedélyezett álláshelyet érintő végleges létszám-
csökkentést hajt végre, ebből 1 fő nyugdíjas ápri-
lis 30-ai felmentéssel, 1 fő  2011 május 16-i kezde-
tű felmentéssel, további 1 fő 2011. augusztus 1-jei 
kezdetű felmentéssel és csoportos létszámleépítés 
keretében 17 fő 2011. december 1-jei kezdetű fel-
mentéssel. 

Címkód Megnevezés

2011. évi 
eredeti 

létszámkeret
(fő)

2011. június  
1-jei hatállyal 

véglegesen 
megszüntetésre 

kerülő üres  
álláshelyek

(fő)

2011. június 1-jétől 
engedélyezett 
létszámkeret

(fő)

2012. agusztus 
1-jei hatállyal 

véglegesen 
megszüntetésre 
kerülő betöltött 

álláshelyek 
(fő)

2012. augusztus 
1-jétől 

engedélyezett 
létszámkeret

(fő)

5601 Budapest Főváros 
Levéltára

135 1 134 19 115

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1533/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
az 5/2011. (III. 3.) számú BM rendelet alapján 
igénylési dokumentációt nyújt be a csoportos lét-
számleépítéssel érintett álláshelyek 17 (fő) végle-
ges megszűnéséhez szükséges kifi zetések közpon-
ti költségvetésből történő biztosítására, és felkéri a 
főpolgármestert az igénylési dokumentáció elkészí-
tésére, aláírására és benyújtására. 

Határidő: 2012. április 12.
Felelős: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1534/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
felkéri a főpolgármestert, hogy a csoportos létszám-
leépítéssel érintett 17 (fő) álláshely végleges meg-
szüntetéséhez kapcsolódó tényleges kifi zetésekről 
készítsen elszámolást, és terjessze azt a Fővárosi 
Közgyűlés 2012. szeptember havi rendes ülése elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2012. szeptember 
havi rendes ülése

Felelős: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1535/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
a Budapest Főváros Levéltára tekintetében a lét-
számcsökkentési döntéshez kapcsolódóan az aláb-
biakról nyilatkozik:
A Fővárosi Önkormányzat a kulturális intézmé-
nyek feladatracionalizálása keretében történő lét-
számcsökkentésről, a csoportos létszámleépítéssel 
érintett 17 fő álláshelyre vonatkozóan  felmentés-
re kerülő munkavállalók esetében az intézmények 
létszámkeretét és az intézmények közötti tervezhe-
tő létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetősé-
gét felülvizsgálta, és megállapította, hogy az állás-
hely- átcsoportosításra e munkavállalók esetében 
nincs lehetőség, ezért szükséges a megszüntetésük. 
A munkaviszony megszüntetésére ezt követően ke-
rül sor.
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1536/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
a Budapest Főváros Levéltára tekintetében a lét-
számcsökkentési döntéshez kapcsolódóan az aláb-
biakról nyilatkozik:
A Fővárosi Önkormányzat a kulturális intézmé-
nyek feladatracionalizálása keretében történő lét-
számcsökkentésről, a csoportos létszámleépítéssel 
érintett 17 fő álláshelyre vonatkozóan felmentés-
re kerülő munkavállalók esetében érintett dolgo-
zók foglalkoztatására az önkormányzat költségve-
tési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az 
előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a 
tervezett új álláshelyeken, illetve szerkezeti válto-
zás, feladatellátás következtében az önkormányzat 
fenntartási körén kívüli munkáltatónál – munkavi-
szonyban töltött ideje folyamatosságának megsza-
kítása nélkül – nincs lehetőség.
A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó 
többletkiadások támogatásáról szóló költségvetési 
törvény szerinti rendelkezés alapján tudomásul ve-
szi, hogy a megszüntetésre kerülő álláshelyek leg-
alább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jog-
szabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá 
teszik.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1537/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.
kötelezettséget vállal arra, hogy a Budapest Fővá-
ros Levéltára intézmény csoportos létszámcsökken-
tésével kapcsolatos egyszeri kiadások teljes fedeze-
tét a 2012. évi költségvetésben az „5601 Budapest 
Főváros Levéltára” cím támogatási és kiadási elő-
irányzatán biztosítja az alábbiak szerint:
személyi juttatás:  35 527 E Ft
munkaadókat terhelő járulék:   9 592 E Ft
Összesen:   45 119 E Ft

Határidő: a 2012. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1538/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
a jelenleg 135 (fő) álláshellyel működő Budapest 
Főváros Levéltára intézmény létszámkeretét a kul-
turális intézmények feladatracionalizálása kereté-
ben történő 20 fő álláshelyet érintő (ebből 17 fő 
csoportos létszámleépítéssel érintett) végleges lét-
számcsökkentéshez kapcsolódóan az alábbiak sze-
rint csökkenti.  
–  2011. június 1-jével 1 fő engedélyezett (üres) 

álláshely;

– 2012. augusztus 1-jével 19 fő engedélyezett 
(betöltött) álláshely – ebből 17 fő csoportos lét-
számleépítéssel érintett – /egységes időpontban 
a felmentési idők leteltét követően/.

 Egyben felkéri a főpolgármestert, hogy a kap-
csolódó költségvetési rendeletmódosítási javas-
latot terjessze a Közgyűlés elé. 

Határidő: az 1 fő üres álláshely vonatkozásában a 
költségvetési rendelet június havi módosítása; a 19 
fő álláshely vonatkozásában a Fővárosi Közgyűlés 
2012. szeptember havi rendes ülése

Felelős: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1539/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
a Budapest Főváros Levéltára intézmény működő-
képességének fenntartása érdekében a „9300 Álta-
lános tartalék” cím előirányzatának 45 250 E Ft-tal 
történő csökkentésével egyidejűleg egyszeri jelleg-
gel megemeli az „5601 Budapest Főváros Levél-
tára” cím támogatási és kiadási, azon belül dolo-
gi előirányzatát 45 250 E Ft-tal. Egyben felkéri a 
főpolgármestert, hogy a kapcsolódó költségvetési 
rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Közgyű-
lés elé. 

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása

Felelős: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1540/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
felkéri a főpolgármestert, hogy amennyiben a lét-
számleépítéshez kapcsolódóan további döntések-
re, illetve a meghozott döntések módosítására van 
szükség, akkor azt terjessze a Fővárosi Közgyűlés 
elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2012. március havi 
rendes ülése

Felelős: Tarlós István 

A napirend 18. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat „Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Cent-
rum” igazgatói állásának betöltésére vonatkozó pályázat 
bírálóbizottsági tagjára.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1541/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése alapján 
háromtagú szakmai bizottságot hoz létre. A há-
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romtagú bizottság tagjai név szerint: Danada Judit 
sportosztályvezető, dr. Kálnoki-Gyöngyössy Zsófi a 
önkormányzati tanácsadó, irodavezető és Rétai Gá-
bor sportlétesítmény igazgató.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

A napirend 19. pontja: Javaslat a Budapest Esély 
Nonprofi t Kft. 2011. évi közszolgáltatási szerződésének 
módosítására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1542/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzata 
és a Budapest Esély Nonprofi t Kft. között létrejött 
2011. évi közszolgáltatási szerződés és annak 1. 
számú melléklete módosítását a 2. sz. mellékletben 
szereplő tartalommal, és felkéri a főpolgármestert 
annak aláírására, továbbá a közszolgáltatási szerző-
dés egységes szerkezetben történő kiadására, a 3. 
sz. mellékletben szereplő tartalommal.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István 

1543/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Az URBACT II ROMA-NET „A Roma lakosság 
integrációja” elnevezésű projekt elszámolhatósá-
gát fi gyelembe véve, a Fővárosi Önkormányzat 
2011. évi költségvetésében csökkenti a „7101 Igaz-
gatási apparátus kiadásai” cím 034 – (Roma-Net) 
törzsszámának kiadási, azon belül a dologi kiadá-
sok előirányzatát 2 700 E Ft-tal, egyidejűleg azo-
nos összeggel megemeli a „8105 Budapest Esély 
Nonprofi t Kft.” cím kiadási, azon belül a működési 
célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre előirányzatát.
A Roma-Net feladatellátáshoz kapcsolódó ellenér-
ték utalása a negyedéves elszámolásokat követően 
„Számlát helyettesítő okmány” benyújtásával, utó-
lagos elszámolással történik a 8105 címkódról.

Határidő: a kapcsolódó költségvetési rendeletmódo-
sítás elfogadása

Felelős: Tarlós István 

A napirend 20. pontja: Javaslat a Környezetvédelmi 
Alap 2011. évi pályázati felhívásának és kiírásának jóvá-
hagyására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1544/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
nem fogadja el Somfai Ágnes módosító indítványá-
nak1. pontját, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy jóváhagyja 
a „8210 Környezetvédelmi Alap” címkódon rendel-
kezésre álló 95 M Ft kerettel kiírásra kerüljön avar 
és kerti zöldhulladék komposztálását elősegítő, a 
házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést elősegítő 
mintaprogramokra a helyi védett természeti értékek 
megőrzését, eredeti, természetes állapotuk helyre-
állítását, valamint bemutatását segítő programok, 
akciók továbbá a helyi védett természeti értékek 
fi zikai védelmét szolgáló létesítmények kialakítá-
sának, illetve a meglévő kapcsolódó létesítmények 
karbantartásának és felújításának támogatására, va-
lamint zöldfelületek létrehozására, megújítására, 
gondozására a pályázat.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1545/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
jóváhagyja, hogy a „8210 Környezetvédelmi Alap” 
címkódon rendelkezésre álló 95 M Ft kerettel ki-
írásra kerüljön avar és kerti zöldhulladék komposz-
tálását elősegítő, a helyi védett természeti értékek 
megőrzését, eredeti, természetes állapotuk helyre-
állítását, valamint bemutatását segítő programok, 
akciók, továbbá a helyi védett természeti értékek 
fi zikai védelmét szolgáló létesítmények kialakítá-
sának, illetve a meglévő kapcsolódó létesítmények 
karbantartásának és felújításának támogatására, va-
lamint zöldfelületek létrehozására, megújítására, 
gondozására a pályázat.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

1546/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja a Környezetvédelmi Alap 2011. évi pá-
lyázati dokumentációját a módosítással kiegészített 
1. és 2. sz. mellékletek szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

1547/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
Környezetvédelmi Alap 2011. évi pályázati doku-
mentációjának közzétételéről.

Határidő: döntést követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: Kérelem a helyi közösségi 
közlekedés normatív támogatására.

Előterjesztő: dr. György István
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1548/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és tudomásul veszi, hogy a 23/2011. (V. 
20.) NFM rendeletben meghatározott, a központi 
költségvetés által a helyi közösségi közlekedésre 
biztosított támogatásra irányuló kérelmet a Fővá-
rosi Önkormányzat az 1. sz. melléklet szerinti tar-
talommal 2011. június 7-ei határidőre benyújtotta. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a kérelemhez szük-
séges közgyűlési nyilatkozatokat hiánypótlás kere-
tében juttassa el a Magyar Államkincstárhoz.

Határidő: a hiánypótlási határidőn belül
Felelős: Tarlós István 

1549/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Kijelenti, hogy a budapesti helyi közlekedést 2011. 
évben is folyamatosan fenn kívánja tartani.

1550/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.
Kijelenti, hogy a budapesti helyi közlekedés fej-
lesztéséhez, valamint működtetéséhez Budapest 
Főváros Önkormányzata 2010. évben összesen 
20 693 250 E Ft nettó összegű, saját forrásból szár-
mazó, vissza nem térítendő támogatást biztosított a 
BKV Zrt. mint szolgáltató részére a következő fel-
adatokra:

I. Fejlesztési célra
– a helyi közforgalmú közlekedés beruházási tá-

mogatása: 10 000 000 E Ft
– az M2 metróvonal felújítása:   1 111 545 E Ft
– az M2 metróvonal járműállomány cseréje:
  118 286 E Ft
– 4-es metróvonal építése:   4 331 419 E Ft

II. Működési célra
– Vissza nem térítendő BKV működési támoga-
tás:  5 000 000 E Ft
– Margit híd lezárása miatti többletszolgáltatások 

fedezete               132 000 E Ft

1551/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Kijelenti, hogy a BKV Zrt.-vel pályázati eljárás 
nélkül, a közszolgáltatással közvetlenül megbízva 
kötötte meg a közszolgáltatási szerződést.

A napirend 22. pontja: Fejlesztési célú végleges 
pénzeszköz-átadási megállapodás megkötése a BKK 
Zrt.-vel a Közterületi Parkolás fejlesztési beruházás II. 
ütem és kapcsolódó forgalomtechnikai fejlesztések meg-
valósítására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1552/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
egyetért azzal, hogy a BKK Zrt. a Fővárosi Önkor-
mányzat, mint tulajdonos képviseletében, valósítsa 
meg a Közterületi Parkolásfejlesztési beruházás II. 
ütemét és az ehhez kapcsolódó forgalomtechnikai 
fejlesztéseket, és ennek érdekében 844 128 000 Ft 
összegben biztosítja a szükséges forrást a BKK Zrt. 
részére. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1553/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
a fejlesztés megvalósításának érdekében csökkenti 
a „8137 Parking Kft.” címen belül a „Beruházási 
célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre” előirányza-
tát 844,128 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg, azonos ösz-
szeggel megemeli a „8139 Budapesti Közlekedési 
Központ Zrt.” címen belül a „Beruházási célú pénz-
eszközátadás Áht-n kívülre” előirányzatát; továbbá 
a beruházás áfa-fi nanszírozási kötelezettségének 
teljesítése érdekében csökkenti a „9171 Városüze-
meltetési céltartalék előirányzatot 100 M Ft-tal, 
ezzel egyidejűleg, azonos összeggel megemeli a 
„8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” címen 
belül a „felhalmozási célú kölcsön nyújtása” elői-
rányzatát. 

1554/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kap-
csolódó költségvetési rendeletmódosítást terjessze 
a Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés soron következő rendes ülése
Felelős: Tarlós István 

1555/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.
Egyetért az 1. számú mellékletben benyújtott tar-
talommal a 2011. évi fejlesztési célú végleges 
pénzeszköz átadás-átvételéről szóló megállapodás 
megkötésével, és ezzel egyidejűleg felkéri a főpol-
gármestert, hogy – átruházott hatáskörében eljár-
va – kösse meg a megállapodást a BKK Zrt.-vel. 
Egyúttal engedélyezi, hogy a 2011. évi költségve-
tésben a fentiekben leírt, a „8139 Budapest Köz-
lekedési Központ Zrt.” címen belül a „Beruházási 
célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre” előirányza-
ton jóváhagyott 844,128 M Ft összeg erejéig a kö-
telezettségvállalás soron kívül – 2011. június 20-ig 
– megtörténjen. 

Határidő: 2011. június 20.
Felelős: Tarlós István 
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1556/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja, megköti a 2. számú mellékletben be-
nyújtott tartalommal a tagi kölcsönszerződést, és 
ezzel egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a tagi 
kölcsönszerződés aláírására. 

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István 

A napirend 23. pontja: Budapest Főváros CIVITAS 
FÓRUM-hoz való csatlakozása.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1557/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
az Európai Bizottság által támogatott CIVITAS 
FÓRUM-hoz csatlakozik, melynek céljaival és 
irányelveivel egyetért, és azokat támogatja, és fel-
kéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés 1. sz. 
mellékletében szereplő csatlakozási nyilatkozatot 
írja alá.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

1558/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
A CIVITAS FÓRUM tagságával járó közlekedés-
szakmai feladatokat a Budapesti Közlekedési Köz-
pont Zrt. a Fővárossal együttműködve látja el. A 
Budapesti Közlekedési Központ Zrt. az együttmű-
ködés kapcsán a Fővárosi Önkormányzat nevében 
nyilatkozat tételére, vagy elfogadására nem jogo-
sult.

A napirend 24. pontja: Javaslat a Budapest Szíve 
Program – Reprezentatív Kaputérség kiépítése I. ütem 
című, KMOP-5.2.2/A-2008-0002 számú projekt magán-
erős beruházás cseréjére.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1559/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkor-
mányzata és az OTP Befektetési, Ingatlanforgal-
mazási és Vagyonkezelő Zrt. közötti magánerős 
megállapodás lezárását a 3. sz. melléklet szerinti 
tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak alá-
írására.

Határidő: 2011. június 15.
Felelős: Tarlós István

1560/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkor-
mányzata és a Mellow Mood Invest Ingatlanforgal-

mazási Kft., valamint a Váci u. 77. Business Center 
Kft. közötti magánerős megállapodás módosítását 
a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a 
főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2011. június 15.
Felelős: Tarlós István

A napirend 25. pontja: Javaslat a Budapest Szí-
ve Program – Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. 
ütem című, KMOP-5.2.2/A-2008-0003 számú és a Bu-
dapest Szíve Program – Kaputérség kiépítése I. ütem 
című, KMOP-5.2.2/A-2008-0002 számú projekt támoga-
tási szerződéseinek 3. sz. módosítására, valamint a pro-
jektek engedélyokiratainak 2. számú módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1561/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
úgy dönt, hogy a „Budapest Szíve Program I. ütem, 
Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése” feladatot 
a 2011. és 2012. évre vonatkozóan 280 995 E Ft 
többlet saját forrás, ebből 205 995 E Ft átfutó tétel 
biztosításával, 2 332 069 E Ft összköltséggel meg 
kívánja valósítani.

1562/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
A „Budapest Szíve Program I. ütem, Reprezenta-
tív Kaputérség kiépítése” feladatot a 2011. és 2012. 
évre vonatkozóan 225 979 E Ft többlet saját forrás-
sal, ebből 186 684 E Ft átfutó tétel biztosításával, 
3 852 868 E Ft összköltséggel meg kívánja való-
sítani.

1563/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
A „Budapest Szíve Program I. ütem, Hídfőterek és 
új pesti korzó kiépítése” és a „Budapest Szíve Prog-
ram I. ütem, Reprezentatív Kaputérség kiépítése” 
projektek átfutó tételként könyvelt összegei fede-
zetének, valamint a hiányzó saját forrás biztosítása 
érdekében, továbbá a támogatási szerződéssel való 
összhang megteremtése érdekében
• csökkenti a „8536 Támogatás értékű beruházási 

bevétel” cím KMOP „Budapest Szíve Program 
I. ütem, Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése” 
előirányzatát 4 688 E Ft-tal, valamint a „Buda-
pest Szíve Program I. ütem, Reprezentatív Ka-
putérség kiépítése” előirányzatát 858 E Ft-tal, 
továbbá

• csökkenti a „9177 Kockázatkezelési céltarta-
lék” cím előirányzatát 392 679 E Ft-tal, továb-
bá

• csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím elői-
rányzatát 113 844 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg

• megemeli a „8403 Önkormányzati fejleszté-
sek” címen belül a „Budapest Szíve Program 
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I. ütem, Hídfőterek és új pesti korzó kiépíté-
se” feladat 2011. évi előirányzatát 276 045 E 
Ft-tal; ennek megfelelően a feladat 2011. évi 
előirányzata 1 931 675 E Ft-ra [ebből EU tá-
mogatás (KMOP) 1 344 837 E Ft, saját for-
rás 586 838 E Ft] változik, a 2012. évi ütem 
1 422 E Ft [ebből EU támogatás (KMOP) 
1 160 E Ft, saját forrás 262 E Ft]. A feladat 
összköltsége 2 332 069 E Ft, ebből tény 2010. 
december 31-ig 398 972 E Ft, továbbá

• megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” 
címen belül a „Budapest Szíve Program I. ütem, 
Reprezentatív Kaputérség kiépítése” feladat 
2011. évi előirányzatát 224 932 E Ft-tal; ennek 
megfelelően a feladat 2011. évi előirányzata 3 
352 812 E Ft-ra [ebből EU támogatás (KMOP) 
2 390 017 E Ft, saját forrás 962 795 E Ft] válto-
zik, a 2012. évi ütem 1.016 E Ft [ebből EU tá-
mogatás (KMOP) 827 E Ft, saját forrás 189 E 
Ft]. A feladat összköltsége 3 852 868 E Ft, eb-
ből tény 2010. december 31-ig 499 040 E Ft.

1564/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kap-
csolódó költségvetési rendeletmódosításra vonat-
kozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés következő rendes 
ülése

Felelős: Tarlós István 

1565/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja és megköti a „Budapest Szíve Program 
– Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése, I. ütem c. 
KMOP-5.2.2/A-2008-0003 azonosító számú pro-
jekt támogatási szerződésének 3. sz. módosítását az 
előterjesztő által módosított 9. sz. melléklet szerin-
ti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak 
aláírására.

Határidő: 2011. június 9.
Felelős: Tarlós István 

1566/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja és megköti a „Budapest Szíve Prog-
ram – Kaputérség kiépítése I. ütem című, KMOP-
5.2.2/A-2008-0002 azonosító számú projekt tá-
mogatási szerződésének 3. sz. módosítását az 
előterjesztő által módosított 10. sz. melléklet sze-
rinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert an-
nak aláírására.

Határidő: 2011. június 9.
Felelős: Tarlós István 

1567/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja a „Budapest Szíve Program I. ütem, 
Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése” tárgyú beru-
házási engedélyokirat 2. számú módosítását az elő-
terjesztő által módosított 13. sz. melléklet szerinti 

tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az okirat 
aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését kö-
vetően

Felelős: Tarlós István 

1568/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja a „Budapest Szíve Program I. ütem, 
Reprezentatív Kaputérség kiépítése” tárgyú beru-
házási engedélyokirat 2. számú módosítását az elő-
terjesztő által módosított 14. sz. melléklet szerinti 
tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az okirat 
aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését kö-
vetően

Felelős: Tarlós István 

 A napirend 26. pontja: A BGYH Zrt. 
Felügyelőbizottsága Ügyrendi Szabályzatának és a Tár-
saság alapvető szervezeti struktúrájának jóváhagyása.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1569/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) be-
kezdésében foglaltak alapján a Budapest Gyógyfür-
dői és Hévizei Zrt. legfőbb szervének hatáskörében 
eljárva jóváhagyja a Budapest Gyógyfürdői és Hé-
vizei Zrt. Felügyelőbizottságának módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Ügyrendi Szabályza-
tát az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tarta-
lommal.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

1570/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szó-
ló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) 
bekezdésében foglaltak alapján a Budapest Gyógy-
fürdői és Hévizei Zrt. legfőbb szervének hatáskör-
ében eljárva jóváhagyja a Budapest Gyógyfürdői és 
Hévizei Zrt. alapvető szervezeti struktúráját, a Tár-
saság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
új Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetének 
2. sz. mellékletét képező – az előterjesztés 7. sz. 
mellékleteként csatolt – új szervezeti séma szerinti 
tartalommal.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 27. pontja: Bp. IX., Koppány u. 6. fsz. 2. 
szám alatti lakás elidegenítése.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1571/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
a 33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. § (2) 
bekezdés alapján, a Budapest IX., Koppány u. 
6. fsz. 2. sz. alatti, 38031/2/A/2. hrsz.-ú lakást, 
5 400 000 Ft forgalmi érték alapulvételével, a bent-
lakó bérlő részére, fenti rendelet 6-7. §, valamint a 
8. § (1)–(4) bekezdésekben meghatározott feltéte-
lek szerint elidegeníti.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

1572/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
A 33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet 9. § (1) 
bekezdés alapján felkéri a főpolgármestert az elő-
terjesztés 6. sz. mellékletét képező, Budapest IX., 
Koppány u. 6. fsz. 2. sz. alatti lakásra vonatkozó 
vételi ajánlat megtételére.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 60 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 28. pontja: A Bp. II., Hűvösvölgyi u. 10. 
fsz. 6. szám alatti lakás elidegenítése.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1573/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
a 33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. § (2) 
bekezdése alapján, a Budapest II., Hűvösvölgyi 
út 10. fsz. 6. sz. alatti, 11000/2/E/4 hrsz.-ú lakást 
6 200 000 Ft forgalmi érték alapulvételével, a bent-
lakó bérlő részére, fenti rendelet 6-7. §, valamint a 
8. § (1)–(4) bekezdéseiben meghatározott feltételek 
szerint elidegeníti.

1574/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
A 33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet 9. § (1) be-
kezdés alapján felkéri a főpolgármestert az előter-
jesztés 5. sz. mellékletét képező, Budapest II., Hű-
vösvölgyi út 10. fsz. 6. sz. alatti lakásra vonatkozó 
vételi ajánlat megtételére.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 60 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: Döntés a Fővárosi Önkor-
mányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekin-
tetében.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1575/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
a 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és 
a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) 

bekezdésében biztosított jogával élve a Bp. V. ker., 
24564/0/A/16 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. 
V. ker., Vigyázó Ferenc u. 3. II/5. sz. alatt találha-
tó, 76 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, 
a közös tulajdonból hozzá tartozó 225/10000 tulaj-
doni hányaddal, 210 000 EUR, azaz 56 700 000 Ft 
(746 052 Ft/m2) vételáron Dimitrios Zamparas és 
Marina Poulmenti, mint vevők részére történő el-
idegenítése során elővásárlási jogával nem kíván 
élni.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat 
aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

1576/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdés-
ben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 
47. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a 
Bp. V. ker., 24634/0/A/19 hrsz. alatt felvett, ter-
mészetben Bp. V. ker., Bajcsy-Zsilinszky út 18. 
II/19. sz. alatt található, 179 m2 alapterületű, la-
kás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból 
hozzá tartozó 650/10000 tulajdoni hányaddal, 
200 000 EUR, azaz 53 000 000 Ft (296 089 Ft/m2) 
vételáron Tolga Ugur Esmer és Tijana Krstic, mint 
vevők részére történő elidegenítése során elővásár-
lási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat 
aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

1577/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésében 
és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § 
(1) bekezdésében biztosított jogával élve a Bp. VI. 
kerület, 28466/0/A/19 hrsz. alatt nyilvántartott, ter-
mészetben Bp. VI. ker., Andrássy út 98. I/7. szám 
alatt található, 68 m2 alapterületű, lakás megneve-
zésű ingatlan, 65 000 000 Ft vételáron (955 882 Ft/
m2) az L. and B Ingatlanhasznosítási és Szolgáltató 
Kft., mint vevő részére történő elidegenítése során 
elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat alá-
írására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
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A napirend 30. pontja: Bp. XIV. ker., Csáktornya 
parkban lévő transzformátorház használati jogának ren-
dezése.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1578/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 17. § alap-
ján jóváhagyja és megköti a Bp. XIV., Csáktornya 
parkban lévő, 29978/167 hrsz.-ú, 23 nm alapterüle-
tű, „kivett transzformátorház” megnevezésű ingat-
lanra vonatkozó, villamosműhöz tartozó átalakító 
és kapcsoló berendezés elhelyezését szolgáló köz-
érdekű használati jog létesítéséről szóló szerződést, 
és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 31. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat 2011. évi lakás-bérbeadói tevékenységére. 

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1579/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
a 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet 2. § (7) bek. 
és a 37. § (2) bek. alapján úgy dönt, hogy a 2011. 
március 1. és 2012. február 29-e közötti időszakban:
– a tulajdonában lévő üres és várhatóan megüre-

sedő un. „átmeneti” és „egyéb” lakások esetén:
– 3 db lakást szolgálati jelleggel biztosít a Főpol-

gármesteri Hivatal munkavállalói részére;
– a fennmaradó lakásokat pályázat útján történő 

bérbeadással hasznosítja.
Határidő: folyamatos 2012. február 29-ig
Felelős: Tarlós István

1580/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
A 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet 2. § (7) bek. 
és a 37. § (2) bek. alapján úgy dönt, hogy a 2011. 
március 1. és 2012. február 29-e közötti időszakban:
– a Fővárosi Önkormányzat rendelkezésére álló 

bérlőkiválasztási joggal érintett lakásokat pá-
lyázat útján hasznosítja az alábbiak szerint:

– 3 db jelenleg is üres lakást jogi személyek ré-
szére biztosítja;

– a fennmaradó, bérlőkiválasztási joggal érintett 
lakásokat a felújítást vállaló karitatív, illetve 
hajléktalan ellátást végző szervezetek részére 
biztosítja. 

Határidő: folyamatos 2012. február 29-ig
Felelős: Tarlós István

1581/2011.(VI.8.) Főv.Kgy.h. 
Megvizsgálja, vannak-e a fővárosi tulajdonú laká-
sok, épületek, helyiségek között olyan ingatlanok, 
amelyek alkalmasak pályázat kiírására a lakások 
felújítását vállaló karitatív, illetve hajléktalan-ellá-
tást végző szervezetek részére.

Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Tarlós István

1582/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Intézkedéseket kezdeményez annak érdekében, 
hogy a VII. kerület teljesítse a jogszabályok alapján 
fennálló lakáspótlási kötelezettségét.

Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Tarlós István

1583/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Megvizsgálja a főváros lakásbérbeadói tevékenysé-
gét és javaslatokat tesz a lakásbérbeadás gyorsítá-
sára.

Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Tarlós István

A napirend 32. pontja: A Fővárosi Önkormányzat 
Vagyongazdálkodási Koncepciója.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1584/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
nem fogadja el Szaniszló Sándor módosító indítvá-
nyát, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés elvárja, hogy a 2011. évre a 
forgalomképes ingatlanvagyon hasznosítása során 
a kezelt ingatlanok forgalomképes értékére vetítve 
legalább 5%-os eredmény képződjön. Egyúttal fel-
kéri a vagyonkezeléssel foglalkozó társaságok me-
nedzsmentjét arra, hogy az érintett vezetők premi-
zálási feltételeibe a fenti követelményt építse be.

Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Tarlós István”.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1585/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
a Fővárosi Önkormányzat Vagyongazdálkodási 
Koncepcióját az előterjesztés melléklete szerint el-
fogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

1586/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy jelen koncepció 
alapján gondoskodjon a Főváros Vagyongazdálko-
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dási Stratégiájának 2012–2014. évi időszakra vo-
natkozó elkészítéséről.

Határidő: 2011. november 30.
Felelős: Tarlós István

A napirend 33. pontja: A 37061/5 hrsz.-ú ingatlanra 
kiadott meghatalmazás visszavonása.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1587/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkor-
mányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulaj-
donosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) 
Főv. Kgy. rendelet 48. §-ában a főpolgármesterre 
átruházott hatáskörét, és úgy dönt, hogy Budapest 
Főváros Önkormányzata által a Porto Investment 
Hungary Ingatlanfejlesztő és Beruházó Kft. (szék-
hely: 1124 Budapest, Sirály u.10.) részére 2007. 
október 12. napján a Közraktárak Épületegyüttes 
Projekttel összefüggésben Budapest Főváros Ön-
kormányzata építési hatóságok előtti képviseletére 
adott meghatalmazást azonnali hatállyal visszavon-
ja, egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert az 
előterjesztés 2. számú mellékletét képező „Nyilat-
kozat meghatalmazás visszavonásáról” aláírására.

Határidő: 2011. június 15.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 34. pontja: Római parti árvízvédelmi mű 
II. ütem építése. Nyomvonal-kijelölés.

Előterjesztő: Hutiray Gyula 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1588/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
úgy dönt, hogy a Római parti árvízvédelmi mű II. 
üteme nyomvonalának kijelölése érdekében az elő-
terjesztésben és a vitában felmerült változatok to-
vábbtervezését javasolja. Ennek érdekében fel-
hatalmazza a főpolgármestert, hogy a beruházás 
megvalósításához szükséges együttműködés lehet-
séges formáiról folytasson tárgyalásokat az érintett 
kerületi önkormányzattal és a társadalmi szerveze-
tekkel, és készíttessen végleges döntéshozatalhoz 
előterjesztést a 2011. augusztusi rendes ülésre.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. augusztusi ren-
des ülése 

Felelős: Tarlós István

A napirend 35. pontja: Javaslat egyes útszakaszok 
felújítási munkáinak pénzeszköz átadás-átvétel útján tör-
ténő megvalósítására, valamint az „Útfelújítások 2008-
2010 tárgyú engedélyokirat VI. számú módosítására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1589/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
az előterjesztésben szereplő 8 útszakasz útfelújítási 
feladatait Budapest Főváros Önkormányzata a Fő-
városi Közterület-fenntartó Zrt.-vel kívánja megva-
lósíttatni felújítási célú pénzeszköz átadás-átvételi 
megállapodás keretében.

A 8 útszakasz az alábbi:
1. IV., Farkaserdő utca 
 (Homoktövis u.–Óceánárok út)
2. V., Szemere utca 
 (Szent István krt.–Báthory u.)
3. X., Gergely utca (Martinovics tér–Kada u.)
4. X., Újhegyi út (Gyömrői út–Kozma u.)
5. XI., Sáfrány utca 
 (Kondorosi út–Buszvégállomás)
6. XII., Orbánhegyi út 
 (Szt. Orbán tér–Királyhágó tér)
7. XVII., Naplás utca 
 (Ananász u.–Szt. Imre herceg u.)
8. XX., Ady Endre tér

1590/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „7311 
Út-, hídfenntartás” cím kiadási intézményi felújítá-
sokon belül a „2011. évi II. ütem 1. szakasz” feladat 
előirányzatát 1 238 180 E Ft-tal. Ezzel egyidejűleg 
azonos összeggel megemeli az új „81…  Fővárosi 
Közterület-fenntartó Zrt. útfelújítási feladat” címen 
belül a „felújítási célú pénzeszköz átadás Áht-n kí-
vülre” előirányzatát.

1591/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy az 1590/2011. (VI. 
8.) Főv. Kgy. határozatban foglalt döntéshez kap-
csolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot 
terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés következő rendes ülése
Felelős: Tarlós István 

1592/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja az előterjesztés 2. számú melléklete 
szerinti tartalommal a pénzeszközátadás-átvételi 
megállapodást. Felkéri a főpolgármestert a megál-
lapodás Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel tör-
ténő aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követően

Felelős: Tarlós István 

1593/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja a 2008–2010. évi útfelújítások enge-
délyokiratának VI. számú módosítását a 3. számú 
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melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpol-
gármestert annak aláírására. 

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 36. pontja: Javaslat a KMOP- 4.1.1/A-
2008-0001 „A korszerű szakképzési együttműködés kiépí-
téséhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés a Dél-Bu-
dai TISZK-ben” című projekt támogatási szerződésének 
módosítására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1594/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés 2. sz. 
módosítását az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal 
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a Dél-Budai 
TISZK KMOP-4.1.1/A-2008-0001 azonosító szá-
mú projektre és felkéri a főpolgármestert a 2. sz. 
szerződésmódosítás aláírására és kiadására.

Határidő: 8 napon belül
Felelős: Tarlós István

A napirend 37. pontja: Javaslat a helyi önkormány-
zatok által fenntartott muzeális intézmények 2011. évi pá-
lyázatán való részvételre.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1595/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
egyetért a Nemzeti Erőforrás Minisztériumának a 
helyi önkormányzatok által fenntartott muzeális in-
tézmények 2011. évi szakmai támogatásához kap-
csolódó pályázat benyújtásával a Budapesti Tör-
téneti Múzeum „Budapest története” új, állandó 
város- és palotatörténeti kiállítása III. ütemének 
megvalósítása céljából.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

1596/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert a 3. sz. mellékletben csa-
tolt kérelem muzeális intézmény szakmai támoga-
tása iránt és a 4. sz. melléklet szerinti nyilatkozat 
aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

A napirend 38. pontja: Átfogó értékelés a Fővárosi 
Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1597/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
elfogadja a Fővárosi Önkormányzat gyermekvédel-
mi feladatainak 2010. évi ellátásáról készített átfo-
gó értékelést. Felkéri a főpolgármestert, hogy az át-
fogó értékelést Budapest Főváros Kormányhivatala 
Szociális és Gyámhivatala részére küldje meg.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István 

A napirend 39. pontja: Javaslat a TISZK Nonprofi t 
Kft.-k végelszámolásának befejezésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1598/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja 
a Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ 
Nonprofi t Korlátolt Felelősségű Társaság „v. a.” 
2010. évi közhasznúsági jelentését és jóváhagyja az 
ennek részét képező 2010. évi egyszerűsített éves 
beszámolót a független könyvvizsgáló jelentésével 
és a Felügyelőbizottság jegyzőkönyvével együtt.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

1599/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
A 2. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja az 
Észak-pesti Térségi Integrált Szakképző Központ 
Nonprofi t Korlátolt Felelősségű Társaság „v. a.” 
2010. évi közhasznúsági jelentését, és jóváhagyja 
az ennek részét képező 2010. évi egyszerűsített éves 
beszámolót a független könyvvizsgáló jelentésével 
és a Felügyelőbizottság jegyzőkönyvével együtt.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

1600/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Elfogadja a Belvárosi Térségi Integrált Szakképző 
Központ Nonprofi t Korlátolt Felelősségű Társaság 
„v. a.” végelszámolójának a 3. sz. mellékletként 
csatolt vagyonfelosztási javaslatát az adóbevallá-
sokkal együtt.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

1601/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Elfogadja az Észak-pesti Térségi Integrált Szakkép-
ző Központ Nonprofi t Korlátolt Felelősségű Társa-
ság „v. a.” végelszámolójának a 4. sz. mellékletként 
csatolt vagyonfelosztási javaslatát az adóbevallá-
sokkal együtt.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 
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1602/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Úgy dönt, hogy a végelszámolási eljárás, illetve a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységet lezáró 
adóellenőrzésének befejezése után a Belvárosi Tér-
ségi Integrált Szakképző Központ Nonprofi t Korlá-
tolt Felelősségű Társaság „v. a.” iratai a Terézvárosi 
Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola alag-
sorában kialakított irattárban kerülnek elhelyezésre.

Határidő: a cég törlésére vonatkozó cégbírósági vég-
zés meghozatalát követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István 

1603/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Úgy dönt, hogy a végelszámolási eljárás, illetve a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységet lezáró 
adóellenőrzésének befejezése után az Észak-pes-
ti Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofi t 
Korlátolt Felelősségű Társaság „v. a.” iratai a Bán-
ki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és 
Szakiskola tanműhelyében kialakított irattárban ke-
rülnek elhelyezésre.

Határidő: a cég törlésére vonatkozó cégbírósági vég-
zés meghozatalát követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István 

1604/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Úgy dönt, hogy a végelszámolási eljárás során a 
Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ 
Nonprofi t Korlátolt Felelősségű Társaság „v. a.” 
zárómérlegében kimutatott, a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal tevékenységet lezáró adóellenőrzését 
követően maradó összeg közcélra, a Terézvárosi 
Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola ré-
szére kerüljön átutalásra. 

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

1605/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a végelszámolási eljárás során 
az Észak-pesti Térségi Integrált Szakképző Köz-
pont Nonprofi t Korlátolt Felelősségű Társaság „v. 
a.” zárómérlegében kimutatott, a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal tevékenységet lezáró adóellenőrzését 
követően maradó összeg közcélra, a Bánki Donát 
Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakis-
kola részére kerüljön átutalásra. 

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

1606/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a Belvárosi Térségi Integrált Szakképző 
Központ Nonprofi t Korlátolt Felelősségű Társaság 
„v. a.” és az Észak-pesti Térségi Integrált Szakkép-
ző Központ Nonprofi t Korlátolt Felelősségű Társa-
ság „v. a.” képviselőit, hogy a törlés iránti kérelmet 
a Cégbíróságon nyújtsák be. 

Határidő: a döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István 

1607/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Úgy dönt, hogy a Belvárosi Térségi Integrált Szak-
képző Központ Nonprofi t Korlátolt Felelősségű 
Társaság „v. a.” vagyona kiadásának határideje a 
cég törlésére vonatkozó végzés meghozatalát köve-
tő 90 napon belül történjen meg. 

Határidő: a cég törlésére vonatkozó cégbírósági vég-
zés meghozatalát követő 90 napon belül

Felelős: Tarlós István 

1608/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Úgy dönt, hogy az Észak-pesti Térségi Integrált 
Szakképző Központ Nonprofi t Korlátolt Felelőssé-
gű Társaság „v. a.” vagyona kiadásának határideje 
a cég törlésére vonatkozó végzés meghozatalát kö-
vető 90 napon belül történjen meg.

Határidő: a cég törlésére vonatkozó cégbírósági vég-
zés meghozatalát követő 90 napon belül

Felelős: Tarlós István 

A napirend 40. pontja: Javaslat emléktábla elhelye-
zésének engedélyezésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1609/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 17. §-a értel-
mében engedélyezi a Bolyai János Fővárosi Gya-
korló Szakközépiskola és Kollégium belső udvari 
homlokzatán 50x60 cm méretű emléktábla elhelye-
zését az alábbi szöveggel:
„Ebben az épületben működött a Bolyai János Gim-
názium 1955-től 1963-ig. Az emléktáblát állította 
az 50 éve érettségizett évfolyam és a Bolyai János 
Szakközépiskola közössége az iskola fennállásának 
125. évfordulója alkalmából.”

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

A napirend 41. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat fenntartásában működő közoktatási intézmé-
nyek 2011/2012. tanévi szakképzési szakasz beiskolázá-
si tervszámaira, új szakmák engedélyezésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1610/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat fenntartásá-
ban működő szakmai vizsgára felkészítő intézmé-
nyek 2011/2012. tanévi szakképzési szakaszának 
beiskolázási tervszámait az 1. számú, a „B” kategó-
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riába sorolt szakképesítések tervszámait a 2. számú, 
és a „C” kategóriába sorolt szakképesítések tervszá-
mait a 3. számú mellékletben foglaltak szerint. 

Határidő: döntést követő 30 nap
Felelős: Tarlós István 

1611/2011 .(VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Engedélyezi a 4. számú mellékletben szereplő in-
tézményekben a 2011/2012. tanévtől kezdődően a 
felsorolt új szakképesítések indítását. 

Határidő: döntést követő 30 nap
Felelős: Tarlós István 

1612/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Támogatja a Gundel Károly Vendéglátóipari és 
Idegenforgalmi Szakképző Iskola (1097 Budapest, 
Ecseri út 5-7.) Közép-magyarországi Regionális 
Fejlesztési és Képzési Bizottság részére a 33 811 
02 1000 00 00 OKJ számú pincér szakképesítés be-
iskolázási arányainak megváltoztatásával kapcsola-
tos kérelmét.

Határidő: döntést követő 30 nap
Felelős: Tarlós István 

1613/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Támogatja a Bánki Donát Közlekedésgépésze-
ti Szakközépiskola és Szakiskola (1139 Budapest, 
Váci út 179–183.) Közép-magyarországi Regioná-
lis Fejlesztési és Képzési Bizottság részére a 31 525 
02 1000 00 00 OKJ számú járműfényező szakké-
pesítés beiskolázási arányainak megváltoztatásával 
kapcsolatos kérelmét.

Határidő: döntést követő 30 nap
Felelős: Tarlós István 

1614/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Támogatja a Modell Divatiskola, Iparművészeti, 
Ruha- és Textilipari Szakközépiskola Szakiskola 
(1137 Budapest, Vág u. 12-14.) Közép-magyaror-
szági Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 
részére az 54 542 01 0010 54 02 OKJ számú ru-
haipari technikus és a 33 542 05 0010 33 03 OKJ 
számú női szabó szakképesítés beiskolázási aránya-
inak megváltoztatásával kapcsolatos kérelmét.

Határidő: döntést követő 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 42. pontja: Javaslat „Az oktatási ágazat-
ban létrehozandó gazdasági szervezetek hálózatfejleszté-
se” tárgyú feladat engedélyokiratának jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1615/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
kötelezettséget vállal az oktatási ágazatban létreho-
zandó gazdasági szervezetek működtetéséhez szük-

séges hálózatfejlesztésre a gazdasági szervezetek 
elhelyezésére kijelölt ingatlanok informatikai háló-
zatba kapcsolásával 127 500 E Ft értékben.

1616/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.
„Az oktatási ágazatban létrehozandó gazdasági 
szervezetek hálózatfejlesztése” projekt megvaló-
sítása érdekében csökkenti a „9114 Céltartalék az 
önkormányzati szerkezet-átalakításokhoz kapcso-
lódó kiadásokra” cím előirányzat 127 500 E Ft-tal, 
ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a 
„9112 Évközi indítású beruházások” címen belül 
az új „Az oktatási ágazatban létrehozandó gazda-
sági szervezetek hálózatfejlesztése” informatikai 
feladatot.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehaj-
tásához kapcsolódó költségvetési rendeletmódosí-
tást terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés soron következő rendes ülése
Felelős: Tarlós István 

1617/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja az 50/1998. (X. 30.) Budapest Főváros 
Önkormányzata és intézményei beruházási és fel-
újítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyá-
sának, megvalósításának rendjéről szóló Főv. Kgy. 
rendelet 12. § (1) bek. a) pontja alapján a 006602 
azonosító számú engedélyokiratot az 1. sz. mellék-
let szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert 
az okirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István 

1618/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Engedélyezi a gazdasági szervezetek működése 
2011. szeptember 1-jei megkezdésének biztosítá-
sa érdekében, „Az oktatási ágazatban létrehozandó 
gazdasági szervezetek hálózatfejlesztése” feladat 
megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás 
soron kívüli megkezdését.

Határidő: a döntést követően azonnal
Felelős: Tarlós István 

A napirend 43. pontja: Javaslat a Budapesti Törté-
neti Múzeum 2010. évi beszámolója és 2011. évi munka-
terve elfogadására.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1619/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
tudomásul veszi a Budapesti Történeti Múzeum 
szakmai beszámolóját az 1. sz. melléklet szerinti 
tartalommal, – és jóváhagyja a Budapesti Történeti 
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Múzeum 2011. évi munkatervét a 2. sz. és a 3. sz. 
mellékletek szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

A napirend 44. pontja: Javaslat Budapest Főváros 
Levéltára 2010. évi szakmai beszámolója és 2011. évi 
munkaterve elfogadására.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1620/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.
elfogadja Budapest Főváros Levéltára 2010. évi 
szakmai beszámolóját az 1. sz. melléklet szerinti 
tartalommal, és jóváhagyja Budapest Főváros Le-
véltára 2011. évi munkatervét a 2. sz. melléklet sze-
rinti tartalommal.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

A napirend 45. pontja: Javaslat a „Fohász a festé-
szet újjászületéséért” c. szobor elhelyezésére az V. kerü-
let, Erzsébet téren.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1621/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdés alap-
ján, a Festészetet Kedvelők Köre Magyar Zsidó 
Egyesület kérelmére jóváhagyja az Egyesület költ-
ségviselésével, Kalmár János szobrászművész ál-
tal készített „Fohász a festészet újjászületéséért” c. 
bronz kompozíció felállítását az V. kerület, Erzsé-
bet téren, az V. kerületi Önkormányzat épületével 
szemben a mellékelt térképvázlat szerint, az alábbi 
felirattal:

FOHÁSZ A FESTÉSZET ÚJJÁSZÜLETÉSÉÉRT

Állította az egykori NEMZETI SZALON helyén / a 
Festészetet Kedvelők Köre / Magyar Zsidó Egyesü-
let / Szilas Judit vezetésével.

Határidő: a döntést követő 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 46. pontja: Javaslat a Fővárosi Állat- és 
Növénykert 2010. évi szakmai beszámolója és 2011. évi 
munkaterve elfogadására.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1622/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
tudomásul veszi a Fővárosi Állat- és Növénykert 
2010. évi szakmai beszámolóját az 1. sz. mellék-
let szerinti tartalommal, – és jóváhagyja a Fővárosi 
Állat- és Növénykert 2011. évi munkatervét a 2. sz. 
melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

1623/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy 2012. szeptemberig 
terjessze a Közgyűlés elé a Fővárosi Állat- és Nö-
vénykert bővítésével kapcsolatos – a műszaki tar-
talmat és a fi nanszírozást is bemutató – beruházási 
és működési modellt.

Határidő: 2012. szeptember 30.
Felelős: Tarlós István 

1624/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy 2012. szeptemberig 
terjessze a Közgyűlés elé a Vidám Park áthelyezé-
sével kapcsolatos – az új lehetséges helyszíneket és 
a megvalósíthatósági vizsgálatokat is tartalmazó – 
elképzeléseit.

Határidő: 2012. szeptember 30.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 47. pontja: Javaslat a Madách Színház 
Nonprofi t Kft. ügyvezetőjének külföldi kiküldetésével és 
szakmai beszámolóival kapcsolatos döntésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1625/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva 
tudomásul veszi, hogy a Madách Színház Nonprofi t 
Kft. ügyvezetője, Szirtes Tamás 2011. március 19-
20. között Bukarestbe utazott az 1. sz. mellékletben 
foglaltaknak megfelelően, egyben elfogadja az uta-
zásról készült szakmai beszámolót, és engedélyezi 
részére az utazással összefüggésben a 2. sz. mellék-
let szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alap-
ján elszámolható igazolt költségek kifi zetését.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 
nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 48. pontja: Javaslat az Örkény István 
Színház Nonprofi t Kft. ügyvezetőjének külföldi kiküldeté-
sével és szakmai beszámolójával kapcsolatos döntésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós 
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1626/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljár-
va tudomásul veszi, hogy az Örkény István Szín-
ház Nonprofi t Kft. ügyvezetője, Mácsai Pál 2011. 
március 18. és 2011. március 20. között Vilniusba 
utazott az 1. sz. mellékletben foglaltaknak megfele-
lően, egyben elfogadja az utazásról készült szakmai 
beszámolóját és engedélyezi részére az utazással 
összefüggésben a 2. sz. melléklet szerint felmerült, 
a hatályos jogszabályok alapján elszámolható iga-
zolt költségek kifi zetését.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 49. pontja: Javaslat a Trafó Kortárs Mű-
vészetek Háza Nonprofi t Kft. ügyvezetőjének szakmai be-
számolójával kapcsolatos döntésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1627/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljár-
va elfogadja a Trafó Kortárs Művészetek Háza 
Nonprofi t Kft. ügyvezetője, Szabó György új-zélan-
di és ausztráliai utazásával kapcsolatos szakmai be-
számolót az 1. sz. mellékletnek megfelelően.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 50. pontja: Javaslat a Budapest Ösz-
töndíj Program keretében beérkező pályázatok elbírálá-
si rendjére. 

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1628/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
a melléklet szerinti tartalommal határozza meg Bu-
dapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 
44/2008. (IX. 10.) Főv. Kgy. rendeletével megala-
pított Budapest Ösztöndíj Programhoz kapcsolódó-
an a pályázatok elbírálásának rendjét.

A napirend 51. pontja: Javaslat fővárosi kisebbségi 
önkormányzatok támogatására.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1629/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.
az 1140/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. határozat és a be-
érkezett pályázatok alapján támogatást nyújt a kö-
vetkező táblázatban szereplő fővárosi területi ki-
sebbségi önkormányzatoknak az alábbiak szerint: 

Sor-
szám Szervezet Pályázati cél

Pályázott 
összeg 
(E Ft)

A Fővárosi 
Közgyűlés által 

biztosított összeg 
(E Ft)

1. Fővárosi Bolgár Önkormányzat Munkatervben szereplő program 
és működés 2 000 2 000

2. Fővárosi Cigány Önkormányzat Munkatervben szereplő program 
és működés 2 000 2 000

3. Fővárosi Görög Önkormányzat Munkatervben szereplő program 
és működés 2 000 2 000

4. Fővárosi Horvát Kisebbségi 
Önkormányzat

Munkatervben szereplő program 
és működés 2 000 2 000

5. Fővárosi Lengyel Kisebbségi 
Önkormányzat

Munkatervben szereplő program 
és működés 2 000 2 000

6. Fővárosi Német Önkormányzat Munkatervben szereplő program 
és működés 2 000 2 000

7. Fővárosi Örmény Önkormányzat Munkatervben szereplő program 
és működés 2 000 2 000

8. Fővárosi Román Önkormányzat Munkatervben szereplő program 
és működés 2 000 2 000

9. Fővárosi Ruszin Önkormányzat Munkatervben szereplő program 
és működés 2 000 2 000

10. Szerb Fővárosi Önkormányzat Munkatervben szereplőprogram 
és működés 2 000 2 000

11. Fővárosi Szlovák Önkormányzat Munkatervben szereplő program 
és működés 2 000 2 000

MINDÖSSZESEN: 22 000 22 000

Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István 
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1630/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja, megköti az 1. sz. mellékletben foglalt 
minta szerinti tartalommal a fővárosi területi ki-
sebbségi önkormányzatokkal a támogatási szerző-
déseket, és felkéri a főpolgármestert a támogatási 
szerződések közgyűlési döntést követő aláírására.

Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István 

A napirend 52. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat fenntartásában lévő szociális intézmények szer-
vezeti és működési szabályzatának jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1631/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a melléklet szerinti tartalommal az 
alább felsorolt szociális intézmények Szervezeti és 
Működési Szabályzatát.

– Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona
 1047 Budapest IV., Baross u. 100.;
 1071 Budapest VII., Dózsa Gy. út 82/b.;
 1102 Budapest X., Halom u. 31.;
 1112 Budapest XI., Kamaraerdei út 16.;
 1125 Budapest XII., Kútvölgyi út 20-22.;
 1173 Budapest XVII., Pesti út 117.;
 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 65.;
 8153 Polgárdi, Somlyói u. 2.;
 9700 Szombathely, Bogáti út 72.;
 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11.;
 5701 Gyula, Vértanúk u. 1–5.;
 Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, 
 1064 Budapest VI., Rózsa u. 67.

– Fővárosi Önkormányzat Idősek és Pszichiátriai 
Betegek Otthona

 1201 Budapest XX., Virág B. u. 36.

– Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok és Pszi-
chiátriai Betegek Otthona

 8925 Búcsúszentlászló, Arany J. út 17.

– Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek 
Otthona

 9971 Szentgotthárd, Hunyadi u. 29.;
 6422 Tompa, Szabadföld u. 47.

– Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok 
Otthona

 9919 Csákánydoroszló, Fő u. 11.;
 8713 Kéthely, Magyari u. 35.;
 8331 Sümeg-Darvastó;
 2463 Tordas, Gesztenyés út 1.;
 9476 Zsira, Rákóczi F. u. 12.

– Budapesti Módszertani Szociális Központ és 
Intézményei

 1134 Budapest, Dózsa György út 152.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

1632/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert az 1631/2011. (VI. 8.) 
Főv. Kgy. határozat szerint elfogadott Szervezeti 
és Működési Szabályzatok jóváhagyó záradékának 
aláírására. 

Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István 

A napirend 53. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat fenntartásában lévő szociális intézmények Házi-
rendjeinek jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1633/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
jóváhagyja a melléklet szerinti tartalommal az alább 
felsorolt szociális intézmények Házirendjét.

– Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona
 1047 Budapest IV., Baross u. 100.,;
 1071 Budapest VII., Dózsa Gy. út 82/b.;
 1102 Budapest X., Halom u. 31.;
 1112 Budapest XI., Kamaraerdei út 16.;
 1125 Budapest XII., Kútvölgyi út 20-22.;
 1173 Budapest XVII., Pesti út 117.,
 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 65.;
 8153 Polgárdi, Somlyói u. 2.;
 9700 Szombathely, Bogáti út 72.;
 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11.;
 5701 Gyula, Vértanúk u. 1–5.;
 Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, 
 1064 Budapest VI., Rózsa u. 67.

– Fővárosi Önkormányzat Idősek és Pszichiátriai 
Betegek Otthona

 1201 Budapest XX. Virág B. u. 36.

– Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok és Pszi-
chiátriai Betegek Otthona

 8925 Búcsúszentlászló, Arany J. út 17.

– Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek 
Otthona

 9971 Szentgotthárd, Hunyadi u. 29.;
 6422 Tompa, Szabadföld u. 47.

– Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok 
Otthona

 9919 Csákánydoroszló, Fő u. 11.;
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 8713 Kéthely, Magyari u. 35.;
 8331 Sümeg-Darvastó;
 2463 Tordas, Gesztenyés út 1.;
 9476 Zsira, Rákóczi F. u. 12.;

– Budapesti Módszertani Szociális Központ és 
Intézményei

 1134 Budapest, Dózsa György út 152.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

1634/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert az 1633/2011. (VI. 8.) 
Főv. Kgy. határozat szerint elfogadott Házirendek 
jóváhagyó záradékának aláírására. 

Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István 

A napirend 54. pontja: Előterjesztés a Fővárosi Ön-
kormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet 
és Baleseti Központ 2010. évi prevenciós szűrőprogram-
jának elszámolásáról.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1635/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
elfogadja és jóváhagyja a Fővárosi Önkormány-
zat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és 
Baleseti Központ a „Komplex Kardiovaszkuláris 
Rizikófaktor Szűrés” és az „Érted Mérek” preven-
ciós programról készült szakmai és pénzügyi be-
számolóját. 

A napirend 55. pontja: Javaslat fenntartói nyilatko-
zat megadására egyszerűsített többletkapacitás-befoga-
dási eljáráshoz a Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sán-
dor utcai Kórház és Baleseti Központ részére.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1636/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
a 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 15/A. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján támogatja a befogadási 
kérelmet, amely a Péterfy Sándor utcai Kórház és 
Baleseti Központ a fi nanszírozási rendszerbe már 
befogadott, de adott egészségügyi szolgáltatónál az 
érvényes fi nanszírozási szerződése alapján nem fi -
nanszírozott speciális, magasabb felkészültséget 
igénylő ellátás végzésére, valamint a fi nanszírozási 
rendszerbe már befogadott, de adott egészségügyi 
szolgáltatónál az érvényes fi nanszírozási szerződé-
se alapján nem fi nanszírozott, külön jogszabályban 
meghatározott tételes elszámolás alá eső egyszer 

használatos eszköz, illetve gyógyszer alkalmazá-
sára vonatkozik, és felkéri a főpolgármestert, hogy 
a 2. sz. mellékletben szereplő fenntartói támogató 
nyilatkozatot írja alá.

Határidő: a határozat kézhezvételét követően azon-
nal

Felelős: Tarlós István

A napirend 56. pontja: Javaslat a Drog-Stop Buda-
pest Egyesület „Nem vagy egyedül” című pályázata tá-
mogatási szerződés 3. sz. mellékletének módosítására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1637/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
hozzájárul a Drog-Stop Budapest Egyesület 
345/2010. (VIII. 24.) számú egészségügyi és szo-
ciálpolitikai bizottsági határozatban jóváhagyott 
„Nem vagy egyedül” című nyertes pályázatához 
kapcsolódó FHP002/777-3/2010. sz. támogatási 
szerződés 3. sz. mellékletében rögzített költségve-
tés módosításához. Felkéri a főpolgármestert a tá-
mogatási szerződés 1. sz. melléklet szerinti tarta-
lommal történő módosításának aláírására.

Határidő: a határozat kiadmányozását követően 15 
napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 57. pontja: Javaslat az INDIT Közalapít-
vány „Iskolai Szociális Hálózat működtetése Budapesten 
a 2011-es évben” című program céljából kötött támoga-
tási szerződés 3. sz. mellékletének módosítására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1638/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.
hozzájárul a Baranya Megyei Önkormányzat Köz-
egészségügyi, Narkomán Fiatalokat Gyógyító-
Foglalkoztató Közalapítványa (INDIT) 345/2010. 
(VIII. 24.) számú egészségügyi és szociálpolitikai 
bizottsági határozatban jóváhagyott „Iskolai Szo-
ciális Munkás Hálózat működtetése Budapesten a 
2011-es évben” című nyertes pályázatához kapcso-
lódó FHP002/785-3/2010. számú támogatási szer-
ződés 3. sz. mellékletében rögzített iskolai szociá-
lis munkás hálózatban együttműködő középiskolák 
listájának módosításához. Felkéri a főpolgármestert 
a támogatási szerződés 1. sz. melléklet szerinti tar-
talommal történő módosításának aláírására.

Határidő: a határozat kiadmányozását követően 15 
napon belül

Felelős: Tarlós István 
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A napirend 58. pontja: Javaslat gép-műszer beruhá-
zási engedélyokiratok módosítására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1639/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
az 50/1998. (X. 30.) Főv.  Kgy. rendelet engedély-
okirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdés 
a) pontja alapján jóváhagyja a 005909; 006371; 
006374; 006376; 006379 egyedi azonosító számú 
beruházási engedélyokiratok módosítását az előter-
jesztés 6–10. sz. melléklete szerint. 
Felkéri a főpolgármestert a módosított engedélyok-
iratok aláírására.

Határidő: 15 napon belül
Felelős: Tarlós István 

1640/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a telemedicina 
megvalósításáról szükség szerint, de legalább 2 ha-
vonta tájékoztassa a Közgyűlést. 

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

A napirend 59. pontja: Javaslat az 54/1993. (1994. 
II. 1) Főv. Kgy. rendelet alapján helyi védettség alá he-
lyezésre, illetve helyi védettség megszüntetésére. 

Előterjesztő: Szaniszló Sándor 

A Fővárosi Közgyűlés 

megalkotja 35/2011. (VI. 21.) önkormányzati ren-
deletét a főváros városképe és történelme szem-
pontjából meghatározó épített környezet védelmé-
ről szóló 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet 
módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete sze-
rinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1641/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
az alábbi épület védettségét nem szünteti meg:2.2. 
Budapest XXII. kerület, Nagytétényi út 72. hrsz.: 
224 670/1.

Határidő: 2011. augusztus 31.
Felelős: Tarlós István

A napirend 60. pontja: Előterjesztés a Fehérvári út 
Bocskai út–Móricz Zsigmond körtér közötti részének át-
menő forgalom elől elzártnak tartásáról és a körtér hosz-
szú távú rendezéséről. 

Előterjesztő: Somfai Ágnes 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1642/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. h. 
úgy dönt, hogy a Fehérvári út belső szakaszának 
közlekedési rendjének átgondolására az átmenő 
forgalom előli lezárás megvizsgálására, a parko-
lóhelyek és gyalogos, kerékpáros felületek növelé-
sére vonatkozó koncepció kidolgozására felkéri a 
BKK Zrt-t. Felkéri továbbá a BKK Zrt.-t, hogy a 
XI. kerületi Önkormányzattal működjön együtt a 
felülvizsgálat során, és kezdeményezze a szüksé-
ges mértékben a helyi lakosság és civil szervezetek 
bevonását. 

Határidő: 2011. augusztus 31.
Felelős: Tarlós István

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

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2011. június 8-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
 főjegyző  főpolgármester
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Kivonat
 Budapest Főváros Közgyűlése

2011. június 22-i ülésének 
jegyzőkönyvéből

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1685/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1.  Javaslat a fővárosi címerről és zászlóról szóló 
5/1990. (IX. 30.) Főv. Tan. rendelet módosítására.

2.  Javaslat a Budapesti Corvinus Egyetem és a Bu-
dapest Főváros Önkormányzata között kötendő 
együttműködési megállapodásra.

3.  Javaslat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és 
Budapest Főváros Önkormányzata között kötendő 
együttműködési megállapodásra.

4.  Javaslat a Semmelweis Egyetem és Budapest Fővá-
ros Önkormányzata között kötendő együttműködé-
si megállapodásra.

5.  Javaslat „Együttműködési Megállapodás” megkö-
tésére Efraim Kishon emléktábla megvalósítására.

6.  Javaslat átutalás engedélyezésére társadalmi szer-
vezet részére a „8446 Nagyrendezvények” kerete 
terhére. 

7.  Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok 
végrehajtásáról.

8.  Javaslat a 2011. évi falfi rka-mentesítési programra.
9.  Rendeletmódosítás a gyorsított döntéshozatalt 

igénylő közterület-használati ügyekben. 
10.  Javaslat a Budapest főváros közterületein a taxiállo-

mások létesítéséről, használatának és üzemeltetésé-
nek rendjéről szóló rendelet megalkotására.

11.  Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) 
Főv. Kgy. rendelet módosítására. 

12.  Javaslat az európai uniós társfi nanszírozású projek-
tek vonatkozásában kötött vállalkozási szerződések 
módosításához kapcsolódó hatáskör átruházásra. 

13.  Javaslat a 2010. október 4. – 2014. október 30. kö-
zötti időszakban induló Beruházásokat és Fejleszté-
seket Ellenőrző Bizottság létrehozására.

14.  A Parking Kft. 2010. évi mérlegbeszámolójával és 
2011. évi üzleti tervére vonatkozó döntések, vala-
mint közgyűlési határozat technikai módosítása. 

15.  A Budapesti Közlekedés-Szervező Nonprofi t Kft. 
végelszámolása kapcsán meghozandó döntések.

16.  Fejlesztési célú végleges pénzeszköz-átadási meg-
állapodások a Fővárosi Önkormányzat és a BKK 
Zrt. között. 

17.  Javaslat a „Budapesti kerékpáros közösségi köz-
lekedési rendszer kialakítása” című, KMOP-2.3.1/
A-09-2f-2010-0001 jelű projekt kedvezményezetti 
pozíciójának PARKING Kft.-től a BKK Budapesti 

Közlekedési Központ Zrt. részére történő átadásra, 
a kapcsolódó döntések meghozatalára. 

18.  Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ 
Zrt. minta szerinti alapító okiratának hatályon kívül 
helyezésére és új alapító okiratának elfogadására.

19.  Javaslat többletforrás biztosítására zöldfelületi 
program végrehajtására a FŐKERT NZrt. részére.

20.  Javaslat Budapest Főváros Környezetvédelmi Alap-
jának 2010. évi pályázatainak szakmai beszámolá-
sok és pénzügyi elszámolások jóváhagyására – I. 
ütem.

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

22.  A Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. módosított szám-
viteli politikájának jóváhagyása. 

23.  Fővárosi Önkormányzat költségvetési tervező 
szoftverének megvalósításához szükséges források 
biztosítása. 

24.  Studio Metropolitana Nonprofi t Kft. 2011. évi Éves 
Közszolgáltatási Szerződés. 

25.  Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum „Pannónia 
Provincia Program” című projekt támogatási szer-
ződés módosításának és a beruházási engedélyok-
irat I. számú módosításának jóváhagyására.

26.  Javaslat az Idősek Otthona Dózsa György út, hom-
lokzati nyílászárók részleges felújítása II. ütem 
(Azonosító: 6600) engedélyokiratának jóváhagyá-
sára és az Idősek Otthona Dózsa György út, Ben-
czúr utca 46. nyílászárók felújítása (Azonosító: 
6548) feladat lezárására. 

27.  Pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás az 1-es és 
3-as villamosok fejlesztése tárgyú projekt végrehaj-
tásához.

28.  Öko-játszótér építése a Margitszigeten a Svéd Ke-
reskedelmi Kirendeltség támogatásával. 

29.  Javaslat a nevelési-oktatási intézmények 2010. évi 
feladatracionalizálásához kapcsolódó végleges lét-
számcsökkentések miatt felmerült kiadások rész-
letes elszámolására, központi költségvetésből tör-
ténő biztosítására benyújtandó végleges pályázati 
anyagra. 

30.  Javaslat egyes közoktatási intézmények alapító ok-
iratainak módosítására és a feladatváltozásokhoz 
kapcsolódó döntésekre. 

31.  Javaslat a Fővárosi Állat- és Növénykert európai 
uniós projektjei beruházási engedélyokiratainak 
jóváhagyására (Főkapu, Élőhely rekonstrukció II. 
ütem). 

32.  A Heim Pál Gyermekkórház 2011. évi működési 
feltételeinek biztosítása. 
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33.  A Központi Stomatológiai Intézet likviditási hely-
zetének rendezése és önkormányzati biztos kiren-
delése. 

34.  A Budapesti Operettszínház és a Trafó Kortárs Mű-
vészetek Háza Nonprofi t Kft. közfeladatainak át-
adása a Magyar Állam részére.

35.  Javaslat a „Budapest Szíve Program – Hídfőterek 
és új pesti korzó kiépítése, I. ütem című, KMOP-
5.2.2/A-2008-0003 számú és a Budapest Szí-
ve Program – Kaputérség kiépítése I. ütem című, 
KMOP-5.2.2/A-2008-0002 számú projektek támo-
gatási szerződéseinek 4. sz. módosítására, valamint 
a projektek engedélyokiratainak 3. számú módosí-
tására. 

36.  A Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofi t Kft 
2011. évi üzleti tervével, valamint közszolgáltatá-
si szerződésének módosításával kapcsolatos dönté-
sek. 

37.  Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2011. 
évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III. 10.) Főv. 
Kgy. rendelet módosítására. 

38.  Javaslat a Budapesti Vidám Park Zrt. tőkehelyzeté-
nek rendezésére.

39.  Javaslat a Közraktárak fejlesztéshez kapcsolódó 
CET 2.13. számú bérlemény bérbeadására irányuló 
eljárás lezárására és a bérleti szerződés megkötésé-
re. 

40.  Javaslat a Közraktárak Épületegyüttes bérleménye-
inek hasznosítására vonatkozó Versenyeztetési Sza-
bályzat és annak mellékletei módosítására, vala-
mint a Közraktárak fejlesztéséhez kapcsolódó CET 
0.14, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19, 1.1, 1.24, 2.3, 2.4., 2.1., 
2.2, 2.20., 2.21., 2.6. számú bérlemények verse-
nyeztetési eljárásának megindítására. 

41.  Javaslat a Közraktárak fejlesztéshez kapcsolódó 
CET 0.5B, 0.6, 0.7, 0.7B, 0.15, 0.15B, 0.15C, 1.8, 
1.9, 1.14 számú bérlemények versenyeztetési eljá-
rásának megindítására.

42.  A BFVK Zrt. alaptőkéjének az ÉPÍT Zrt. részvé-
nyek elvonásával egyidejű csökkentéséről szóló 
elvi döntés. 

43.  Javaslat a 2011. évi Fővárosi Városrehabilitációs 
Keretből a társasházak és lakásszövetkezeti lakó-
épületek felújítási munkáinak támogatására szóló 
pályázati felhívás jóváhagyására.

44.  Bp. VII., Rákóczi út 18. II. em. 2. szám alatti lakás 
elidegenítése. 

45.  Javaslat megállapodás megkötésére a Budapest 
VIII. kerület Önkormányzatával a Ltv. szerinti 
városrehabilitációs befi zetések teljesítésére. 

46.  Javaslat megállapodás megkötésére a Budapest 
XXII. kerület Önkormányzatával a Ltv. szerinti 
városrehabilitációs befi zetések teljesítésére. 

47.  Javaslat az SSB Credit Kft.-vel szembeni behajtha-
tatlan követelés számviteli rendezésére. 

48.  Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elő-
vásárlási jog gyakorlása tekintetében. 

49.  A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkö-
rűen Működő Részvénytársaság Közszolgáltatási 
Szerződése.

50.  A BKSZTT-én keletkező szennyvíziszap hasznosí-
tásának közszolgáltatásként való megszervezése.

51.  „Vállalkozási szerződés és megállapodás a Buda-
pesti Központi Szennyvíztisztító Telep (BKSZTT) 
tervezési, kivitelezési feladatainak ellátására, vala-
mint közreműködésre a BKSZTT 4 éves határozott 
idejű üzemeltetésében” tárgyú szerződés módosítá-
sa. 

52.  BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. tő-
keemelése és az alapító okirat kapcsolódó módosí-
tása.

53.  Budapest Új Városfejlesztési Koncepció: célokat 
és feladatokat meghatározó munkamódszer jóváha-
gyása. 

54.  Javaslat a Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi 
Szki. rekonstrukció engedélyokirat jóváhagyására. 

55.  Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására III. 
kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata aka-
dálymentesítési projektjéhez. 

56.  Javaslat „A budapesti Margit híd és a kapcsoló-
dó közlekedési rendszer fejlesztése” c. KMOP-
2.1.1/A-2008-0011 sz. projekt támogatási szerző-
désének 1. sz. módosítására. 

57.  Javaslat a KMOP- 4.1.1/A-2008-0001 „A korszerű 
szakképzési együttműködés kiépítéséhez kapcsoló-
dó infrastrukturális fejlesztés a Dél-Budai TISZK-
ben” című projekt támogatási szerződésének 3. szá-
mú módosítására. 

58.  Javaslat a Mozgásjavító Általános Iskola és Diák-
otthon, (Budapest XIV., Mexikói út) rekonstrukció 
engedélyokiratának 7. sz. módosítására. 

59.  Javaslat felújítási engedélyokirat módosítások jóvá-
hagyására, előirányzatok rendezésére. 

60.  Budapest tagságának lemondása az ACR+ nemzet-
közi szervezetben. 

61.  Javaslat az Óbudai Gázgyár területén lévő víz és 
kátrány tornyok állagmegóvó felújítására. 

62.  Települési Értékvédelmi Támogatás 2011. pályáza-
ti felhívás és kiírás. 

63.  Javaslat a Budapesti Német Iskola Alapítvány ala-
pító okiratának jóváhagyására. 

64.  Javaslat a 2011/2012 tanévi feladatváltozások mi-
atti előzetes létszámcsökkentési döntésre, valamint 
egyéb kapcsolódó döntésekre. 

65. Tájékoztatás a közszolgáltatási szerződés keretében 
támogatott alapítványoknál végzett célvizsgálatról 
és javaslat az alapítványok további támogatásának 
módjára.

66.  Közhasznúsági jelentés és beszámoló a Pro Scholis 
Urbis Közalapítvány, a „HOSTIS” Idegenforgalmi 
és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapít-
vány, a Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány 
és a Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány 
2010. évi tevékenységéről. 
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67.  Közhasznúsági jelentés és beszámoló a Támasz 
Alapítvány 2010. évi tevékenységéről. 

68.  Javaslat Budapest Főváros Önkormányzatának 
Bokréta Lakásotthonai Szervezeti és Működési 
Szabályzatának jóváhagyására. 

69.  Javaslat a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pá-
lyaválasztási Tanácsadó Intézet Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatának, valamint 2011. évi munka-
tervének elfogadására. 

70.  Javaslat gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények 
szakmai programjainak jóváhagyására. 

71.  Javaslat Budapest Turisztikai Desztináció Menedzs-
ment szervezet létrehozására. 

72.  Javaslat a Hegedű u. 7. sz. alatti, 29391 hrsz.-ú in-
gatlan akadálymentesítéséhez kapcsolódóan tulaj-
donosi hozzájárulás adására. 

73.  Javaslat a Curia utcai Sportszékház akadálymente-
sítésére. 

74.  Javaslat a Petőfi  Csarnok Nonprofi t Kft. számára tá-
mogatási előleg biztosítására.

75.  Javaslat a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofi t 
Kft. ügyvezetőjének külföldi kiküldetésével és 
szakmai beszámolójával kapcsolatos döntésre. 

76.  Javaslat a Mikroszkóp Színpad Nonprofi t Kft. ügy-
vezetőjének munkavégzésre irányuló további jogvi-
szonyával kapcsolatos döntésre.

77.  Javaslat a Budapest Főváros Levéltára szakmai fő-
igazgató-helyettesének megbízásával kapcsolatos 
döntésre. 

78.  Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajlék-
talan Emberekért Közalapítvány 2010. évi beszá-
molója. 

79.  Fővárosi Szociális Közalapítvány 2010. évi beszá-
molója. 

80.  Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Be-
tegek Otthona területén működő patika működteté-
séhez szükséges döntések meghozatalára. 

81.  Javaslat a Budapest XIV., Ormánság u. 4/b. 9. em. 
235. sz. alatti, (hrsz.: 39470/73/A/235) 46 m2-es la-
kás ½ tulajdoni hányadának ingyenes fővárosi ön-
kormányzati tulajdonba adásáról szóló, az MNV 
Zrt.-vel kötendő megállapodás aláírására.

82.  Beszámoló az egészségfejlesztő kórházi tevékeny-
ségek 2009. évi kiegészítő támogatásának megva-
lósításáról. 

83.  Javaslat fenntartói nyilatkozat megadására egysze-
rűsített többletkapacitás-befogadási eljáráshoz a 
Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és 
Észak-budai Egyesített Kórházai részére. 

84.  Javaslat az önálló Szent Margit Kórház visszaállítá-
sára. 

85.  A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház „Prevenciós Prog-
ram 2010.” támogatási szerződésének módosítása. 

86.  Javaslat Rendészeti Egyeztető Fórum létrehozásá-
ra. 

87.  Javaslat Főv. Kgy. határozat visszavonására.

88.  Döntés Budapest Ösztöndíj Program keretében az 
ösztöndíjak odaítéléséről. 

89.  Javaslat az FKF Zrt. közútfenntartási ágazatának ki-
válásával kapcsolatos, a 2006. évi IV. törvény 74. § 
(1) bekezdése alapján szükséges második (végle-
ges) alapítói döntések elfogadására.

90.  A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 
alapító okiratának módosítása.

91.  „Városháza épület homlokzat-felújításának terve-
zése” tárgyú közösségi eljárási rend szerinti egysze-
rű közbeszerzési eljárás megindítása.

92.  „A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyom-
tatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott 
adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesí-
tése a 2012. és 2013. években”  tárgyú, közösségi 
eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás in-
dításának jóváhagyása. 

93.  „Fővárosi Önkormányzat Információs Melléklete” 
elnevezésű négy oldalas rovat – a Sajtócsoport ál-
tal átadott cikkek, tájékoztató anyagok, képek – 12 
alkalommal történő megjelentetése” tárgyú, közös-
ségi eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 
eredménytelenné nyilvánítása és egyben újraindítá-
sa.

94.  Javaslat a Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló 
Szakközépiskola és Szakiskola intézményvezetőjé-
nek fegyelmi felelősségre vonására.

95.  Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Iharos Sán-
dor Margitszigeti Atlétikai Centrum igazgatójának 
megbízására. 

96.  Javaslat az „Élen a tanulásban, élen a sportban” 
2011. évi fővárosi kitüntető cím díjazottjaira. 

97.  Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 
(9700 Szombathely, Bogáti út 72.) intézményveze-
tői pályázatának elbírálására.

98.  Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 
(2100 Gödöllő, Dózsa György út 65.) intézményve-
zetői pályázatának elbírálására.

99.  Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Be-
tegek Otthona (9971 Szentgotthárd, Hunyadi u. 29.) 
intézmény-vezetői pályázatának elbírálására.

100.  Javaslat fegyelmi eljárás felfüggesztésére és az el-
járás alá vont közalkalmazott állásából való felfüg-
gesztésére.

101.  Javaslat fővárosi fenntartású egészségügyi intéz-
mény (Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház) vezetői pá-
lyázatának elbírálására.

102.  A Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht. „v. 
a.” felügyelőbizottsági tagjának megválasztása. 

103.  H. I. fellebbezése személyi térítési díj ügyben. 
104.  Sz. I. fellebbezése személyi térítési díj ügyben. 

A napirend 1. pontja: Javaslat a fővárosi címerről és 
zászlóról szóló 5/1990. (IX. 30.) Főv. Tan. rendelet mó-
dosítására.

Előterjesztő: Tarlós István 
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A Fővárosi Közgyűlés 

megalkotja 36/2011. (VII. 7.) önkormányzati rende-
letét a fővárosi címerről és zászlóról szóló 5/1990. 
(IX. 30.) Főv. Tan. rendelet módosításáról, az 1. 
számú melléklet szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1686/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
a fővárosi zászlók cseréjéhez szükséges pénz-
ügyi fedezet biztosítása érdekében csökkenti a 
„9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 
10 000 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel meg-
emeli a „7103 Gazdasági és ellátási feladatok” cím 
dologi kiadási előirányzatát 012 törzsszámon.

Határidő: a soron következő költségvetési rendelet-
módosítás

Felelős: Tarlós István

A napirend 2. pontja: Javaslat a Budapesti Corvinus 
Egyetem és Budapest Főváros Önkormányzata között kö-
tendő együttműködési megállapodásra.

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1687/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
jóváhagyja, megköti az együttműködési megállapo-
dást a Budapesti Corvinus Egyetemmel az 1. számú 
melléklet szerinti tartalommal, egyidejűleg felkéri a 
főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

A napirend 3. pontja: Javaslat a Pázmány Péter Ka-
tolikus Egyetem és Budapest Főváros Önkormányzata 
között kötendő együttműködési megállapodásra.

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1688/2011.(VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
jóváhagyja, megköti az együttműködési megállapo-
dást a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel az 1. 
számú melléklet szerinti tartalommal, egyidejűleg 
felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: Javaslat a Semmelweis Egye-
tem és Budapest Főváros Önkormányzata között kötendő 
együttműködési megállapodásra.

Előterjesztő: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1689/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
jóváhagyja, megköti az együttműködési megál-
lapodást a Semmelweis Egyetemmel az 1. számú 
melléklet szerinti tartalommal, egyidejűleg felkéri 
a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

A napirend 5. pontja: Javaslat „Együttműködési 
Megállapodás” megkötésére Efraim Kishon emléktábla 
megvalósítására.

Előterjesztő: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1690/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
jóváhagyja, megköti a Fővárosi Önkormányzat és 
az Izrael Állam Nagykövetsége közötti együttmű-
ködési megállapodást a módosított 1. sz. melléklet 
szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgár-
mestert a szerződés aláírására.

Határidő: a határozat elfogadását követő 10 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 6. pontja: Javaslat átutalás engedélyezé-
sére társadalmi szervezet részére a „8446 Nagyrendezvé-
nyek kerete” terhére. 

Előterjesztő: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1691/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
a „8446 Nagyrendezvények kerete” cím terhére 
Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költ-
ségvetéséről szóló 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. ren-
delet 22. § (9) bek. alapján engedélyezi az alábbi 
támogatás átutalását:

Támogatott szervezet Támogatott cél Támogatás 
(Ft)

A Magyar 
Kézművességért 

Alapítvány

„Magyar kézművesség – 
2011” és „A négy évszak – 
kézműves szemmel” című 
kettős tematikájú kiállítás 

megvalósításának támogatása

500 000

Határidő: átcsoportosítást követő 30 napon belül 
Felelős: Tarlós István

A napirend 7. pontja: Jelentés a lejárt határidejű 
közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előterjesztő: Tarlós István 
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1692/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló 
jelentést – fi gyelemmel a 1693/2011. (VI. 22.) Főv. 
Kgy. határozatra – elfogadja.

1693/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Az 56/2011. (I. 12.) sz. határozat végrehajtási határ-
idejét 2011. augusztus 31-re módosítja;
– az 57/2011. (I. 12.) sz. határozat végrehajtási 

határidejét 2011. augusztus 31-re módosítja;
– a 427/2011. (III. 23.) sz. határozat végrehajtási 

határidejét 2011. december 31-re módosítja;
– az 1105/2011. (IV. 27.) sz. határozat végrehajtá-

si határidejét 2011. augusztus 31-re módosítja.

A napirend 8. pontja: Javaslat a 2011. évi falfi rka-
mentesítési programra.

Előterjesztő: dr. György István 

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 37/2011. (VII. 7.) önkormányzati ren-
deletét a főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. 
(VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, az elő-
terjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1694/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
kötelezettséget vállal az előterjesztés 1. számú mel-
lékletében megnevezett területek vadplakát és fal-
fi rka-mentesítése céljából 125 M Ft többletköltség 
fedezetének biztosítására. Ennek érdekében az elő-
terjesztés 1. számú mellékletében megnevezett te-
rületek vadplakát és falfi rka-mentesítésére fordí-
tandó többletforrás biztosítása érdekében csökkenti 
a „9171 Városüzemeltetési céltartalék” cím kiadá-
si előirányzatát 125 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg 
megemeli a „7325 FKF Zrt. köztisztasági felada-
tok” cím dologi kiadások 2011. évi előirányzatát 
125 000 E Ft-tal.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

1695/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Úgy dönt, hogy az előterjesztés 1. sz. mellékletében 
meghatározott útvonalakon és területeken 2012. év-
ben a köztisztasági közszolgáltatás keretében kell 
elvégezni a vadplakát eltávolítást, továbbá a falfi r-
ka-mentesítést, valamint ki kell építeni és működ-
tetni a kapcsolódó monitoring rendszert, mely fel-
adatok költségvetési előirányzatát legalább a 2011. 
évi szinten kell tervezni.

Határidő: 2012. évi költségvetési koncepció készí-
tése

Felelős: Tarlós István

1696/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja, megköti a Fővárosi Közterület-fenntar-
tó Zrt.-vel a 2011. Évi Köztisztasági Közszolgálta-
tási Szerződés 1. számú módosítását az előterjesz-
tés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri 
a főpolgármestert annak aláírására. 

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 9. pontja: Rendeletmódosítás a gyorsított 
döntéshozatalt igénylő közterület-használati ügyekben. 

Előterjesztő: dr. György István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1697/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Losonczy Pál módosító javaslatát, 
mely szerint: 
„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy az egyes 
fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról 
szóló 21/2011. (IV. 12.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (5) 
bekezdése az alábbiak szerint alakul:
„(5) A főpolgármester dönt
a)  az építési, szerelési munkával kapcsolatos, vagy 

hulladék összegyűjtésére szolgáló konténerek 
elhelyezéséhez, fennmaradásához,

b)  betonpumpa elhelyezéséhez, daruzási munkála-
tokhoz szükséges közterület-használat tárgyá-
ban.”

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja az egyes fővárosi önkormányzati rende-
letek módosításáról szóló 38/2011. (VII. 7.) önkor-
mányzati rendeletét, az 1. számú melléklet szerinti 
tartalommal.

A napirend 10. pontja: Javaslat a Budapest főváros 
közterületein a taxiállomások létesítéséről, használatá-
nak és üzemeltetésének rendjéről szóló rendelet megal-
kotására. 

Előterjesztő: dr. György István 

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 39/2011. (VII. 7.) önkormányzati ren-
deletét a Budapest Főváros közterületein a taxiál-
lomások létesítéséről, használatának és üzemel-
tetésének rendjéről, az 1. sz. melléklet szerinti 
tartalommal.
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A napirend 11. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. 

Előterjesztő: Csomós Miklós 

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 40/2011. (VII. 7.) önkormányzati ren-
deletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) 
Főv. Kgy. rendelet módosításáról, a melléklet sze-
rinti tartalommal.

A napirend 12. pontja: Javaslat az európai uniós 
társfi nanszírozású projektek vonatkozásában kötött vál-
lalkozási szerződések módosításához kapcsolódó hatás-
kör átruházásra. 

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, Hutiray Gyula 

A napirend 13. pontja: Javaslat a 2010. október 4. – 
2014. október 30. közötti időszakban induló Beruházáso-
kat és Fejlesztéseket Ellenőrző Bizottság létrehozására.

Előterjesztő: Horváth Csaba 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1698/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
úgy dönt, hogy az előterjesztést leveszi napirend-
jéről.

A napirend 14. pontja: A Parking Kft. 2010. évi mér-
legbeszámolójával és 2011. évi üzleti tervére vonatkozó 
döntések, valamint közgyűlési határozat technikai mó-
dosítása. 

Előterjesztők: dr. György István, dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1699/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) be-
kezdésében foglalt hatáskörében a Parking Kft. leg-
főbb szerveként eljárva: 
– Elfogadja az Ügyvezetőnek a Társaság 2010. 

évről készített jelentését;
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának 

(MACROMIRAGE-AUDIT Könyvvizsgáló és 
Adószakértő Kft., személyében felelős könyv-
vizsgáló: Türkisné Kardos Zsuzsanna kamarai 
nyilvántartási száma: 000321) jelentését a Tár-
saság 2010. évi beszámolójáról;

– Elfogadja a Felügyelőbizottság jelentésének is-
meretében a Társaság 2010. üzleti évre vonat-
kozó beszámolóját, (mérlegét, eredmény-kimu-

tatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) 
a következők szerint:

2010. év december 31.
E Ft

Mérlegfőösszeg 988 700
Adózás előtti eredmény – 80 928
Adófi zetési kötelezettség 1 065
Eredménytartalék igénybevétele 0 
Fizetett osztalék és részesedés 0
Mérleg szerinti eredmény (Veszteség) – 81 993

– Elfogadja a 2010. évi mérleg szerinti veszteség 
eredménytartalékba történő helyezését;

– Elfogadja a Társaság 2011. évi üzleti tervét;
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-

tésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a 
Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

1700/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Budapesti Vidám Park Zrt. 2010. üz-
leti évre vonatkozó beszámolójának tárgyában az 
1384/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. határozatot az aláb-
biak szerint:
– Elfogadja – fi gyelemmel a könyvvizsgáló jelen-

tésére és annak alapján hozott felügyelőbizottsági 
határozatra – az Igazgatóság által előterjesztett, 
a Társaság 2010. üzleti évre vonatkozó beszá-
molóját (mérlegét, eredmény-kimutatását, ki-
egészítő mellékletét, üzleti jelentését) a követ-
kezők szerint: 

2010. év december 31.
Ft-ban

Saját tőke 103 516 000
Jegyzett tőke 168 000 000
Mérlegfőösszeg 1 023 940 000
Adózás előtti eredmény – 319 082 000 
Eredménytartalék igénybevétele 0
Fizetett osztalék és részesedés 0
Mérleg szerinti eredmény – 319 082 000

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

A napirend 15. pontja: A Budapesti Közlekedés-
Szervező Nonprofi t Kft. végelszámolása kapcsán megho-
zandó döntések.

Előterjesztő: dr. György István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1701/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
egyetért azzal, hogy a Budapesti Közlekedés-
Szervező Közhasznú Nonprofi t Korlátolt Felelős-
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ségű Társaság „végelszámolás alatt” Társaság vég-
elszámolása során fennmaradó vagyon átvételére a 
Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofi t Korlátolt Felelősségű Társa-
ság kerüljön kijelölésre.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

1702/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Egyetért azzal, hogy a CATCH-MR projektben 
a Budapesti Közlekedés-Szervező Közhasznú 
Nonprofi t Korlátolt Felelősségű Társaság „végel-
számolás alatt” cég helyett 2011. július 1-jétől a 
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. vegyen 
részt.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: Fejlesztési célú végleges 
pénzeszköz-átadási megállapodások a Fővárosi Önkor-
mányzat és a BKK Zrt. között. 

Előterjesztő: dr. György István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1703/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
egyetért azzal, hogy a BKK Zrt. valósítsa meg az 
előterjesztésben felsorolt fejlesztéseket (úgymint: 
közlekedésfejlesztési feladatok tervezése, előké-
szítése; elektronikus jegyrendszer fejlesztés elő-
készítése; személyforgalmi behajtási díj bevezetés 
előkészítése; intermodális csomópontok fejlesztés 
előkészítése (Széll Kálmán tér, Nyugati tér); BKK 
saját beruházások; Budapest Szíve II. ütem Rep-
rezentatív Kaputérség kiépítése fejlesztés előké-
szítése) és ennek érdekében, a megnevezett beru-
házásokra, mindösszesen 2011. évre 408,402 mFt 
összegben, 2012. évre 93,75 mFt összegben bizto-
sítja a szükséges forrást a Budapesti Közlekedési 
Központ Zrt. részére. 

1704/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
A közösségi közlekedésfejlesztési beruházások 
megalapozása érdekében csökkenti 
• „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen be-

lül 
– a „tervezés előkészítés” közlekedési keretet 

35 M Ft-tal;
– a „közösségi közlekedés fejlesztése (VI., 

Andrássy út)” előirányzatát 11,5 M Ft-tal;
– a „közösségi közlekedés fejlesztése (VII., XIV., 

Dózsa Gy. út)” előirányzatát 8,8 M Ft-tal;
– a „közösségi közlekedés fejlesztése (XX., Jahn 

Ferenc Kórház)” előirányzatát 2,3 M Ft-tal;
– a „közösségi közlekedés fejlesztése (XII., Krisz-

tina körút)” előirányzatát 12,6 M Ft-tal;

• továbbá csökkenti a „9112 Évközi indítású be-
ruházások” címen belül 

– a „Budapest Szíve Program II. ütem Reprezen-
tatív Kaputérség kiépítése (önrész)” céltartalék 
2011. évi ütemét 50,0 M Ft-tal, egyben tör-
li a feladat 2012. évi ütemét (2012. évi ütem 
572 M Ft).

Ezzel egyidejűleg megemeli 
• „8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cí-

men belül a „Beruházási célú pénzeszközátadás 
Áht-n kívülre” előirányzatát 85 mFt-tal;

• a „91… Közlekedésfejlesztési céltartalék” 
cím előirányzat 2011. évi ütemét összesen 
35,2 M Ft-tal, azzal, hogy a „közösségi közle-
kedés fejlesztése (VI., Andrássy út)”, valamint 
a „közösségi közlekedés fejlesztése (VII.-XIV., 
Dózsa Gy. út)”, és a „közösségi közlekedés fej-
lesztése (XX., Jahn Ferenc Kórház)”, továbbá a 
közösségi közlekedés fejlesztése (XII., Krisz-
tina körút) beruházások műszaki tartalmának 
aktualizálására vonatkozó javaslatot a Fővá-
rosi Közgyűlés soron következő rendes ülése 
elfogadja, akkor az erre vonatkozó, fejlesztési 
célú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás-
sal ezen összeg átcsoportosításra kerül a „8139 
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím ki-
adási, azon belül a „Beruházási célú pénzesz-
közátadás Áht-n kívülre” előirányzatára.

 Egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy gon-
doskodjon a 2012. évi költségvetés készítése-
kor a „8139 Budapesti Közlekedési Központ 
Zrt.” címen belül a „Budapest Szíve II. ütem” 
projekt előkészítési feladat megvalósításához 
szükséges előirányzat betervezéséről, a „Beru-
házási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre”, 
2012-ben 93,75 M Ft összegben.

Határidő: a 2012. évi költségvetés készítése
Felelős: Tarlós István 

1705/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja a tervezési, előkészítési feladatokra a 
2011. évi fejlesztési célú végleges pénzeszköz át-
adás-átvételéről szóló megállapodás megkötését az 
előterjesztői kiegészítés 3. számú melléklete szerin-
ti módosítással, és ezzel egyidejűleg felkéri a főpol-
gármestert, hogy – átruházott hatáskörében eljárva 
– kösse meg a megállapodást a BKK Zrt.-vel. 

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését kö-
vetően azonnal

Felelős: Tarlós István 

1706/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja az elektronikus jegyrendszer fejlesz-
tése, a személyforgalmi behajtási díj bevezethető-
sége, a Széll Kálmán tér fejlesztése, a Nyugati tér 
és aluljáró közterület fejlesztése, valamint a műkö-
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dési feltételek biztosítása felhasználási célok meg-
valósítására a 2011. évi fejlesztési célú végleges 
pénzeszköz átadás-átvételéről szóló megállapodás 
megkötését a 2. számú mellékletben benyújtott tar-
talommal, és ezzel egyidejűleg felkéri a főpolgár-
mestert, hogy – átruházott hatáskörében eljárva – 
kösse meg a megállapodást a BKK Zrt.-vel. 

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését kö-
vetően azonnal

Felelős: Tarlós István 

1707/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja a Budapest Szíve Program II. ütem 
Reprezentatív Kaputérség kiépítése beruházás elő-
készítésére a 2011. évi fejlesztési célú végleges 
pénzeszköz átadás-átvételéről szóló megállapodás 
megkötését a 3. számú mellékletben benyújtott tar-
talommal, és ezzel egyidejűleg felkéri a főpolgár-
mestert, hogy – átruházott hatáskörében eljárva – 
kösse meg a megállapodást a BKK Zrt.-vel. 

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését kö-
vetően azonnal

Felelős: Tarlós István 

1708/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. útján 
gondoskodjon a 4., 5., 6., 7. számú mellékletben be-
mutatott közösségi közlekedésfejlesztési beruházá-
sok műszaki dokumentációinak felülvizsgálatáról, 
aktualizáltassa a beruházások műszaki tartalmát a 
kezelői-, üzemeltetői szempontok és a jelenlegi for-
galmi rend, valamint a forgalom-lebonyolítási ta-
pasztalatok alapján, továbbá terjessze a soron kö-
vetkező Közgyűlés elé a felülvizsgálat eredményét, 
valamint a felülvizsgált beruházások megvalósítá-
sához szükséges pénzeszköz-átadási megállapodá-
sokat. 

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ren-
des ülése

Felelős: Tarlós István 

1709/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a beruházások mű-
szaki tartalmának felülvizsgálatához – ezen belül 
az esetlegesen szükséges műszaki tartalom-változ-
tatások mérlegeléséhez, továbbá ezzel összefüggés-
ben esetlegesen szükségessé váló döntések előké-
szítéséhez –, a szükséges dokumentumokat adja át 
a BKK Zrt. részére.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

1710/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Lezárja a közösségi közlekedés fejlesztése (VI., 
Andrássy út) beruházás 4. számú mellékletben be-
mutatott, 006182 azonosító számon, 2049/2009. (XI. 
26.) okmányszámmal jóváhagyott engedélyokiratát.

A beruházás költsége: 13,4 M Ft, ebből 2010. de-
cember 31-ig felhasznált összeg összesen: 1,9 M Ft, 
2011. április 30-ig felhasznált összeg: 0 M Ft, ma-
radvány: 11,5 M Ft.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

1711/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Lezárja a közösségi közlekedés fejlesztése (VII.-
XIV., Dózsa Gy. út) beruházás 5. számú mellék-
letben bemutatott, 006185 azonosító számon, 
2050/2009. (XI. 26.) okmányszámmal jóváhagyott 
engedélyokiratát.
A beruházás költsége: 11,0 M Ft, ebből 2010. de-
cember 31-ig felhasznált összeg összesen: 2,2 M Ft, 
2011. április 30-ig felhasznált összeg 0 mFt, marad-
vány: 8,8 M Ft.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

1712/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.
Lezárja a közösségi közlekedés fejlesztése (XX., 
Jahn Ferenc Kórház) beruházás 6. számú mel-
lékletben bemutatott, 006183 azonosító számon, 
2051/2009. (XI. 26.) okmányszámmal jóváhagyott 
engedélyokiratát.
A beruházás költsége: 4,6 M Ft, ebből 2010. de-
cember 31-ig felhasznált összeg összesen: 2,3 M 
Ft, 2011. április 30-ig felhasznált összeg: 0 M Ft, 
maradvány: 2,3 M Ft.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

1713/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Lezárja a közösségi közlekedés fejlesztése (XII., 
Krisztina körút) beruházás 7. számú mellékletben 
bemutatott, 006184 azonosító számon, 2052/2009. 
(XI. 26.) okmányszámmal jóváhagyott engedélyok-
iratát.
A beruházás költsége: 14 M Ft, ebből 2010. decem-
ber 31-ig felhasznált összeg összesen: 1,4 M Ft, 
2011. április 30-ig felhasznált összeg 0 M Ft, ma-
radvány: 12,6 M Ft.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

1714/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Egyetért azzal, hogy a BKK Zrt. elvégezze az EU-
társfi nanszírozott közlekedésfejlesztési projektek 
szakmai szempontú felülvizsgálatát, és ennek érde-
kében a 2011. évre 10 M Ft összegben biztosítja a 
szükséges forrást a BKK Zrt. részére.

1715/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
A feladat megvalósítása érdekében csökkenti
• a „8403 Önkormányzati fejlesztések”, „I. EU-s 

forrásokkal jóváhagyott projektek” címen belül
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– a „Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészá-
ros u.–Győző u.)” c. feladat 2011. évi előirány-
zatát 10 M Ft-tal, ezzel a feladat összköltsé-
ge 101,15 M Ft-ra változik (ebből saját forrás: 
44,35 M Ft, EU támogatás: 56,8 M Ft.)

Ezzel egyidejűleg megemeli
• a „8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” 

címen belül a „Beruházási célú pénzeszközát-
adás Áht-n kívülre” előirányzatát 10 M Ft-tal.

1716/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja a „Közösségi közlekedés fejlesztése 
(Mészáros u.–Győző u.)” beruházási feladat enge-
délyokiratának 3. számú módosítását a 2. sz. mel-
léklet szerinti tartalommal, és felhatalmazza a fő-
polgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 17. pontja: Javaslat a „Budapesti ke-
rékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása” 
című, KMOP-2.3.1/A-09-2f-2010-0001 jelű projekt ked-
vezményezetti pozíciójának PARKING Kft.-től a BKK Bu-
dapesti Közlekedési Központ Zrt. részére történő átadás-
ra és a kapcsolódó döntések meghozatalára. 

Előterjesztő: dr. György István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1717/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
hatályon kívül helyezi az 599/2010. (III. 31.), 
605/2010. (III. 31.) és 606/2010. (III. 31.) Főv. 
Kgy. határozatokat.

1718/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Egyetért „A Budapesti kerékpáros közösségi köz-
lekedési rendszer kialakítása” című, KMOP-2.3.1/
A-09-2f-2010-0001 jelű projekt kedvezményezetti 
státuszának PARKING Szervező, Fejlesztő és Ta-
nácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságtól a BKK 
Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Műkö-
dő Részvénytársaság részére történő átadásával, a 
BKK Zrt. által kedvezményezettként történő meg-
valósításával, és felkéri a főpolgármestert, hogy 
gondoskodjon a projekt átadásának és az ennek ke-
retében elkészült tervek, tanulmányok halasztott fi -
zetéssel történő megvételének részleteit szabályo-
zó megállapodás elkészítéséről a Parking Kft. és a 
BKK Zrt. útján.

Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Tarlós István 

1719/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
„A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedé-
si rendszer kialakítása” című, KMOP-2.3.1/A-09-
2f-2010-0001 jelű projekt megvalósítását a BKK 

Zrt. bevonásával kívánja ellátni. A projekt 160 000 E 
Ft saját forrását (2011. évben 97 339,466 E Ft-ot, 
2012. évben 62 660,534 E Ft-ot) biztosítja. Felké-
ri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a feladat 
2012. évi ütemének tervezéséről Budapest Főváros 
Önkormányzatának 2012. évi költségvetésében.

Határidő: Budapest Főváros Önkormányzata 2012. 
évi költségvetésének tervezése

Felelős: Tarlós István 

1720/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy „A Budapesti ke-
rékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakí-
tása” című, KMOP-2.3.1/A-09-2f-2010-0001 jelű 
projekt átadásának részleteit szabályozó megálla-
podás aláírását követően gondoskodjon az új ked-
vezményezett Közreműködő Szervezet részére, a 
megfelelő formában történő bejelentéséről.

Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Tarlós István 

1721/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
„A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedé-
si rendszer kialakítása” című, KMOP-2.3.1/A-09-
2f-2010-0001 jelű projekt megvalósításával pár-
huzamosan a BKK Zrt., mint kedvezményezett 
közreműködésével végrehajtja, megvalósítja a „Bu-
dapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer 
bevezetéséhez szükséges infrastruktúra, Intézkedé-
si javaslatok” c. dokumentum 1) fázisához tartozó 
tevékenységeket, azok megvalósítására kötelezett-
séget vállal, és a BKK Zrt. bevonásával rendszere-
sen tájékoztatást ad.
– a „Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési 

rendszer bevezetéséhez szükséges infrastruktú-
ra, Intézkedési javaslatok” c. dokumentum 2) és 
3) fázisa vonatkozásában „A Budapesti kerék-
páros közösségi közlekedési rendszer kialakítá-
sa” című, KMOP-2.3.1/A-09-2f-2010-0001 jelű 
projekt zárását követően, a fenntartási időszak-
ban a 2)-3) fázis döntés-előkészítését és megva-
lósítását megkezdi.

– „A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedé-
si rendszer kialakítása” című, KMOP-2.3.1/A-
09-2f-2010-0001 jelű projekt ütemtervét – kü-
lönös tekintettel a közbeszerzések ütemezésére 
– felülvizsgálja.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

1722/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
A „Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési 
Rendszer előkészítése” feladatot tartalmazó, a 9. 
sz. melléklet szerinti 006159 azonosító számú, 1. 
számon módosított engedélyokiratot lezárja.
A 2011. május 12-ig felhasznált összeg: 0 E Ft, ma-
radvány: 0 Ft.
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Ebből 2010. december 31-ig felhasznált összeg: 
0 E Ft.

1723/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
A „Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése 2006-
2012” feladat előterjesztői kiegészítés szerinti 1. sz. 
mellékletnek megfelelő, 005566 azonosító számú, 
2. számon módosított engedélyokiratot lezárja.
A 2011. május 12-ig felhasznált összeg 17 400 E Ft, 
maradvány 146 100 E Ft (2011. évi ütem 94 000 E Ft, 
2012. évi ütem 52 100 E Ft).
Ebből 2010. december 31-ig felhasznált összeg: 
17 400 E Ft.

1724/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja a „Kerékpáros közlekedés fejlesztése 
2008-2012” feladat célokmányának 5. sz. módo-
sítását az előterjesztői kiegészítés 3. sz. melléklete 
szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgár-
mestert a célokmány aláírására.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 15 nap
Felelős: Tarlós István 

1725/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
A „Kerékpáros közlekedés fejlesztése 2008-2012” 
feladat előterjesztői kiegészítés szerinti 3. sz. mel-
lékletnek megfelelő, 005524 azonosító számú, 5. 
számon módosított célokmányát lezárja.
A 2011. május 12-ig felhasznált összeg 40,3 E Ft, 
maradvány 464 259,7 E Ft (2011. évi ütem 
238 000 E Ft, 2012. évi ütem 226 294 E Ft).

1726/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
A kerékpáros közlekedési feladatok megvalósítása 
érdekében csökkenti
• a „8137 Parking Kft.” cím kiadási, azon be-

lül az önkormányzati beruházások előirányzatát 
160 000 E Ft-tal;

• a „9106 Parking Kft. ÁFA kölcsön céltartaléka” 
címen belül a működési célú kölcsön előirány-
zatát 260 000 E Ft-tal;

• a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen be-
lül 

– a „Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesz-
tése 2006-2012” feladat 2011. évi ütemét 
94 000 E Ft-tal;

– a „Kerékpár-közlekedés fejlesztése 2008-
2012 előkészítés” feladat 2011. évi ütemét 
100 000 E Ft-tal;

• a „9112 Évközi indítású beruházások” címen 
belül a „Kerékpár-közlekedés fejlesztése 2008-
2012” feladat 2011. évi ütemét 138 000 E Ft-tal.

Ezzel egyidejűleg megemeli
• a „8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” 

cím kiadási, azon belül a beruházási célú 
pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 
252 539,47 E Ft-tal;

• a „8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” 
cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú köl-
csön előirányzatát 226 400,00 E Ft-tal;

• az új „91.. Közlekedésfejlesztési céltartalék” 
cím előirányzatát 273 060,53 E Ft-tal azzal, 
hogy amennyiben a „Budapesti kerékpáros kö-
zösségi közlekedési rendszer bevezetéséhez 
szükséges infrastruktúra, Intézkedési javasla-
tok” c. dokumentum 2) és 3) fázisának megva-
lósítása megindul, az erre vonatkozó fejlesztési 
célú végleges pénzeszköz átadás-átvételi meg-
állapodással ezen összeg átcsoportosításra kerül 
a „8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” 
cím kiadási, azon belül a beruházási célú pénz-
eszközátadás áht-n kívülre előirányzatára.

1727/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Kötelezettséget vállal a „Budapesti kerékpáros kö-
zösségi közlekedési rendszer bevezetéséhez szüksé-
ges infrastruktúra, Intézkedési javaslatok” c. doku-
mentum 1) fázisa 2012. évi ütemének fedezeteként 
41 680 E Ft, ugyanezen dokumentum 2) és 3) fázi-
sa 2012. évi ütemeként 181 040,00 E Ft, valamint 
„A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedé-
si rendszer kialakítása” című, KMOP-2.3.1/A-09-
2f-2010-0001 jelű projekt és a „Budapesti kerékpá-
ros közösségi közlekedési rendszer bevezetéséhez 
szükséges infrastruktúra, Intézkedési javaslatok” c. 
dokumentum 1) fázisa 2012. évi ÁFA tartalmának 
fedezeteként 155 680 E Ft biztosítására, és felkéri a 
főpolgármestert, hogy gondoskodjon ezek tervezé-
séről Budapest Főváros Önkormányzatának 2012. 
évi költségvetésében.

Határidő: Budapest Főváros Önkormányzata 2012. 
évi költségvetésének tervezése

Felelős: Tarlós István 

1728/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Egyetért „A Budapesti kerékpáros közösségi köz-
lekedési rendszer kialakítása” című, KMOP-2.3.1/
A-09-2f-2010-0001 jelű projekt megvalósítására 
vonatkozó fejlesztési célú végleges pénzeszköz át-
adás-átvételről szóló megállapodással az előterjesz-
tés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri 
a főpolgármestert, hogy átruházott hatáskörében el-
járva a megállapodást kösse meg.

Határidő: a költségvetési rendelet módosításának ha-
tálybalépését követően és a kedvezményezett vál-
tozását elfogadó, a Közreműködő Szervezet által 
küldött értesítés kézhezvételétől számított 5 napon 
belül

Felelős: Tarlós István 

1729/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja és megköti „A Budapesti kerékpáros 
közösségi közlekedési rendszer kialakítása” című, 
KMOP-2.3.1/A-09-2f-2010-0001 jelű projekt 
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ÁFA-fi nanszírozására vonatkozó tagi hitelszerző-
dést az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tarta-
lommal és felhatalmazza a főpolgármestert annak 
aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet módosításának ha-
tálybalépését követően és a kedvezményezett vál-
tozását elfogadó, a Közreműködő Szervezet által 
küldött értesítés kézhezvételétől számított 5 napon 
belül

Felelős: Tarlós István 

1730/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Egyetért a „Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesz-
tése 2006-2012” feladat megvalósítására vonatkozó 
fejlesztési célú végleges pénzeszköz átadás-átvé-
telről szóló megállapodással az előterjesztés 7. sz. 
melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpol-
gármestert, hogy átruházott hatáskörében eljárva a 
megállapodást kösse meg.

Határidő: a költségvetési rendelet módosításának ha-
tálybalépését követő 5 napon belül

Felelős: Tarlós István 

1731/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a „Fővárosi kerékpározási 
kultúra fejlesztése 2006-2012” beruházási feladat 
ÁFA-fi nanszírozására vonatkozó tagi hitelszerző-
dést az előterjesztés 6/A. sz. melléklete szerinti tar-
talommal és felhatalmazza a főpolgármestert annak 
aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet módosításának ha-
tálybalépését követő 5 napon belül

Felelős: Tarlós István 

1732/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Egyetért a „Kerékpár-közlekedés fejlesztése 2008-
2012, előkészítés” feladat megvalósítására vonat-
kozó fejlesztési célú végleges pénzeszköz átadás-
átvételről szóló megállapodással az előterjesztés 8. 
sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a fő-
polgármestert, hogy átruházott hatáskörében eljár-
va a megállapodást kösse meg.

Határidő: a költségvetési rendelet módosításának ha-
tálybalépését követő 5 napon belül

Felelős: Tarlós István 

1733/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja és megköti a „Kerékpár-közlekedés 
fejlesztése 2008–2012 beruházási feladat” ÁFA-
fi nanszírozására vonatkozó tagi hitelszerződést az 
előterjesztés 6/B. sz. melléklete szerinti tartalom-
mal és felhatalmazza a főpolgármestert annak alá-
írására.

Határidő: a költségvetési rendelet módosításának ha-
tálybalépését követő 5 napon belül

Felelős: Tarlós István 

A napirend 18. pontja: Javaslat a BKK Budapes-
ti Közlekedési Központ Zrt. minta szerinti alapító okira-
tának hatályon kívül helyezésére és új alapító okiratának 
elfogadására.

Előterjesztő: dr. György István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1734/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörű-
en Működő Részvénytársaság minta alkalmazásá-
val készült alapító okiratát hatályon kívül helyezi, 
ezzel egyidejűleg elfogadja az előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerinti alapító okiratot.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

1735/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Felhatalmazza a főpolgármestert a BKK Budapes-
ti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Rész-
vénytársaság alapító okiratának aláírására, vala-
mint a Társaság létrejöttével kapcsolatos cégjogi 
intézkedések megtételére a Társaság jogi képvise-
lője közreműködésével.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: Javaslat többletforrás bizto-
sítására zöldfelületi program végrehajtására a FŐKERT 
NZrt. részére.

Előterjesztő: dr. György István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1736/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
hatályon kívül helyezi a 975/2011. (IV. 27.) Főv. 
Kgy. határozatot.

1737/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
A 2011. évi zöldfelületi program keretein belül az 
állagmegóvó és minőségjavító fenntartási feladatok 
végrehajtása, valamint a szabványváltozás miatt 
szükséges játszótéri átalakítási munkálatok érdeké-
ben 460 000 E Ft-tal csökkenti a „9171 Városüze-
meltetési céltartalék” cím kiadási előirányzatát és 
ugyanezzel az összeggel megemeli a „8141 Fővá-
rosi Kertészeti Nonprofi t Zrt.” cím működési célú 
pénzeszközátadás áht-n kívülre kiadási előirányza-
tát.

Határidő: rendeletmódosítást követően azonnal
Felelős: Tarlós István

1738/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
A 2011. évi zöldfelületi program keretein belül az 
állagmegóvó és minőségjavító fenntartási felada-
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tok végrehajtása érdekében jóváhagyja, megköti a 
Fővárosi Kertészeti Nonprofi t Zrt.-vel a 2011. évi 
zöldfelületi közszolgáltatási szerződés 1. sz. módo-
sítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tar-
talommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírá-
sára és kiadására.

Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Tarlós István

1739/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a 
460 000 E Ft időarányos részének a FŐKERT NZrt. 
részére történő egyösszegű utalásáról.

Határidő: a közszolgáltatási szerződés módosításának 
aláírását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: Javaslat Budapest Főváros 
Környezetvédelmi Alapjának 2010. évi pályázatainak 
szakmai beszámolások és pénzügyi elszámolások jóváha-
gyására - I. ütem.

Előterjesztő: dr. György István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1740/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
elfogadja a 2010. évi Környezetvédelmi Alapból a 
2333/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat alapján 
támogatást kapott Napraforgó Óvoda szakmai be-
számolóját és pénzügyi elszámolását.

1741/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.
Elfogadja a 2010. évi Környezetvédelmi Alapból 
a 2334/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat alap-
ján támogatást kapott Pasaréti Ferences Alapítvány 
szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1742/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Elfogadja a 2010. évi Környezetvédelmi Alapból a 
2337/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat alapján 
támogatást kapott Sapientia Szerzetesi Hittudomá-
nyi Főiskola szakmai beszámolóját és pénzügyi el-
számolását.

1743/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Elfogadja a 2010. évi Környezetvédelmi Alapból 
a 2339/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat alap-
ján támogatást kapott Budapesti Corvinus Egyetem 
szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1744/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Elfogadja a 2010. évi Környezetvédelmi Alapból 
a 2341/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat alap-
ján támogatást kapott Magyar Madártani Egyesület 
Budapesti Helyi Csoport szakmai beszámolóját és 
pénzügyi elszámolását.

1745/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Elfogadja a 2010. évi Környezetvédelmi Alapból 
a 2347/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat alap-
ján támogatást kapott Együtt Soroksárért Egyesület 
szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1746/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Elfogadja a 2010. évi Környezetvédelmi Alapból 
a 2348/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat alap-
ján támogatást kapott Társasház - Kiss János altb. 
u. 59. szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámo-
lását.

1747/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Elfogadja a 2010. évi Környezetvédelmi Alapból a 
2352/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat alapján 
támogatást kapott Harsányi János Gazdasági Szak-
középiskola és Szakiskola szakmai beszámolóját és 
pénzügyi elszámolását.

1748/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Elfogadja a 2010. évi Környezetvédelmi Alapból a 
2353/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat alapján 
támogatást kapott Verebély László Szakközépisko-
la és Szakiskola szakmai beszámolóját és pénzügyi 
elszámolását.

1749/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.
Elfogadja a 2010. évi Környezetvédelmi Alapból 
a 2356/2010.(XII. 15.) Főv. Kgy. határozat alapján 
támogatást kapott Csupa Család Egyesület szakmai 
beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1750/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Elfogadja a 2010. évi Környezetvédelmi Alapból 
a 2361/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat alap-
ján támogatást kapott Pogány Frigyes Két Tanítá-
si Nyelvű Építőipari, Informatikai Szakközépiskola 
és Gimnázium szakmai beszámolóját és pénzügyi 
elszámolását.

1751/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Elfogadja a 2010. évi Környezetvédelmi Alapból a 
2362/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat alapján 
támogatást kapott Nagyváthy János Gazdaképző 
Egyesület szakmai beszámolóját és pénzügyi elszá-
molását.

1752/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Elfogadja a 2010. évi Környezetvédelmi Alapból a 
2364/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat alapján tá-
mogatást kapott Ady Endre Gimnáziumi Alapítvány 
szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1753/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Elfogadja a 2010. évi Környezetvédelmi Alapból 
a 2365/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat alap-
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ján támogatást kapott Utak és Esélyek Alapítvány 
szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1754/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Elfogadja a 2010. évi Környezetvédelmi Alapból a 
2371/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat alapján 
támogatást kapott Budai Középiskola szakmai be-
számolóját és pénzügyi elszámolását.

1755/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Elfogadja a 2010. évi Környezetvédelmi Alapból a 
2374/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat alapján 
támogatást kapott Semmelweis Ignác Humán Szak-
képző Iskola és Gimnázium szakmai beszámolóját 
és pénzügyi elszámolását.

1756/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Elfogadja a 2010. évi Környezetvédelmi Alapból a 
2379/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat alapján 
támogatást kapott Magyar Karszt- és Barlangkutató 
Társulat szakmai beszámolóját és pénzügyi elszá-
molását.

1757/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Elfogadja a 2010. évi Környezetvédelmi Alapból a 
2383/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat alapján 
támogatást kapott Budapesti Atlétikai Szövetség 
szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1758/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Elfogadja a 2010. évi Környezetvédelmi Alapból 
a 2387/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat alap-
ján támogatást kapott Pacsirta Lakópark Társasház 
szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1759/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről a pályá-
zókat írásban értesítse.

Határidő: 2011. július 15.
Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: Támogatási kérelem a köz-
forgalmú folyami révek és kompok felújítási támogatá-
sához. 

Előterjesztő: dr. György István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1760/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
egyetért a két (Megyer – Pünkösdfürdő, szünetel; 
Soroksár – Csepel, üzemel) dunai rév-átkelőhely 
felújításával. A megyeri rév azon eszközei újíthatók 
föl, melyek áthelyezésre kerülnek a tervezett Buda-
fok – Csepel helyszínre.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

1761/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
A BKV Zrt. nyilatkozata alapján kijelenti, hogy a 
két fővárosi dunai rév-átkelőhelyet a BKV Zrt. út-
ján a jövőben is tartósan, de legalább 2015-ig üze-
meltetni kívánja, egyúttal tudomásul veszi, hogy a 
támogatás megítélése esetén felújításra kerülő esz-
közök elidegenítésére 5 évig nem kerülhet sor.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

1762/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
A BKV Zrt. nyilatkozata alapján igazolja, hogy a 
költségvetési támogatás elnyeréséhez szükséges 30 
%-os saját forrás az üzemeltető BKV Zrt. rendel-
kezésére áll. A projekttel kapcsolatban a Fővárosi 
Önkormányzatot semmilyen fi nanszírozási kötele-
zettség nem terheli.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

1763/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Úgy dönt, hogy benyújtja a támogatási kérelmet és 
felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatási kérel-
met írja alá, és azt a Magyar Államkincstár Buda-
pesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságához 
nyújtsa be.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

1764/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Úgy dönt, hogy a pályázati dokumentációban meg-
határozott kötelező nyilatkozatokat megteszi és fel-
kéri a főpolgármestert azok aláírására. 

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

A napirend 22. pontja: A Budapesti Távhőszolgáltató 
Zrt. módosított számviteli politikájának jóváhagyása. 

Előterjesztő: dr. György István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1765/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 
52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Bu-
dapesti Távhőszolgáltató Zrt. legfőbb szervé-
nek hatáskörében eljárva jóváhagyja a Budapesti 
Távhőszolgáltató Zrt. módosított számviteli politi-
káját az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tar-
talommal.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
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A napirend 23. pontja: Fővárosi Önkormányzat költ-
ségvetési tervező szoftverének megvalósításához szüksé-
ges források biztosítása. 

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1766/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
a költségvetés tervezés zárt rendszerben történő 
működtetéséhez a Pénzügyi Információs Rend-
szer (PIR) szoftver átdolgozási feladatok megva-
lósíthatósága érdekében maximum 30 000 E Ft 
forrást biztosít. A forrás biztosítása érdekében 
csökkenti a „9300 Általános tartalék” előirányzatot 
30 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel 
tervbe veszi a „9112 Évközi indítású beruházások” 
cím Informatikai feladatokon belül a „Fővárosi Ön-
kormányzat költségvetési tervező szoftverének fej-
lesztése” feladatot. 

1767/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. 
rendelet 45. § (6) bekezdésében foglaltak alapján 
eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottsá-
gok beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsola-
tos hatáskörét, és jóváhagyja az előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerinti tartalommal a 006607 azonosító 
számú engedélyokiratot és felkéri a főpolgármes-
tert az okirat aláírására.

Határidő: költségvetési rendelet módosítását követő 
15 nap

Felelős: Tarlós István 

A napirend 24. pontja: Studio Metropolitana 
Nonprofi t Kft. 2011. évi Éves Közszolgáltatási Szerző-
dés. 

Előterjesztő: Hutiray Gyula 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1768/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
jóváhagyja és megköti a Studio Metropolitana 
Nonprofi t Korlátolt Felelősségű Társaság és a Fővá-
rosi Önkormányzat közötti, 2011. évi Éves Közszol-
gáltatási Szerződést a módosított melléklet szerinti 
tartalommal (2011. évi kompenzáció: 154 888 E Ft) 
és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

1769/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
A Studio Metropolitana Nonprofi t Korlátolt Fele-
lősségű Társaság és a Fővárosi Önkormányzat kö-
zötti, 2011. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésé-

nek 1. számú mellékletében részletezett feladatokat 
kiegészíti az alábbi tevékenységgel:
Minden év november 30-ig a Studio Metropolitana 
Nonprofi t Kft. kidolgozza a következő év stratégi-
ai marketing, valamint külföldi befektetőket célzó 
projektterveket és ezek átadásra kerülnek a Fővá-
rosi Önkormányzat részére összegszerűsítve, meg-
valósíthatósági tanulmányokkal alátámasztva.

Határidő: folyamatos, 2011. november 30.
Felelős: Tarlós István

1770/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
A Studio Metropolitana Nonprofi t Kft. részére a 
Fővárosi Önkormányzat 2011. évi eredeti költség-
vetésében 98 500 E Ft támogatás szerepel. Az emelt 
összegű, 154 888 E Ft-os kompenzáció fedezeté-
nek biztosítása érdekében a 2010. évi kompenzá-
cióból visszafi zetendő 56 388 E Ft-tal megemeli 
a „8522 Működési célú pénzeszközátvétel Áht-n 
kívülről” cím bevételi, valamint a „8116 Studio 
Metropolitana Nonprofi t Kft.” cím kiadási, azon 
belül a működési célú pénzeszközátadás Áht-n kí-
vülre előirányzatát.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. júniusi ren-
des ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 25. pontja: Javaslat a Budapesti Törté-
neti Múzeum „Pannónia Provincia Program” című pro-
jekt támogatási szerződés módosításának és a beruházási 
engedélyokirat I. számú módosításának jóváhagyására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula 

A napirend 26. pontja: Javaslat az Idősek Ottho-
na Dózsa György út, homlokzati nyílászárók részleges 
felújítása II. ütem (Azonosító: 6600) feladat engedély-
okiratának jóváhagyására és az Idősek Otthona Dózsa 
György út, Benczúr utca 46. nyílászárók felújítása (Azo-
nosító:6548) feladat lezárására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1771/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
jóváhagyja a 6548 egyedi azonosító számú enge-
délyokiratban szereplő „Idősek Otthona Dózsa 
György út, Benczúr utca 46. nyílászárók felújítása” 
megnevezésű feladat leállítását és a felmerült költ-
ségek elszámolását az alábbiak szerint:
Feladat teljes költsége: 15,0 M Ft
        ebből saját forrás: 15,0 M Ft
Tény kifi zetés:     0,0 M Ft
Saját forrás maradvány: 15,0 M Ft

Ezzel egyidejűleg lezárja a 6548 egyedi azonosító 
számú „Idősek Otthona Dózsa György út, Benczúr 
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utca 46. nyílászárók felújítása” megnevezésű fel-
adat engedélyokiratát azzal, hogy a maradvány ter-
hére további kifi zetés nem történhet.

1772/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Ennek érdekében csökkenti a „2103 Fővárosi Ön-
kormányzat Idősek Otthona, Dózsa György út” 
cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleg-
gel támogatott intézményi felújítások között sze-
replő „Idősek Otthona Dózsa György út, Benczúr 
utca 46. nyílászárók felújítása” megnevezésű 6548 
egyedi azonosító számú felújítási feladat előirány-
zatát 15 000 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg címen 
belül azonos összeggel megemeli a céljelleggel tá-
mogatott intézményi felújításon az „Idősek Otthona 
Dózsa György út, homlokzati nyílászárók részleges 
felújítása II. ütem” megnevezésű 6600 egyedi azo-
nosító számú új felújítási feladat előirányzatát.

1773/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. 
rendelet 59. § (4) bekezdésében foglaltak alapján 
eseti jelleggel magához vonja a főpolgármesternek 
az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (2) 
bekezdésében foglalt – a Budapest Főváros Önkor-
mányzata és a Főpolgármesteri Hivatal 15 M Ft ér-
tékhatárt meg nem haladó és hatósági engedélyhez 
nem kötött beruházásai, vagy felújításai esetében 
– az engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó ha-
táskörét és jóváhagyja az előterjesztés 1. sz. mel-
léklete, az „Idősek Otthona Dózsa György út, hom-
lokzati nyílászárók részleges felújítása II. ütem” 
6600 egyedi azonosító számú felújítási feladat en-
gedélyokiratát. Egyidejűleg felhatalmazza a főpol-
gármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 
nap

Felelős: Tarlós István 

A napirend 27. pontja: Pénzeszköz átadás-átvételi 
megállapodás az 1-es és 3-as villamosok fejlesztése tár-
gyú projekt végrehajtásához.

Előterjesztő: Hutiray Gyula 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1774/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
tudomásul veszi, hogy az 1-es és 3-as villamo-
sok fejlesztésére vonatkozó KÖZOP projektet a 
BKK Zrt., mint kedvezményezett valósítja meg 
40 155 083 000 Ft elszámolható összköltséggel, 
2 441 429 E Ft saját forrás igény mellett.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

1775/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Egyetért azzal, hogy a beruházás során létrejövő 
forgalomképes vagyon a BKV Zrt. tulajdonába ke-
rüljön és azt a BKV Zrt. hasznosítsa. Ennek meg-
felelően felkéri a főpolgármester útján a BKK Zrt. 
vezérigazgatóját, hogy a projektre vonatkozó rész-
letes vagyonhasznosítási koncepciót készítse elő 
úgy, hogy az a kötelezettségvállalások megtételéig 
a Fővárosi Közgyűlés elé terjeszthető legyen.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. októberi ren-
des ülése 

Felelős: Tarlós István 

1776/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Egyetért azzal, hogy az 1-es és 3-as villamosok fej-
lesztése projekt saját forrásának fi nanszírozásához 
a BKK Zrt.-vel kötendő pénzeszköz átadás-átvé-
teli megállapodás kerüljön megkötésre. Felkéri a 
főpolgármestert, hogy átruházott hatáskörében el-
járva kösse meg a megállapodást a 2. sz. melléklet 
szerinti tartalommal.

Határidő: 10 nap
Felelős: Tarlós István 

1777/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
A feladat megvalósítása érdekében csökkenti a 
„9112 Évközi indítású beruházások” címen belül 
az „1-es – 3-as villamosvonal meghosszabbítása I. 
ütem” feladat 2011. évi előirányzatát 674 900 E Ft-
tal, ezzel egyidejűleg címen belül megemeli a 
„Fejlesztések átütemezési tartaléka” előirányzatát 
343 062 E Ft-tal, továbbá megemeli a „8139 Buda-
pesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon 
belül a beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kí-
vülre előirányzatát 76 355 E Ft-tal, továbbá meg-
emeli a „8139 Budapesti Közlekedési Központ 
Zrt.” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú 
kölcsön előirányzatát 255 483 E Ft-tal és egyben 
törli az „1-es – 3-as villamosvonal meghosszabbítá-
sa I. ütem” feladat 2012-2013. évi ütemeit. 
Egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy gondos-
kodjon a 2012-2015. évi költségvetések készítése-
kor a „8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” 
címen belül a feladat megvalósításához szükséges 
előirányzatok betervezéséről (beruházási célú pénz-
eszközátadás áht-n kívülre 2012-ben 430 479 E Ft, 
2013-ban 1 449 748 E Ft, 2014-ben 484 165 E Ft, 
2015-ben 683 E Ft; felhalmozási célú kölcsön 2012-
ben 1 559 945 E Ft, 2013-ban 5 430 336 E Ft, 2014-
ben 1 731 130 E Ft, 2015-ben 2 519 E Ft).

Határidő: a 2012–2015. évi költségvetések készítése
Felelős: Tarlós István 

1778/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
A projekthez kapcsolódó visszaigényelhe-
tő ÁFA 2011. évi összegére a BKK Zrt. részére 
255 483 000 Ft tagi hitelt nyújt, ennek érdekében 
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jóváhagyja, megköti a BKK Zrt.-vel a tagi hitel-
szerződést és felkéri a főpolgármestert a 3. számú 
melléklet szerinti szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

A napirend 28. pontja: Öko-játszótér építése a Mar-
gitszigeten a Svéd Kereskedelmi Kirendeltség támogatá-
sával. 

Előterjesztő: Hutiray Gyula 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1779/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
tudomásul veszi a Svéd Kereskedelmi Kirendeltsé-
gen keresztül történt 10 M Ft-os játszótéri eszköz-
felajánlást. Az adomány felhasználása érdekében 
meg kívánja valósítani az Öko-játszótér kialakítása 
és környezetének rendezése érdekében szükséges 
30 M Ft-os beruházást.

1780/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
A feladat megvalósítása érdekében csökkenti a 
„9171 Városüzemeltetési céltartalék” előirányzatát 
30 M Ft-tal, és ezzel egyidejűleg, azonos összeggel 
tervbe veszi a „9112 Évközi indítású beruházások” 
címen belül az új, „Öko-játszótér építése a Margit-
szigeten” feladatot.

1781/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Eseti jelleggel magához vonja a Gazdasági Bizott-
ságnak a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a va-
gyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 18. § 
a) pontja szerinti, illetve a főpolgármesternek a Bu-
dapest Főváros Önkormányzata és intézményei be-
ruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, 
jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szó-

ló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 17. § (1) 
bekezdése szerinti jogkörét, és megköti az előter-
jesztés 2. sz. mellékletében lévő megállapodást az 
„Öko-játszótér építése a Margitszigeten” c. beruhá-
zás elvégzésére, s egyben felkéri a főpolgármestert 
a megállapodás aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet módosítását és az 
ajándékozási szerződés aláírását követően azonnal

Felelős: Tarlós István 

A napirend 29. pontja: Javaslat a nevelési-oktatá-
si intézmények 2010. évi feladatracionalizálásához kap-
csolódó végleges létszámcsökkentések miatt felmerült 
kiadások részletes elszámolására, központi költségvetés-
ből történő biztosítására benyújtandó végleges pályáza-
ti anyagra. 

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1782/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
elfogadja a nevelési-oktatási intézmények 2010. évi 
végleges létszámcsökkentései keretén belül felmen-
tett dolgozóival kapcsolatban ténylegesen felmerült 
kiadások elszámolását.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

1783/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
A létszámcsökkentésekhez kapcsolódó pénzügyi 
kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egysze-
ri jelleggel a „9114 Céltartalék az önkormányzati 
szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím 
előirányzatának 1 725 E Ft-tal történő növelésével 
egyidejűleg módosítja az érintett intézmények tá-
mogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak sze-
rint:

E Ft

Címkód Intézmény megnevezése Előleg
Ténylegesen 

felmerült 
kiadás

Eltérés
+/–

1. 2. 3. 4. 5.=4.–3.

3115 Gyengénlátók Ált. Isk., Egys. Gyógyped. 
Módszertani Int. és Diákotth.

5 197 5 818 621

 ebből: – személyi juttatások 
            – munkaadót terhelő járulékok 

4 092
1 105

4 873
945

781
–160

3305 Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Ált. Isk., Gimn. 
és Diákotth.

7 959 7 473 –486

 ebből: – személyi juttatások
            – munkaadót terhelő járulékok

6 267
1 692

6 120
1 353

–147
–339

3312 Bláthy O. T. Informatikai Szakközépisk. és Gimn. 3 641 3 908 267
 ebből: – személyi juttatások
            – munkaadót terhelő járulékok 

2 867
774

3 077
831

210
57
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Címkód Intézmény megnevezése Előleg
Ténylegesen 

felmerült 
kiadás

Eltérés
+/–

1. 2. 3. 4. 5.=4.–3.
3313 Trefort Á. Kéttannyelvű Főv. Gyak. Középisk. 24 369 23 757 –612

 ebből: – személyi juttatások
            – munkaadót terhelő járulékok 

19 189
5 180

19 063
4 694

–126
–486

3315 Pesti B. Élelmiszeripari Szakk. Isk és Gimn. 6 365 6 366 1
 ebből: – személyi juttatások
            – munkaadót terhelő járulékok 

5 012
1 353

5 012
1 354

0
1

3318 Csepel-Sziget Műszaki Szakközépisk., Szakisk. és 
Koll.

4 228 5 166 938

 ebből: – személyi juttatások
            – munkaadót terhelő járulékok 

3 329
899

4 068
1 098

739
199

3319 Kanizsay D. Egészségügyi Szakk. Isk. és Gimn. 13 271 14 490 1 219
 ebből: – személyi juttatások 10 450 11 410 960
            – munkaadót terhelő járulékok 2 821 3 080 259

3320 Bókay J. Humán Kéttannyelvű Szakközépisk., 
Szakisk. és Gimn.

1 057 1 072 15

 ebből: – személyi juttatások
            – munkaadót terhelő járulékok

832
225

844
228

12
3

3323 Öveges J. Gyak. Középisk. és Szakisk. 8 369 7 980 –389
 ebből: – személyi juttatások
            – munkaadót terhelő járulékok 

6 589
1 780

6 590
1 390

1
–390

3324 Raoul W. Humán Szakk. Isk. és Gimn. 41 624 37 060 –4 564
 ebből: – személyi juttatások
            – munkaadót terhelő járulékok

32 775
8 849

30 120
6 940

–2 655
–1 909

3507 Jelky A. Ruhaipari és Művészeti Szakközépisk. 6 742 6 709 –33
 ebből: – személyi juttatások
            – munkaadót terhelő járulékok

5 309
1 433

5 283
1 426

–26
–7

3512 Mechatronikai Szakközépisk. és Gimn. 5 593 5 033 –560
 ebből: – személyi juttatások
            – munkaadót terhelő járulékok

4 404
1 189

4 113
920

–291
–269

3517 Petrik L. Két Tanítási Nyelvű Vegyipari 
Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépisk.

11 017 12 631 1 614

ebből: – személyi juttatások
           – munkaadót terhelő járulékok

8 675
2 342

9 946
2 685

1 271
343

3521 Pogány F. Két Tanítási Nyelvű Építészeti, 
Informatikai Szakközépisk és Gimn.

5 925 5 791 –134

ebből: – személyi juttatások
           – munkaadót terhelő járulékok

4 666
1 259

4 798
993

132
–266

3522 Eötvös L. Szakközépisk. és Szakisk. 8 090 7 269 –821
ebből: – személyi juttatások
           – munkaadót terhelő járulékok

6 370
1 720

5 724
1 545

–646
–175

3525 Gundel K. Vendéglátóipari és Idegenforgalmi 
Szakk. Isk.

9 431 9 875 444

ebből: – személyi juttatások
           – munkaadót terhelő járulékok

7 426
2 005

7 776
2 099

350
94
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Címkód Intézmény megnevezése Előleg
Ténylegesen 

felmerült 
kiadás

Eltérés
+/–

1. 2. 3. 4. 5.=4.–3.

3533 Varga I. Kereskedelmi, Közgazdasági 
Szakközépisk. és Szakisk.

3 727 3 736 9

 ebből: – személyi juttatások
            – munkaadót terhelő járulékok

2 935
792

2 942
794

7
2

3541 II. Rákóczi F. Főv. Gyak. Közgazdasági 
Szakközépiskola

7 413 7 497 84

ebből: – személyi juttatások
           – munkaadót terhelő járulékok

5 837
1 576

5 903
1 594

66
18

3544 Szent I. Közgazdasági Szakközépisk. és Koll. 823 834 11
ebből: – személyi juttatások
           – munkaadót terhelő járulékok

648
175

657
177

9
2

3550 Bethlen G. Közlekedési és Közgazdasági 
Szakközépiskola

3 099 3 099 0

 ebből: – személyi juttatások
            – munkaadót terhelő járulékok

2 441
658

2 441
658

0
0

3560 Szily K. Kéttannyelvű Műszaki Középisk., 
Szakisk. és Koll.

9 399 9 518 119

 ebből: – személyi juttatások
            – munkaadót terhelő járulékok

7 401
1 998

7 495
2 023

94
25

3563 Giorgio P. Kereskedelmi, Vendéglátóipari 
Szakközépisk. és Szakisk.

14 991 14 473 –518

 ebből: – személyi juttatások
            – munkaadót terhelő járulékok

11 804
3 187

11 396
3 077

–408
–110

3565 Bánki D. Közlekgépészeti Szakk. Isk. és Szakisk. 18 524 18 527 3
ebből: – személyi juttatások
           – munkaadót terhelő járulékok

14 586
3 938

14 602
3 925

16
–13

3567 Ybl M. Építőipari Szakk. Isk. 4 706 4 887 181
ebből: – személyi juttatások
           – munkaadót terhelő járulékok

3 706
1 000

3 848
1 039

142
39

3571 Arany J. Épületgépészeti Szakközépisk. és 
Szakisk.

21 178 21 442 264

ebből: – személyi juttatások
           – munkaadót terhelő járulékok

16 675
4 503

16 884
4 558

209
55

3573 Csonka J. Műszaki Szakközépisk. és Szakisk. 2 718 2 719 1
 ebből: – személyi juttatások
            – munkaadót terhelő járulékok

2 141
577

2 141
578

0 
1

3575 Csepeli Vendéglátóipari Szakközépisk. és Szakisk. 14 536 13 595 –941
 ebből: – személyi juttatások
            – munkaadót terhelő járulékok

11 446
3 090

10 705
2 890

–741
–200

3577 Szabómester Szakk. Isk. 2 619 3 244 625
 ebből: – személyi juttatások
            – munkaadót terhelő járulékok

2 062
557

2 554
690

492
133

3581 Harsányi J. Gazdasági Szakközépisk. és Szakisk. 951 1 868 917
 ebből: – személyi juttatások
            – munkaadót terhelő járulékok

749
202

1 471
397

722
195

Összesen:
 ebből: – személyi juttatások
            – munkaadót terhelő járulékok

267 562
210 683
56 879

265 837
211 856
53 981

–1.725
1 173

–2 898
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1784/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Pályázatot nyújt be a 2010. évi végleges létszám-
csökkentési döntések (a 661/2010. (IV. 29.) – mely 
a 2103/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. határozattal mó-
dosításra került – és a 2105/2010. (XI. 12.) Főv. 
Kgy. határozatok alapján) miatt 2011. május 1-jével 
megszüntetett 64 álláshelyhez kapcsolódóan 33 fő 
(2. sz. melléklet 5. oszlop) felmentett dolgozó – 33 
álláshely (2. sz. melléklet 4. oszlop) – esetében fel-
merült tényleges kiadások központi költségvetésből 
történő biztosítására. 
A létszámcsökkentéssel érintett dolgozók foglal-
koztatására az önkormányzat költségvetési szerve-
inél a meglévő üres álláshelyeken, az előrelátható-
lag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új 
álláshelyeken, illetve szerkezeti változás, feladat-
átadás következtében az önkormányzat fenntartási 
körén kívüli munkáltatónál – foglalkoztatási jog-
viszonyban töltött ideje folyamatosságának meg-
szakítása nélkül – nincs lehetőség. A pályázati ki-
írásnak megfelelően a megszüntetett álláshelyek 
legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha 
jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolt-
tá teszik.
Felhatalmazza a főpolgármestert az 5/2011. (III. 3.) 
sz. BM rendelet alapján az igénybejelentés aláírásá-
ra és benyújtására.

Határidő: 2011. július 12.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 30. pontja: Javaslat egyes közoktatási in-
tézmények alapító okiratainak módosítására és a feladat-
változásokhoz kapcsolódó döntésekre. 

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1785/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot, 
mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés módosítja a Békésy György 
Szakközépiskola (1174 Budapest, Széchenyi u. 
9–11.) alapító okiratát a 20.1 számú melléklet sze-
rinti tartalommal.
Módosítja a Harsányi János Gazdasági Szakközép-
iskola és Szakiskola (1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 
31.) alapító okiratát a 20.2 számú melléklet szerinti 
tartalommal.
Módosítja a II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakor-
ló Közgazdasági Szakközépiskola (1075 Budapest, 
Wesselényi u. 38.) alapító okiratát a 20.3 számú 
melléklet szerinti tartalommal.
Módosítja a Leövey Klára Közgazdasági Szakkö-
zépiskola és Szakiskola (1081 Budapest, Bezerédj 
u. 16/a.) alapító okiratát a 20.4 számú melléklet 
szerinti tartalommal.

Módosítja a Szász Ferenc Kereskedelmi Szakkö-
zépiskola és Szakiskola (1087 Budapest, Szörény 
u. 2–4.) alapító okiratát a 20.5 számú melléklet sze-
rinti tartalommal.
Módosítja a Széchenyi István Gyakorló Keres-
kedelmi Szakközépiskola (1088 Budapest, Vas u. 
9–11.) alapító okiratát a 20.6 számú melléklet sze-
rinti tartalommal.
Módosítja a Szent István Közgazdasági Szakközép-
iskola és Kollégium (1095 Budapest, Mester u. 56-
58.) alapító okiratát a 20.7 számú melléklet szerinti 
tartalommal.
Módosítja a Teleki Blanka Közgazdasági Szakkö-
zépiskola (1095 Budapest, Mester u. 23.) alapító 
okiratát a 20.8 számú melléklet szerinti tartalom-
mal.
Módosítja a Terézvárosi Kereskedelmi Szakközép-
iskola és Szakiskola (1064 Budapest, Szondy u. 
41.) alapító okiratát a 20.9 számú melléklet szerinti 
tartalommal.
Módosítja a Varga István Kereskedelmi, Közgaz-
dasági Szakközépiskola és Szakiskola (1039 Buda-
pest, Hatvany Lajos u. 7.) alapító okiratát a 20.10 
számú melléklet szerinti tartalommal.
Módosítja a Csepel-Sziget Műszaki Szakközép-
iskola, Szakiskola és Kollégium (1211 Budapest, 
Posztógyár u. 10.) alapító okiratát a 21.1 számú 
melléklet szerinti tartalommal.
Módosítja a Pesterzsébeti Közgazdasági Szakkö-
zépiskola és Szakiskola (1201 Budapest, Vörös-
marty u. 30.) alapító okiratát a 21.2 számú mellék-
let szerinti tartalommal.
Módosítja a Pestszentlőrinci Közgazdasági és In-
formatikai Szakközépiskola (1184 Budapest, Hen-
gersor u. 34.) alapító okiratát a 21.3 számú mellék-
let szerinti tartalommal.
Módosítja a Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakkö-
zépiskola (1212 Budapest, Széchenyi u. 95.) alapító 
okiratát a 21.4 számú melléklet szerinti tartalom-
mal.
Módosítja a Budai Középiskola (1126 Budapest, 
Márvány u. 32.) alapító okiratát a 22.1 számú mel-
léklet szerinti tartalommal.
Módosítja a Fáy András Közlekedésgépészeti, Mű-
szaki Szakközépiskola (1095 Budapest, Mester u. 
60–62.) alapító okiratát a 22.2 számú melléklet sze-
rinti tartalommal.
Módosítja a Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi 
Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 
(1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 12.) alapító ok-
iratát a 22.3 számú melléklet szerinti tartalommal.
Módosítja a Mechatronikai Szakközépiskola és 
Gimnázium (1118 Budapest, Rétköz u. 39.) alapító 
okiratát a 22.4 számú melléklet szerinti tartalom-
mal.
Módosítja az Öveges József Gyakorló Középisko-
la és Szakiskola (1117 Budapest, Fehérvári út 10.) 
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alapító okiratát a 22.5 számú melléklet szerinti tar-
talommal.
Módosítja a Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű 
Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gim-
názium (1183 Budapest, Thököly út 11.) alapító ok-
iratát a 23.1 számú melléklet szerinti tartalommal.
Módosítja a Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építő-
ipari Műszaki Szakközépiskola (1087 Budapest, 
Mosonyi u. 6.) alapító okiratát a 23.2 számú mel-
léklet szerinti tartalommal.
Módosítja az Ybl Miklós Építőipari Szakképző Is-
kola (1149 Budapest, Várna u. 21/b.) alapító okira-
tát a 23.3 számú melléklet szerinti tartalommal.
Módosítja az Arany János Műszaki Szakközépisko-
la és Szakiskola (1072 Budapest, Nyár u. 9.) alapító 
okiratát a 24.1 számú melléklet szerinti tartalom-
mal.
Módosítja a Bánki Donát Közlekedésgépésze-
ti Szakközépiskola és Szakiskola (1139 Budapest, 
Váci út 179-183.) alapító okiratát a 24.2 számú 
melléklet szerinti tartalommal.
Módosítja a Bolyai János Fővárosi Gyakorló Mű-
szaki Szakközépiskola és Kollégium (1134 Buda-
pest, Váci út 21.) alapító okiratát a 24.3 számú mel-
léklet szerinti tartalommal.
Módosítja a Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki 
Szakközépiskola (1165 Budapest, Mátyás király tér 
4.) alapító okiratát a 24.4 számú melléklet szerinti 
tartalommal.
Módosítja a Csonka János Műszaki Szakközépis-
kola és Szakiskola (1165 Budapest, Arany János u. 
55.) alapító okiratát a 24.5 számú melléklet szerinti 
tartalommal.
Módosítja a Katona József Műszaki, Közgazdasági 
Szakképző Iskola és Gimnázium (1138 Budapest, 
Váci út 107.) alapító okiratát a 24.6 számú mellék-
let szerinti tartalommal.
Módosítja a Magyar Hajózási Szakközépiskola és 
Szakiskola (1131 Budapest, Jász u. 155.) alapító 
okiratát a 24.7 számú melléklet szerinti tartalom-
mal.
Módosítja az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki 
Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium (1041 
Budapest, Görgey Artúr út 26.) alapító okiratát a 
24.8 számú melléklet szerinti tartalommal.
Módosítja a Verebély László Szakközépiskola és 
Szakiskola (1139 Budapest, Üteg u. 15.) alapító ok-
iratát a 24.9 számú melléklet szerinti tartalommal.
Módosítja a Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyel-
vű Közgazdasági Szakközépiskola (1047 Budapest, 
Baross u. 72.) alapító okiratát a 25.1 számú mellék-
let szerinti tartalommal.
Módosítja a Bethlen Gábor Közlekedési és Köz-
gazdasági Szakközépiskola (1157 Budapest, Áren-
dás köz 8.) alapító okiratát a 25.2 számú melléklet 
szerinti tartalommal.

Módosítja a Hunfalvy János Fővárosi Gyakor-
ló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági 
Szakközépiskola (1011 Budapest, Ponty u. 3.) ala-
pító okiratát a 25.3 számú melléklet szerinti tarta-
lommal.
Módosítja a Károlyi Mihály Fővárosi Gyakor-
ló Kéttannyelvű, Közgazdasági Szakközépiskola 
(1139 Budapest, Váci út 89.) alapító okiratát a 25.4 
számú melléklet szerinti tartalommal.
Módosítja a Keleti Károly Közgazdasági Szakkö-
zépiskola (1106 Budapest, Gyakorló u. 21-23.) ala-
pító okiratát a 25.5 számú melléklet szerinti tarta-
lommal.
Módosítja az Eötvös József Gimnázium (1053 Bu-
dapest, Reáltanoda u. 7.) alapító okiratát a 26.1 szá-
mú melléklet szerinti tartalommal.
Módosítja a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Ál-
talános Iskola és Gimnázium (1082 Budapest, Hor-
váth Mihály tér 8.) alapító okiratát a 26.2 számú 
melléklet szerinti tartalommal.
Módosítja a Fővárosi Gyakorló Óvoda és Tovább-
képzési Intézmény (1068 Budapest, Városligeti fa-
sor 30.) alapító okiratát a 26.3 számú melléklet sze-
rinti tartalommal.
Módosítja a Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tan-
nyelvű Gimnázium (1191 Budapest, Simonyi Zsig-
mond u. 33.) alapító okiratát a 26.4 számú melléklet 
szerinti tartalommal.
Módosítja a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, 
Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény és Szakközépiskola (1015 Bu-
dapest, Toldy Ferenc u. 28-30.) alapító okiratát a 
26.5 számú melléklet szerinti tartalommal.
Módosítja a Kossuth Lajos Gimnázium (1204 Bu-
dapest, Ady Endre u. 142.) alapító okiratát a 26.6 
számú melléklet szerinti tartalommal.
Módosítja a Kölcsey Ferenc Gimnázium (1063 Bu-
dapest, Munkácsy Mihály u. 26.) alapító okiratát a 
26.7 számú melléklet szerinti tartalommal.
Módosítja a Madách Imre Gimnázium (1073 Bu-
dapest, Barcsay u. 5.) alapító okiratát a 26.8 számú 
melléklet szerinti tartalommal.
Módosítja a Nagy László Általános Iskola és Gim-
názium (1203 Budapest, János u. 4.) alapító okira-
tát a 26.9 számú melléklet szerinti tartalommal.
Módosítja a Petőfi  Sándor Gimnázium (1013 Bu-
dapest, Attila út 43.) alapító okiratát a 26.10 számú 
melléklet szerinti tartalommal.
Módosítja a Széchenyi István Gimnázium (1118 
Budapest, Rimaszombati út 2-4.) alapító okiratát a 
26.11 számú melléklet szerinti tartalommal.
Módosítja a Veres Pálné Gimnázium (1053 Buda-
pest, Veres Pálné u. 38.) alapító okiratát a 26.12 
számú melléklet szerinti tartalommal.
Módosítja a Vörösmarty Mihály Gimnázium (1085 
Budapest, Horánszky utca 11.) alapító okiratát a 
26.13 számú melléklet szerinti tartalommal.
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Módosítja a Zrínyi Miklós Gimnázium (1108 Bu-
dapest, Mádi u. 173.) alapító okiratát a 26.14 számú 
melléklet szerinti tartalommal.
Módosítja a Csepeli Vendéglátóipari Szakközép-
iskola és Szakiskola (1212 Budapest, Petőfi  tér 1.) 
alapító okiratát a 27.1 számú melléklet szerinti tar-
talommal.
Módosítja a Dobos C. József Vendéglátóipari Szak-
képző Iskola (1134 Budapest, Huba u. 7.) alapító 
okiratát a 27.2 számú melléklet szerinti tartalom-
mal.
Módosítja a Giorgio Perlasca Kereskedelmi, 
Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 
(1106 Budapest, Maglódi út 8.) alapító okiratát a 
27.3 számú melléklet szerinti tartalommal.
Módosítja a Gundel Károly Vendéglátóipari és Ide-
genforgalmi Szakképző Iskola (1097 Budapest, 
Ecseri út 5-7.) alapító okiratát a 27.4 számú mel-
léklet szerinti tartalommal.
Módosítja az 1. sz. Fővárosi Tanulási Képességet 
Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és 
Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1116 Bu-
dapest, Rácz László u. 73.) alapító okiratát a 28.1 
számú melléklet szerinti tartalommal.
Módosítja a 3. sz. Fővárosi Tanulási Képességet 
Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és 
Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1052 Bu-
dapest, Deák Ferenc u. 17.) alapító okiratát a 28.2 
számú melléklet szerinti tartalommal.
Módosítja a 4. sz. Fővárosi Tanulási Képességet 
Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és 
Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1077 Bu-
dapest, Izabella u. 1.) alapító okiratát a 28.3 számú 
melléklet szerinti tartalommal.
Módosítja az Általános Iskola, Egységes Gyógy-
pedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és 
Gyermekotthon (1089 Budapest, Diószeghy Sámu-
el u. 25.) alapító okiratát a 28.4 számú melléklet 
szerinti tartalommal.
Módosítja a Gennaro Verolino Általános Iskola, 
Speciális Szakiskola, Diákotthon, és Gyermekott-
hon (1121 Budapest, Hegyhát u. 35.) alapító okira-
tát a 28.5 számú melléklet szerinti tartalommal.
Módosítja a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Isko-
la és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola (1082 
Budapest, Üllői út 76.) alapító okiratát a 28.6 szá-
mú melléklet szerinti tartalommal.
Módosítja a Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, 
Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény (1201 Budapest, Magyarok 
Nagyasszonya tér 22.) alapító okiratát a 28.7 számú 
melléklet szerinti tartalommal.
Módosítja a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és 
Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szol-
gáltató Központ (1115 Budapest, Halmi út 26.) ala-
pító okiratát a 28.8 számú melléklet szerinti tarta-
lommal.

Módosítja a Dr. Török Béla Óvoda, Általános Isko-
la, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagó-
giai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyer-
mekotthon (1141 Budapest, Rákospatak u. 101.) 
alapító okiratát a 28.9 számú melléklet szerinti tar-
talommal.
Módosítja az Éltes Mátyás Általános Iskola, Diák-
otthon és Gyermekotthon (1108 Budapest, Újhegyi 
sétány 9-11.) alapító okiratát a 28.10 számú mellék-
let szerinti tartalommal.
Módosítja a Fővárosi Beszédjavító Intézet és Egy-
séges Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
(1052 Budapest, Deák Ferenc u. 17.) alapító okira-
tát a 28.11 számú melléklet szerinti tartalommal.
Módosítja a Fővárosi Iskolaszanatórium, Általános 
Iskola (1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4.) ala-
pító okiratát a 28.12 számú melléklet szerinti tarta-
lommal.
Módosítja a Gyengénlátók Általános Iskolája, Egy-
séges Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye 
és Diákotthona (1147 Budapest, Miskolci út 77.) 
alapító okiratát a 28.13 számú melléklet szerinti 
tartalommal.
Módosítja a Hallássérültek Óvodája, Általános Is-
kolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógype-
dagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 
(1147 Budapest, Cinkotai út 125-137.) alapító ok-
iratát a 28.14 számú melléklet szerinti tartalom-
mal.
Módosítja a Hallásvizsgáló Országos Szakértői és 
Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szol-
gáltató Központ (1147 Budapest, Cinkotai út 125-
137.) alapító okiratát a 28.15 számú melléklet sze-
rinti tartalommal.
Módosítja a Látásvizsgáló Országos Szakértői és 
Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szol-
gáltató Központ (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 
39.) alapító okiratát a 28.16 számú melléklet sze-
rinti tartalommal.
Módosítja a Mozgásjavító Általános Iskola, Szak-
középiskola, Egységes Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény és Diákotthon (1145 Budapest, 
Mexikói út 60.) alapító okiratát a 28.17 számú mel-
léklet szerinti tartalommal.
Módosítja a Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és 
Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szol-
gáltató Központ (1145 Budapest, Mexikói út 60.) 
alapító okiratát a 28.18 számú melléklet szerinti 
tartalommal.
Módosítja a Csalogány Óvoda, Általános Iskola, 
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákott-
hon és Gyermekotthon (1034 Budapest, San Marco 
u. 48-50.) alapító okiratát a 28.19 számú melléklet 
szerinti tartalommal.
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Módosítja a Palotás Gábor Általános Iskola (1021 
Budapest, Ötvös János u. 7.) alapító okiratát a 28.20 
számú melléklet szerinti tartalommal.
Módosítja a Szent Miklós Általános Iskola, Diák-
otthon és Gyermekotthon (1035 Budapest, Miklós 
tér 5.) alapító okiratát a 28.21 számú melléklet sze-
rinti tartalommal.
Módosítja a Vakok Óvodája, Általános Iskolája, 
Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógi-
ai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyer-
mekotthona (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.) 
alapító okiratát a 28.22. számú melléklet szerinti 
tartalommal.
Módosítja a Bókay János Humán Kéttannyelvű 
Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium (1086 
Budapest, Csobánc u. 1.) alapító okiratát a 29.1 szá-
mú melléklet szerinti tartalommal.
Módosítja a Nemes Nagy Ágnes Humán Szakkö-
zépiskola (1115 Budapest, Thallóczy Lajos u. 1.) 
alapító okiratát a 29.2 számú melléklet szerinti tar-
talommal.
Módosítja a Fodor József Szakképző Iskola és Gim-
názium (1214 Budapest, Tejút u. 10-12.) alapító ok-
iratát a 29.3 számú melléklet szerinti tartalommal.
Módosítja a Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szak-
képző Iskola és Gimnázium (1043 Budapest, Kas-
sai u. 24/a.) alapító okiratát a 29.4 számú melléklet 
szerinti tartalommal.
Módosítja a Raoul Wallenberg Humán Szakképző 
Iskola és Gimnázium (1088 Budapest, Ludovika tér 
1.) alapító okiratát a 29.5 számú melléklet szerinti 
tartalommal.
Módosítja a Semmelweis Ignác Humán Szakkép-
ző Iskola és Gimnázium (1194 Budapest, Csengő u. 
1.) alapító okiratát a 29.6 számú melléklet szerinti 
tartalommal.
Módosítja az Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollé-
gium (1022 Budapest, Bimbó u. 51.) alapító okira-
tát a 30.1 számú melléklet szerinti tartalommal.
Módosítja a Czóbel Ernő Kollégium (1149 Buda-
pest, Tábornok u. 22.) alapító okiratát a 30.2 számú 
melléklet szerinti tartalommal.
Módosítja a Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 
(1119 Budapest, Fehérvári út 159.) alapító okiratát 
a 30.3 számú melléklet szerinti tartalommal.
Módosítja a Fábry Zoltán Középiskolás Leánykol-
légium (1074 Budapest, Hársfa u. 4.) alapító okira-
tát a 30.4 számú melléklet szerinti tartalommal.
Módosítja a Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégi-
um (1089 Budapest, Reguly Antal u. 42.) alapító ok-
iratát a 30.5 számú melléklet szerinti tartalommal.
Módosítja a József Attila Középiskolai Kollégium 
(1146 Budapest, Cházár András u. 6.) alapító okira-
tát a 30.6 számú melléklet szerinti tartalommal.
Módosítja a Káldor Miklós Kollégium (1022 Bu-
dapest, Felvinci út 8.) alapító okiratát a 30.7 számú 
melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Kisfaludy Károly Középiskolai Kollé-
gium (1191 Budapest, Kisfaludy u. 28.) alapító ok-
iratát a 30.8 számú melléklet szerinti tartalommal.
Módosítja a Kós Károly Kollégium (1149 Buda-
pest, Mogyoródi út 19–21.) alapító okiratát a 30.9 
számú melléklet szerinti tartalommal.
Módosítja a Középiskolai Leánykollégium (1145 
Budapest, Uzsoki u. 34/a.) alapító okiratát a 30.10 
számú melléklet szerinti tartalommal.
Módosítja a Pannónia Középiskolás Kollégium 
(1133 Budapest, Pannónia u. 83.) alapító okiratát a 
30.11 számú melléklet szerinti tartalommal.
Módosítja a Táncsics Mihály Tehetséggondozó 
Kollégium (1119 Budapest, Rátz László u. 3–7.) 
alapító okiratát a 30.12 számú melléklet szerinti 
tartalommal.
Módosítja a Terézvárosi Középfokú Kollégium 
(1061 Budapest, Hegedű u. 1.) alapító okiratát a 
30.13 számú melléklet szerinti tartalommal.
Módosítja a Váci Mihály Kollégium (1141 Buda-
pest, Mogyoródi út 128.) alapító okiratát a 30.14 
számú melléklet szerinti tartalommal.
Módosítja a Varga Katalin Középiskolai Kollégium 
(1149 Budapest, Tábornok u. 24/a.) alapító okiratát 
a 30.15 számú melléklet szerinti tartalommal.
Módosítja a Vécsey János Kollégium (1035 Buda-
pest, Szél u. 11–13.) alapító okiratát a 30.16 számú 
melléklet szerinti tartalommal.
Módosítja a Jelky András Ruhaipari és Művésze-
ti Szakközépiskola (1084 Budapest, Rákóczi tér 4.) 
alapító okiratát a 31.1 számú melléklet szerinti tar-
talommal.
Módosítja a Modell Divatiskola Iparművészeti, 
Ruha- és Textilipari Szakközépiskola és Szakiskola 
(1133 Budapest, Vág u. 12-14.) alapító okiratát a 
31.2 számú melléklet szerinti tartalommal.
Módosítja a Szabómester Szakképző Iskola (1089 
Budapest, Elnök u. 3.) alapító okiratát a 31.3 számú 
melléklet szerinti tartalommal.
Módosítja a Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szak-
középiskola és Gimnázium (1032 Budapest, Bécsi 
út 134.) alapító okiratát a 32.1 számú melléklet sze-
rinti tartalommal.
Módosítja az Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki 
Szakközépiskola (1149 Budapest, Egressy út 71.) 
alapító okiratát a 32.2 számú melléklet szerinti tar-
talommal.
Módosítja a Neumann János Számítástechnikai 
Szakközépiskola (1144 Budapest, Kerepesi út 124.) 
alapító okiratát a 32.3 számú melléklet szerinti tar-
talommal.
Módosítja a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegy-
ipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szak-
középiskola (1146 Budapest, Thököly út 48–54.) 
alapító okiratát a 32.4 számú melléklet szerinti tar-
talommal.
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Módosítja a Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, 
Szakközépiskola és Szakiskola (1023 Budapest, 
Lajos u. 1–5.) alapító okiratát a 32.5 számú mellék-
let szerinti tartalommal.
Módosítja az Eötvös Loránd Szakközépiskola és 
Szakiskola (1204 Budapest, Török Flóris u. 89.) 
alapító okiratát a 33.1 számú melléklet szerinti tar-
talommal.
Módosítja a Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakor-
ló Szakközépiskola és Szakiskola (1195 Budapest, 
Üllői út 303.) alapító okiratát a 33.2 számú mellék-
let szerinti tartalommal.
Módosítja a Pataky István Fővárosi Gyakorló Hír-
adásipari és Informatikai Szakközépiskola (1101 
Budapest, Salgótarjáni út 53/b.) alapító okiratát a 
33.3 számú melléklet szerinti tartalommal.
Módosítja a Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki 
Középiskola, Szakiskola és Kollégium (1097 Bu-
dapest, Timót u. 3.) alapító okiratát a 33.4 számú 
melléklet szerinti tartalommal.
Módosítja a Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővá-
rosi Gyakorló Szakközépiskola (1191 Budapest, 
Kossuth tér 12.) alapító okiratát a 33.5 számú mel-
léklet szerinti tartalommal.
Módosítja a Wesselényi Miklós Műszaki Szakkö-
zépiskola és Szakiskola (1149 Budapest, Várna u. 
23.) alapító okiratát a 33.6 számú melléklet szerinti 
tartalommal.
Módosítja a Budapesti Szolgáltató- és Kézműves-
ipari Szakképző Iskola (1082 Budapest, Práter u. 
31.) alapító okiratát a 34.1 számú melléklet szerinti 
tartalommal.
Módosítja az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Ke-
reskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola (1203 
Budapest, Kossuth Lajos u. 35.) alapító okiratát a 
34.2 számú melléklet szerinti tartalommal.
Módosítja a Jaschik Álmos Művészeti Szakképző 
Iskola (1097 Budapest, Illatos út 2–4.) alapító ok-
iratát a 34.3 számú melléklet szerinti tartalommal.
Módosítja a Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola 
és Szakiskola (1149 Budapest, Egressy út 36.) ala-
pító okiratát a 34.4 számú melléklet szerinti tarta-
lommal.
Módosítja a Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola 
(1041 Budapest, Deák Ferenc u. 40.) alapító okira-
tát a 34.5 számú melléklet szerinti tartalommal.
Módosítja a Magyar Gyula Kertészeti Szakközépis-
kola és Szakiskola (1106 Budapest, Maglódi út 8.) 
alapító okiratát a 34.6 számú melléklet szerinti tar-
talommal.
Módosítja a Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szak-
képző Iskola és Gimnázium (1062 Budapest, 
Andrássy út 63–65.) alapító okiratát a 34.7 számú 
melléklet szerinti tartalommal.
Módosítja az Általános Iskola, Speciális Szakiskola 
és Gyermekotthon (8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 

1.) alapító okiratát a 35.1 számú melléklet szerinti 
tartalommal.
Módosítja a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és 
Pályaválasztási Tanácsadó Intézet (1088 Budapest, 
Vas u. 8-10.) alapító okiratát a 35.2 számú melléklet 
szerinti tartalommal.
Módosítja az Óvoda, Általános Iskola és Gyermek-
otthon (2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 31.) alapító ok-
iratát a 35.3 számú melléklet szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert a 20-35. számú mellékle-
tekben található alapító okirat módosítások aláírá-
sára és a 4–19. számú melléklet szerinti egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírására és ki-
adására.

Határidő: döntést követő 30 nap
Felelős: Tarlós István

Felkéri a főpolgármestert, hogy az átszervezéshez 
kapcsolódó előirányzat-rendezési javaslatot terjesz-
sze a Közgyűlés szeptemberi rendes ülése elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. szeptemberi 
rendes ülése

Felelős: Tarlós István

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2011. augusztus 
31-ig önállóan működő és gazdálkodó intézmények 
2011. augusztus 31-ei fordulónappal elkészített, az 
éves elemi költségvetési beszámolóval azonos tar-
talmú beszámolóit a szükséges előirányzat-módosí-
tásokkal egyidejűleg terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. novemberi ren-
des ülése

Felelős: Tarlós István

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) 
bekezdése alapján jóváhagyja a Fővárosi Közgyű-
lés 523/2011. (IV. 6.) sz. határozatával jóváhagyott 
„5994. egyedi azonosító számú engedélyokirat-
ban szereplő „Inkubátorház létrehozásának (BEK) 
megvalósíthatósági tanulmányterve” megnevezésű 
fejlesztési feladat lezárását és a felmerült költségek 
elszámolását az alábbiak szerint:
Feladat teljes költsége  10    M Ft.
ebből saját forrás:  10    M Ft. 
Tény kifi zetés 2010. XII. 31-ig:  4,7 M Ft.
Saját forrás maradvány:  5,3 M Ft.
Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 5994 
egyedi azonosító számú „Inkubátorház létrehozá-
sának (BEK) megvalósíthatósági tanulmányterve” 
megnevezésű feladat engedélyokiratát azzal, hogy 
a maradvány terhére további kifi zetés nem történ-
het.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a lezárt feladat te-
kintetében az elkészült dokumentumok őrzéséről és 
a jogszabályi előírások lehetőségei alapján szüksé-
ges felülvizsgálatáról gondoskodjon.
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Az Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekott-
hon, új fejlesztő iskolai csoport indításához szükséges 
kialakítás megvalósításhoz csökkenti a „8403 Önkor-
mányzati fejlesztések” címen belül az „Inkubátor-
ház létrehozásának (BEK) megvalósíthatósági tanul-
mányterve” cím előirányzatát 5,3 M Ft-tal és egyúttal 
törli a feladatot, egyidejűleg azonos összeggel tervbe 
veszi a „9112 Évközi indítású beruházások” címen 
belül az új „Általános Iskola, Egységes Gyógypeda-
gógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyer-
mekotthon, fejlesztő iskola kialakítás” feladatot.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működé-
si Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9) Főv. Kgy. 
rendelet 59. § (4) bekezdésében foglaltak alapján 
eseti jelleggel magához vonja a főpolgármester be-
ruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos ha-
táskörét, és jóváhagyja az „Általános Iskola, Egy-
séges Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 
Diákotthon és Gyermekotthon, új fejlesztő iskolai 
csoport indításához szükséges kialakítás” feladat 
engedélyokiratát az előterjesztés 36. számú mellék-
lete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármes-
tert a jóváhagyott engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését kö-
vetően

Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1786/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
úgy dönt, hogy újra kíván szavazni a „Javaslat egyes 
közoktatási intézmények alapító okiratainak módo-
sítására és a feladatváltozásokhoz kapcsolódó dön-
tésekre” című előterjesztés határozati javaslatai ról. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1787/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
módosítja a Békésy György Szakközépiskola (1174 
Budapest, Széchenyi u. 9–11.) alapító okiratát a 
20.1 számú melléklet szerinti tartalommal.

1788/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Harsányi János Gazdasági Szakközép-
iskola és Szakiskola (1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 
31.) alapító okiratát a 20.2 számú melléklet szerinti 
tartalommal.

1789/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakor-
ló Közgazdasági Szakközépiskola (1075 Budapest, 
Wesselényi u. 38.) alapító okiratát a 20.3 számú 
melléklet szerinti tartalommal.

1790/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Leövey Klára Közgazdasági Szakkö-
zépiskola és Szakiskola (1081 Budapest, Bezerédj 
u. 16/a.) alapító okiratát a 20.4 számú melléklet 
szerinti tartalommal.

1791/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Szász Ferenc Kereskedelmi Szakkö-
zépiskola és Szakiskola (1087 Budapest, Szörény 
u. 2–4.) alapító okiratát a 20.5 számú melléklet sze-
rinti tartalommal.

1792/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Széchenyi István Gyakorló Keres-
kedelmi Szakközépiskola (1088 Budapest, Vas u. 
9–11.) alapító okiratát a 20.6 számú melléklet sze-
rinti tartalommal.

1793/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Szent István Közgazdasági Szakközép-
iskola és Kollégium (1095 Budapest, Mester u. 56–
58.) alapító okiratát a 20.7 számú melléklet szerinti 
tartalommal.

1794/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Teleki Blanka Közgazdasági Szakkö-
zépiskola (1095 Budapest, Mester u. 23.) alapító 
okiratát a 20.8 számú melléklet szerinti tartalom-
mal.

1795/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Terézvárosi Kereskedelmi Szakközép-
iskola és Szakiskola (1064 Budapest, Szondy u. 
41.) alapító okiratát a 20.9 számú melléklet szerinti 
tartalommal.

1796/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Varga István Kereskedelmi, Közgaz-
dasági Szakközépiskola és Szakiskola (1039 Buda-
pest, Hatvany Lajos u. 7.) alapító okiratát a 20.10 
számú melléklet szerinti tartalommal.

1797/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Csepel-Sziget Műszaki Szakközép-
iskola, Szakiskola és Kollégium (1211 Budapest, 
Posztógyár u. 10.) alapító okiratát a 21.1 számú 
melléklet szerinti tartalommal.

1798/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Pesterzsébeti Közgazdasági Szakkö-
zépiskola és Szakiskola (1201 Budapest, Vörös-
marty u. 30.) alapító okiratát a 21.2 számú mellék-
let szerinti tartalommal.

1799/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Pestszentlőrinci Közgazdasági és In-
formatikai Szakközépiskola (1184 Budapest, Hen-
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gersor u. 34.) alapító okiratát a 21.3 számú mellék-
let szerinti tartalommal.

1800/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközép-
iskola (1212 Budapest, Széchenyi u. 95.) alapító ok-
iratát a 21.4 számú melléklet szerinti tartalommal.

1801/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Budai Középiskola (1126 Budapest, 
Márvány u. 32.) alapító okiratát a 22.1 számú mel-
léklet szerinti tartalommal.

1802/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Fáy András Közlekedésgépészeti, Mű-
szaki Szakközépiskola (1095 Budapest, Mester u. 
60-–62.) alapító okiratát a 22.2 számú melléklet 
szerinti tartalommal.

1803/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi 
Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 
(1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 12.) alapító ok-
iratát a 22.3 számú melléklet szerinti tartalommal.

1804/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Mechatronikai Szakközépiskola és Gim-
názium (1118 Budapest, Rétköz u. 39.) alapító okira-
tát a 22.4 számú melléklet szerinti tartalommal.

1805/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja az Öveges József Gyakorló Középisko-
la és Szakiskola (1117 Budapest, Fehérvári út 10.) 
alapító okiratát a 22.5 számú melléklet szerinti tar-
talommal.

1806/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű 
Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gim-
názium (1183 Budapest, Thököly út 11.) alapító ok-
iratát a 23.1 számú melléklet szerinti tartalommal.

1807/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építő-
ipari Műszaki Szakközépiskola (1087 Budapest, 
Mosonyi u. 6.) alapító okiratát a 23.2 számú mel-
léklet szerinti tartalommal.

1808/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja az Ybl Miklós Építőipari Szakképző Is-
kola (1149 Budapest, Várna u. 21/b.) alapító okira-
tát a 23.3 számú melléklet szerinti tartalommal.

1809/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja az Arany János Műszaki Szakközépiskola 
és Szakiskola (1072 Budapest, Nyár u. 9.) alapító ok-
iratát a 24.1 számú melléklet szerinti tartalommal.

1810/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Bánki Donát Közlekedésgépésze-
ti Szakközépiskola és Szakiskola (1139 Budapest, 
Váci út 179–183.) alapító okiratát a 24.2 számú 
melléklet szerinti tartalommal.

1811/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Bolyai János Fővárosi Gyakorló Mű-
szaki Szakközépiskola és Kollégium (1134 Buda-
pest, Váci út 21.) alapító okiratát a 24.3 számú mel-
léklet szerinti tartalommal.

1812/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki 
Szakközépiskola (1165 Budapest, Mátyás király tér 
4.) alapító okiratát a 24.4 számú melléklet szerinti 
tartalommal.

1813/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Csonka János Műszaki Szakközépis-
kola és Szakiskola (1165 Budapest, Arany János u. 
55.) alapító okiratát a 24.5 számú melléklet szerinti 
tartalommal.

1814/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Katona József Műszaki, Közgazdasági 
Szakképző Iskola és Gimnázium (1138 Budapest, 
Váci út 107.) alapító okiratát a 24.6 számú mellék-
let szerinti tartalommal.

1815/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Magyar Hajózási Szakközépiskola és 
Szakiskola (1131 Budapest, Jász u. 155.) alapító ok-
iratát a 24.7 számú melléklet szerinti tartalommal.

1816/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki 
Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium (1041 
Budapest, Görgey Artúr út 26.) alapító okiratát a 
24.8 számú melléklet szerinti tartalommal.

1817/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Verebély László Szakközépiskola és 
Szakiskola (1139 Budapest, Üteg u. 15.) alapító ok-
iratát a 24.9 számú melléklet szerinti tartalommal.

1818/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyel-
vű Közgazdasági Szakközépiskola (1047 Budapest, 
Baross u. 72.) alapító okiratát a 25.1 számú mellék-
let szerinti tartalommal.

1819/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Bethlen Gábor Közlekedési és Köz-
gazdasági Szakközépiskola (1157 Budapest, Áren-
dás köz 8.) alapító okiratát a 25.2 számú melléklet 
szerinti tartalommal.
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1820/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, 
Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szak-
középiskola (1011 Budapest, Ponty u. 3.) alapító ok-
iratát a 25.3 számú melléklet szerinti tartalommal.

1821/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Károlyi Mihály Fővárosi Gyakor-
ló Kéttannyelvű, Közgazdasági Szakközépiskola 
(1139 Budapest, Váci út 89.) alapító okiratát a 25.4 
számú melléklet szerinti tartalommal.

1822/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Keleti Károly Közgazdasági Szakkö-
zépiskola (1106 Budapest, Gyakorló u. 21–23.) ala-
pító okiratát a 25.5 számú melléklet szerinti tarta-
lommal.

1823/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja az Eötvös József Gimnázium (1053 Bu-
dapest, Reáltanoda u. 7.) alapító okiratát a 26.1 szá-
mú melléklet szerinti tartalommal.

1824/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Ál-
talános Iskola és Gimnázium (1082 Budapest, Hor-
váth Mihály tér 8.) alapító okiratát a 26.2 számú 
melléklet szerinti tartalommal.

1825/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Fővárosi Gyakorló Óvoda és Tovább-
képzési Intézmény (1068 Budapest, Városligeti fa-
sor 30.) alapító okiratát a 26.3 számú melléklet sze-
rinti tartalommal.

1826/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tan-
nyelvű Gimnázium (1191 Budapest, Simonyi Zsig-
mond u. 33.) alapító okiratát a 26.4 számú melléklet 
szerinti tartalommal.

1827/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, 
Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény és Szakközépiskola (1015 Bu-
dapest, Toldy Ferenc u. 28–30.) alapító okiratát a 
26.5 számú melléklet szerinti tartalommal.

1828/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Kossuth Lajos Gimnázium (1204 Bu-
dapest, Ady Endre u. 142.) alapító okiratát a 26.6 
számú melléklet szerinti tartalommal.

1829/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Kölcsey Ferenc Gimnázium (1063 Bu-
dapest, Munkácsy Mihály u. 26.) alapító okiratát a 
26.7 számú melléklet szerinti tartalommal.

1830/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Madách Imre Gimnázium (1073 Bu-
dapest, Barcsay u. 5.) alapító okiratát a 26.8 számú 
melléklet szerinti tartalommal.

1831/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Nagy László Általános Iskola és Gim-
názium (1203 Budapest, János u. 4.) alapító okira-
tát a 26.9 számú melléklet szerinti tartalommal.

1832/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Petőfi  Sándor Gimnázium (1013 Bu-
dapest, Attila út 43.) alapító okiratát a 26.10 számú 
melléklet szerinti tartalommal.

1833/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Széchenyi István Gimnázium (1118 
Budapest, Rimaszombati út 2–4.) alapító okiratát a 
26.11 számú melléklet szerinti tartalommal.

1834/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Veres Pálné Gimnázium (1053 Buda-
pest, Veres Pálné u. 38.) alapító okiratát a 26.12 
számú melléklet szerinti tartalommal.

1835/2011. (VI.22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Vörösmarty Mihály Gimnázium (1085 
Budapest, Horánszky utca 11.) alapító okiratát a 
26.13 számú melléklet szerinti tartalommal.

1836/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Zrínyi Miklós Gimnázium (1108 Bu-
dapest, Mádi u. 173.) alapító okiratát a 26.14 számú 
melléklet szerinti tartalommal.

1837/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Csepeli Vendéglátóipari Szakközép-
iskola és Szakiskola (1212 Budapest, Petőfi  tér 1.) 
alapító okiratát a 27.1 számú melléklet szerinti tar-
talommal.

1838/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Dobos C. József Vendéglátóipari Szak-
képző Iskola (1134 Budapest, Huba u. 7.) alapító ok-
iratát a 27.2 számú melléklet szerinti tartalommal.

1839/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Giorgio Perlasca Kereskedelmi, 
Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 
(1106 Budapest, Maglódi út 8.) alapító okiratát a 
27.3 számú melléklet szerinti tartalommal.

1840/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Gundel Károly Vendéglátóipari és Ide-
genforgalmi Szakképző Iskola (1097 Budapest, 
Ecseri út 5–7.) alapító okiratát a 27.4 számú mel-
léklet szerinti tartalommal.
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1841/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja az 1. sz. Fővárosi Tanulási Képességet 
Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és 
Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1116 Bu-
dapest, Rácz László u. 73.) alapító okiratát a 28.1 
számú melléklet szerinti tartalommal.

1842/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a 3. sz. Fővárosi Tanulási Képességet 
Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és 
Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1052 Bu-
dapest, Deák Ferenc u. 17.) alapító okiratát a 28.2 
számú melléklet szerinti tartalommal.

1843/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a 4. sz. Fővárosi Tanulási Képességet 
Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és 
Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1077 Bu-
dapest, Izabella u. 1.) alapító okiratát a 28.3 számú 
melléklet szerinti tartalommal.

1844/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja az Általános Iskola, Egységes Gyógy-
pedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és 
Gyermekotthon (1089 Budapest, Diószeghy Sámu-
el u. 25.) alapító okiratát a 28.4 számú melléklet 
szerinti tartalommal.

1845/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Gennaro Verolino Általános Iskola, 
Speciális Szakiskola, Diákotthon, és Gyermekott-
hon (1121 Budapest, Hegyhát u. 35.) alapító okira-
tát a 28.5 számú melléklet szerinti tartalommal.

1846/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Isko-
la és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola (1082 
Budapest, Üllői út 76.) alapító okiratát a 28.6 szá-
mú melléklet szerinti tartalommal.

1847/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, 
Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény (1201 Budapest, Magyarok 
Nagyasszonya tér 22.) alapító okiratát a 28.7 számú 
melléklet szerinti tartalommal.

1848/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és 
Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szol-
gáltató Központ (1115 Budapest, Halmi út 26.) ala-
pító okiratát a 28.8 számú melléklet szerinti tarta-
lommal.

1849/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Dr. Török Béla Óvoda, Általános Isko-
la, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagó-

giai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyer-
mekotthon (1141 Budapest, Rákospatak u. 101.) 
alapító okiratát a 28.9 számú melléklet szerinti tar-
talommal.

1850/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja az Éltes Mátyás Általános Iskola, Diák-
otthon és Gyermekotthon (1108 Budapest, Újhegyi 
sétány 9–11.) alapító okiratát a 28.10 számú mel-
léklet szerinti tartalommal.

1851/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Fővárosi Beszédjavító Intézet és Egy-
séges Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
(1052 Budapest, Deák Ferenc u. 17.) alapító okira-
tát a 28.11 számú melléklet szerinti tartalommal.

1852/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Fővárosi Iskolaszanatórium, Általános 
Iskola (1118 Budapest, Rimaszombati út 2–4.) ala-
pító okiratát a 28.12 számú melléklet szerinti tarta-
lommal.

1853/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Gyengénlátók Általános Iskolája, Egy-
séges Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye 
és Diákotthona (1147 Budapest, Miskolci út 77.) 
alapító okiratát a 28.13 számú melléklet szerinti 
tartalommal.

1854/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Hallássérültek Óvodája, Általános Is-
kolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógype-
dagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 
(1147 Budapest, Cinkotai út 125–137.) alapító okira-
tát a 28.14 számú melléklet szerinti tartalommal.

1855/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Hallásvizsgáló Országos Szakértői és 
Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szol-
gáltató Központ (1147 Budapest, Cinkotai út 125–
137.) alapító okiratát a 28.15 számú melléklet sze-
rinti tartalommal.

1856/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Látásvizsgáló Országos Szakértői és 
Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szol-
gáltató Központ (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 
39.) alapító okiratát a 28.16 számú melléklet sze-
rinti tartalommal.

1857/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Mozgásjavító Általános Iskola, Szak-
középiskola, Egységes Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény és Diákotthon (1145 Budapest, 
Mexikói út 60.) alapító okiratát a 28.17 számú mel-
léklet szerinti tartalommal.
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1858/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és 
Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szol-
gáltató Központ (1145 Budapest, Mexikói út 60.) 
alapító okiratát a 28.18 számú melléklet szerinti 
tartalommal.

1859/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Csalogány Óvoda, Általános Iskola, 
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákott-
hon és Gyermekotthon (1034 Budapest, San Marco 
u. 48–50.) alapító okiratát a 28.19 számú melléklet 
szerinti tartalommal.

1860/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Palotás Gábor Általános Iskola (1021 
Budapest, Ötvös János u. 7.) alapító okiratát a 28.20 
számú melléklet szerinti tartalommal.

1861/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Szent Miklós Általános Iskola, Diák-
otthon és Gyermekotthon (1035 Budapest, Miklós 
tér 5.) alapító okiratát a 28.21 számú melléklet sze-
rinti tartalommal.

1862/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Vakok Óvodája, Általános Iskolája, 
Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógi-
ai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyer-
mekotthona (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.) 
alapító okiratát a 28.22. számú melléklet szerinti 
tartalommal.

1863/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Bókay János Humán Kéttannyelvű 
Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium (1086 
Budapest, Csobánc u. 1.) alapító okiratát a 29.1 szá-
mú melléklet szerinti tartalommal.

1864/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Nemes Nagy Ágnes Humán Szakkö-
zépiskola (1115 Budapest, Thallóczy Lajos u. 1.) 
alapító okiratát a 29.2 számú melléklet szerinti tar-
talommal.

1865/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Fodor József Szakképző Iskola és 
Gimnázium (1214 Budapest, Tejút u. 10–12.) ala-
pító okiratát a 29.3 számú melléklet szerinti tarta-
lommal.

1866/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szak-
képző Iskola és Gimnázium (1043 Budapest, Kas-
sai u. 24/a.) alapító okiratát a 29.4 számú melléklet 
szerinti tartalommal.

1867/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Raoul Wallenberg Humán Szakképző 
Iskola és Gimnázium (1088 Budapest, Ludovika tér 
1.) alapító okiratát a 29.5 számú melléklet szerinti 
tartalommal.

1868/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Semmelweis Ignác Humán Szakkép-
ző Iskola és Gimnázium (1194 Budapest, Csengő u. 
1.) alapító okiratát a 29.6 számú melléklet szerinti 
tartalommal.

1869/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja az Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollé-
gium (1022 Budapest, Bimbó u. 51.) alapító okira-
tát a 30.1 számú melléklet szerinti tartalommal.

1870/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Czóbel Ernő Kollégium (1149 Buda-
pest, Tábornok u. 22.) alapító okiratát a 30.2 számú 
melléklet szerinti tartalommal.

1871/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 
(1119 Budapest, Fehérvári út 159.) alapító okiratát 
a 30.3 számú melléklet szerinti tartalommal.

1872/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Fábry Zoltán Középiskolás Leánykol-
légium (1074 Budapest, Hársfa u. 4.) alapító okira-
tát a 30.4 számú melléklet szerinti tartalommal.

1873/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Ferenczy Noémi Középiskolai Kollé-
gium (1089 Budapest, Reguly Antal u. 42.) alapító 
okiratát a 30.5 számú melléklet szerinti tartalom-
mal.

1874/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a József Attila Középiskolai Kollégium 
(1146 Budapest, Cházár András u. 6.) alapító okira-
tát a 30.6 számú melléklet szerinti tartalommal.

1875/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Káldor Miklós Kollégium (1022 Bu-
dapest, Felvinci út 8.) alapító okiratát a 30.7 számú 
melléklet szerinti tartalommal.

1876/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Kisfaludy Károly Középiskolai Kollé-
gium (1191 Budapest, Kisfaludy u. 28.) alapító ok-
iratát a 30.8 számú melléklet szerinti tartalommal.

1877/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Kós Károly Kollégium (1149 Buda-
pest, Mogyoródi út 19–21.) alapító okiratát a 30.9 
számú melléklet szerinti tartalommal.
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1878/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Középiskolai Leánykollégium (1145 
Budapest, Uzsoki u. 34/a.) alapító okiratát a 30.10 
számú melléklet szerinti tartalommal.

1879/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Pannónia Középiskolás Kollégium 
(1133 Budapest, Pannónia u. 83.) alapító okiratát a 
30.11 számú melléklet szerinti tartalommal.

1880/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Táncsics Mihály Tehetséggondozó 
Kollégium (1119 Budapest, Rátz László u. 3–7.) 
alapító okiratát a 30.12 számú melléklet szerinti 
tartalommal.

1881/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Terézvárosi Középfokú Kollégium 
(1061 Budapest, Hegedű u. 1.) alapító okiratát a 
30.13 számú melléklet szerinti tartalommal.

1882/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Váci Mihály Kollégium (1141 Buda-
pest, Mogyoródi út 128.) alapító okiratát a 30.14 
számú melléklet szerinti tartalommal.

1883/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Varga Katalin Középiskolai Kollégium 
(1149 Budapest, Tábornok u. 24/a.) alapító okiratát 
a 30.15 számú melléklet szerinti tartalommal.

1884/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Vécsey János Kollégium (1035 Buda-
pest, Szél u. 11–13.) alapító okiratát a 30.16 számú 
melléklet szerinti tartalommal.

1885/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Jelky András Ruhaipari és Művésze-
ti Szakközépiskola (1084 Budapest, Rákóczi tér 4.) 
alapító okiratát a 31.1 számú melléklet szerinti tar-
talommal.

1886/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Modell Divatiskola Iparművészeti, 
Ruha- és Textilipari Szakközépiskola és Szakiskola 
(1133 Budapest, Vág u. 12–14.) alapító okiratát a 
31.2 számú melléklet szerinti tartalommal.

1887/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Szabómester Szakképző Iskola (1089 
Budapest, Elnök u. 3.) alapító okiratát a 31.3 számú 
melléklet szerinti tartalommal.

1888/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szak-
középiskola és Gimnázium (1032 Budapest, Bécsi 

út 134.) alapító okiratát a 32.1 számú melléklet sze-
rinti tartalommal.

1889/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja az Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki 
Szakközépiskola (1149 Budapest, Egressy út 71.) 
alapító okiratát a 32.2 számú melléklet szerinti tar-
talommal.

1890/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Neumann János Számítástechnikai 
Szakközépiskola (1144 Budapest, Kerepesi út 124.) 
alapító okiratát a 32.3 számú melléklet szerinti tar-
talommal.

1891/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegy-
ipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szak-
középiskola (1146 Budapest, Thököly út 48–54.) 
alapító okiratát a 32.4 számú melléklet szerinti tar-
talommal.

1892/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, 
Szakközépiskola és Szakiskola (1023 Budapest, 
Lajos u. 1–5.) alapító okiratát a 32.5 számú mellék-
let szerinti tartalommal.

1893/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja az Eötvös Loránd Szakközépiskola és 
Szakiskola (1204 Budapest, Török Flóris u. 89.) 
alapító okiratát a 33.1 számú melléklet szerinti tar-
talommal.

1894/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakor-
ló Szakközépiskola és Szakiskola (1195 Budapest, 
Üllői út 303.) alapító okiratát a 33.2 számú mellék-
let szerinti tartalommal.

1895/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Pataky István Fővárosi Gyakorló Hír-
adásipari és Informatikai Szakközépiskola (1101 
Budapest, Salgótarjáni út 53/b.) alapító okiratát a 
33.3 számú melléklet szerinti tartalommal.

1896/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki 
Középiskola, Szakiskola és Kollégium (1097 Bu-
dapest, Timót u. 3.) alapító okiratát a 33.4 számú 
melléklet szerinti tartalommal.

1897/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővá-
rosi Gyakorló Szakközépiskola (1191 Budapest, 
Kossuth tér 12.) alapító okiratát a 33.5 számú mel-
léklet szerinti tartalommal.
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1898/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Wesselényi Miklós Műszaki Szakkö-
zépiskola és Szakiskola (1149 Budapest, Várna u. 
23.) alapító okiratát a 33.6 számú melléklet szerinti 
tartalommal.

1899/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Budapesti Szolgáltató- és Kézműves-
ipari Szakképző Iskola (1082 Budapest, Práter u. 
31.) alapító okiratát a 34.1 számú melléklet szerinti 
tartalommal.

1900/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Ke-
reskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola (1203 
Budapest, Kossuth Lajos u. 35.) alapító okiratát a 
34.2 számú melléklet szerinti tartalommal.

1901/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Jaschik Álmos Művészeti Szakképző 
Iskola (1097 Budapest, Illatos út 2-4.) alapító okira-
tát a 34.3 számú melléklet szerinti tartalommal.

1902/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola 
és Szakiskola (1149 Budapest, Egressy út 36.) ala-
pító okiratát a 34.4 számú melléklet szerinti tarta-
lommal.

1903/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola 
(1041 Budapest, Deák Ferenc u. 40.) alapító okira-
tát a 34.5 számú melléklet szerinti tartalommal.

1904/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Magyar Gyula Kertészeti Szakközépis-
kola és Szakiskola (1106 Budapest, Maglódi út 8.) 
alapító okiratát a 34.6 számú melléklet szerinti tar-
talommal.

1905/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szak-
képző Iskola és Gimnázium (1062 Budapest, 
Andrássy út 63-65.) alapító okiratát a 34.7 számú 
melléklet szerinti tartalommal.

1906/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja az Általános Iskola, Speciális Szakiskola 
és Gyermekotthon (8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 
1.) alapító okiratát a 35.1 számú melléklet szerinti 
tartalommal.

1907/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és 
Pályaválasztási Tanácsadó Intézet (1088 Budapest, 
Vas u. 8-10.) alapító okiratát a 35.2 számú melléklet 
szerinti tartalommal.

1908/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja az Óvoda, Általános Iskola és Gyermek-
otthon (2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 31.) alapító ok-
iratát a 35.3 számú melléklet szerinti tartalommal.

1909/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert a 20-35. számú mellékle-
tekben található alapító okirat módosítások aláírá-
sára és a 4-19. számú melléklet szerinti egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírására és ki-
adására.

Határidő: döntést követő 30 nap
Felelős: Tarlós István

1910/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy az átszervezéshez 
kapcsolódó előirányzat-rendezési javaslatot terjesz-
sze a Közgyűlés szeptemberi rendes ülése elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. szeptemberi 
rendes ülése

Felelős: Tarlós István

1911/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2011. augusztus 
31-ig önállóan működő és gazdálkodó intézmények 
2011. augusztus 31-ei fordulónappal elkészített, az 
éves elemi költségvetési beszámolóval azonos tar-
talmú beszámolóit a szükséges előirányzat-módosí-
tásokkal egyidejűleg terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. novemberi ren-
des ülése

Felelős: Tarlós István

1912/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) 
bekezdése alapján jóváhagyja a Fővárosi Közgyű-
lés 523/2011. (IV. 6.) sz. határozatával jóváhagyott 
„5994. egyedi azonosító számú engedélyokirat-
ban szereplő „Inkubátorház létrehozásának (BEK) 
megvalósíthatósági tanulmányterve” megnevezésű 
fejlesztési feladat lezárását és a felmerült költségek 
elszámolását az alábbiak szerint:
Feladat teljes költsége  10    M Ft. 
ebből saját forrás:  10    M Ft. 
Tény kifi zetés 2010. XII. 31-ig:   4,7 M Ft. 
Saját forrás maradvány:    5,3 M Ft. 
Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 5994 
egyedi azonosító számú „Inkubátorház létrehozá-
sának (BEK) megvalósíthatósági tanulmányterve” 
megnevezésű feladat engedélyokiratát azzal, hogy a 
maradvány terhére további kifi zetés nem történhet.

1913/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a lezárt feladat te-
kintetében az elkészült dokumentumok őrzéséről és 
a jogszabályi előírások lehetőségei alapján szüksé-
ges felülvizsgálatáról gondoskodjon.
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1914/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Az Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermek-
otthon, új fejlesztő iskolai csoport indításához szük-
séges kialakítás megvalósításhoz csökkenti a „8403 
Önkormányzati fejlesztések” címen belül az „Inku-
bátorház létrehozásának (BEK) megvalósíthatósági 
tanulmányterve” cím előirányzatát 5,3 M Ft-tal és 
egyúttal törli a feladatot, egyidejűleg azonos ösz-
szeggel tervbe veszi a „9112 Évközi indítású beru-
házások” címen belül az új „Általános Iskola, Egy-
séges Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 
Diákotthon és Gyermekotthon, fejlesztő iskola ki-
alakítás” feladatot.

1915/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működé-
si Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9) Főv. Kgy. 
rendelet 59. § (4) bekezdésében foglaltak alapján 
eseti jelleggel magához vonja a főpolgármester be-
ruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos ha-
táskörét, és jóváhagyja az „Általános Iskola, Egy-
séges Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 
Diákotthon és Gyermekotthon, új fejlesztő iskolai 
csoport indításához szükséges kialakítás” feladat 
engedélyokiratát az előterjesztés 36. számú mellék-
lete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármes-
tert a jóváhagyott engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését kö-
vetően

Felelős: Tarlós István

A napirend 31. pontja: Javaslat a Fővárosi Állat- 
és Növénykert európai uniós projektjei beruházási en-
gedélyokiratainak jóváhagyására (Főkapu, Élőhely re-
konstrukció II. ütem). 

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1916/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei 
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésé-
nek, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről 
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) 
bek. c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján jó-
váhagyja a „Fővárosi Állat- és Növénykert Főkapu 
épületének rekonstrukciója európai uniós projekt”, 
valamint a Fővárosi Állat- és Növénykert Élőhely 
és gyűjtemény rekonstrukció II. ütem európai uniós 
projekt” engedélyokiratokat a 4. és 8. sz. mellékle-
tek szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert 
az okiratok aláírására.

Határidő: a határozathozatalt követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István

1917/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
A támogatási szerződések módosításával való össz-
hang megteremtése érdekében az alábbiakban mó-
dosítja Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi 
költségvetéséről szóló 10/2011. (III. 10.) rendele-
tét:
az „5701 Fővárosi Állat- és Növénykert” címen be-
lül csökkenti a Támogatásértékű beruházási bevé-
tel előirányzatát 252 458 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg 
csökkenti az Intézményi beruházások kiadásain be-
lül a „Főkapu épületének rekonstrukciója EU pro-
jekt” feladat előirányzatát 116 612 E Ft-tal és az 
„Élőhely és gyűjtemény rekonstrukció II. ütem EU 
projekt” feladat előirányzatát 201 268 E Ft-tal, to-
vábbá megemeli a Dologi kiadások előirányzatát 
65 422 E Ft-tal.

A napirend 32. pontja: A Heim Pál Gyermekkórház 
2011. évi működési feltételeinek biztosítása. 

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1918/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
nem fogadja el az Egészségpolitikai és Szociális 
Bizottság módosító indítványát, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a Heim Pál 
Gyermekkórház által a vissza nem térítendő támo-
gatás fedezetéül felajánlott, az 1. sz. mellékletben 
részletezett ingatlanok későbbi értékesítése során 
elért bevétel az egészségügyi ágazatban kerüljön 
felhasználásra.

Határidő: az ingatlanok értékesítése után
Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1919/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
a Heim Pál Gyermekkórház 2011. évi június-de-
cember havi működési költségeinek biztosítására 
összesen 350 000 E Ft vissza nem térítendő támo-
gatást biztosít a következő ütemezésben:
2011. június folyamán kerüljön folyósításra 
120 M Ft;
2011. július–2011. decemberi időszakban össze-
sen 230 M Ft kerüljön folyósításra maximum 
40 M Ft/hó ütemezéssel.
Ennek érdekében csökkenti a „9300 Általános tar-
talék” cím kiadási előirányzatát 350 000 E Ft-tal, és 
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „1118 
Heim Pál Gyermekkórház” cím támogatási és ki-
adási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

Határidő: utalásra 2011. július 15. és utána folyama-
tos

Felelős: Tarlós István 
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1920/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
A Heim Pál Gyermekkórház Budapest XIII., Gyer-
mek tér 2., a Budapest X., Liget utca 6–10. telep-
helyeken folytatott tevékenységek áttelepítéséhez 
szükséges felújítási munkálatok elvégzésére, a te-
lephelyek és a pilismaróti üdülőépület kiürítésével 
kapcsolatos költségek fedezetére utólagos elszámo-
lási kötelezettséggel 49.000 E Ft vissza nem térí-
tendő támogatást biztosít az intézmény számára, 
ezért csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím ki-
adási előirányzatát 49 000 E Ft-tal, és egyidejűleg 
megemeli az „1118 Heim Pál Gyermekkórház” cím 
támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások 
előirányzatát 14 000 E Ft-tal, a támogatásértékű be-
ruházási kiadás előirányzatát 35 000 E Ft-tal.

Határidő: 2011. július 25.
Felelős: Tarlós István 

1921/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy biztosítsa a 2011. 
július – 2011. december hónapokra megítélt 
230 000 E Ft lehívásának és az előterjesztés 1. sz. 
mellékletében ütemezett feladatok végrehajtásának 
műszaki- gazdasági ellenőrzését, és gondoskodjon 
az utalások folyamatosságáról. Felkéri továbbá, 
hogy a felújítási munkálatokhoz kapcsolódó beru-
házási okiratok előkészítése érdekében a szükséges 
intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2011. július 25.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 33. pontja: A Központi Stomatológiai In-
tézet likviditási helyzetének rendezése és önkormányzati 
biztos kirendelése. 

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1922/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
a Központi Stomatológiai Intézet 60 napon túli tar-
tozásainak részleges rendezésére 15 000 E Ft visz-
sza nem térítendő támogatást biztosít. Csökkenti a 
„9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 
15 000 E Ft-tal, és egyidejűleg azonos összeggel 
megemeli az „1201 Központi Stomatológiai Inté-
zet„ cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi 
kiadások előirányzatát.

Határidő: 2011. július 20.
Felelős: Tarlós István 

1923/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Úgy dönt, hogy a Központi Stomatológiai Inté-
zethez az államháztartás működési rendjéről szóló 
292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 167. § (1) 
bekezdése alapján önkormányzati biztos kirendelé-
se szükséges.

Határidő: 2011. július 25.
Felelős: Tarlós István 

1924/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy az önkormányzati 
biztosi névjegyzékben szereplő társaságoktól kér-
jen ajánlatot úgy, hogy az ajánlatok a fax és e-mail 
útján kézbesített felkérések után a 6. munkanapon 
beérkezzenek. 

Határidő: 2011. július 20.
Felelős: Tarlós István 

1925/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
A Központi Stomatológiai Intézet önkormányzati 
biztosi teendőinek ellátására beérkezett ajánlatok 
elbírálására három tagú javaslattevő Ad hoc Bizott-
ságot jelöl ki.
Az Ad hoc Bizottság 
 elnöke:  dr. Velkey György
 tagjai:  Németh Zoltán
  Rometné dr. Orosz Julianna, 
  az Egészségügyi és Szociálpolitikai  
  Főosztály részéről. 

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

1926/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy biztosítsa az önkor-
mányzati biztos kijelölésére javaslatot tevő Ad hoc 
Bizottság számára készülő döntés-előkészítő anya-
gok elkészítését.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

1927/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Központi 
Stomatológiai Intézet Önkormányzati biztosi teen-
dőinek ellátására beérkezett, és az Ad hoc Bizottság 
által értékelt pályázatok alapján a Fővárosi Köz-
gyűlés augusztusi rendes ülésén tegyen javaslatot 
az önkormányzati biztos kijelölésére.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. augusztusi ren-
des ülése

Felelős: Tarlós István 

A napirend 34. pontja: A Budapesti Operettszínház 
és a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofi t Kft. köz-
feladatainak átadása a Magyar Állam részére.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, Csomós Miklós 

A napirend 35. pontja: Javaslat a „Budapest Szí-
ve Program – Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése, I. 
ütem című, KMOP-5.2.2/A-2008-0003 számú és a Buda-
pest Szíve Program – Kaputérség kiépítése I. ütem című, 
KMOP-5.2.2/A-2008-0002 számú projektek támogatási 
szerződéseinek 4. sz. módosítására, valamint a projektek 
engedélyokiratainak 3. számú módosítására. 

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1928/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
a „Budapest Szíve Program I. ütem, Hídfőterek 
és új pesti korzó kiépítése” feladat megvalósítása 
érdekében, a 2011. évre vonatkozóan 47 750 E Ft 
többlet saját forrást biztosít a 2012. évben befolyó 
KMOP támogatás megelőlegezése céljából. 

1929/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
A „Budapest Szíve Program I. ütem, Reprezenta-
tív Kaputérség kiépítése” feladat megvalósítása 
érdekében, a 2011. évre vonatkozóan 45 906 E Ft 
többlet saját forrást biztosít a 2012. évben befolyó 
KMOP támogatás megelőlegezése céljából.

1930/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
A „Budapest Szíve Program I. ütem, Hídfőterek és 
új pesti korzó kiépítése” és a „Budapest Szíve Prog-
ram I. ütem, Reprezentatív Kaputérség kiépítése” 
projektek saját forrásának biztosítása, továbbá a tá-
mogatási szerződéssel való összhang megteremtése 
érdekében
• csökkenti a „8536 Támogatás értékű beruházási 

bevétel” cím KMOP „Budapest Szíve Program 
I. ütem, Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése” 
előirányzatát 47 750 E Ft-tal, valamint a „Buda-
pest Szíve Program I. ütem, Reprezentatív Ka-
putérség kiépítése” előirányzatát 45 906 E Ft-
tal, továbbá 

• csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím elői-
rányzatát 93 656 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg

• a fentieknek megfelelően a „Budapest Szíve 
Program I. ütem, Hídfőterek és új pesti korzó ki-
építése” feladat 2011. évi előirányzata 1 931 675 
E Ft [ebből EU támogatás (KMOP) 1 297 087 E 
Ft, saját forrás 634 588 E Ft], a 2012. évi ütem 1 
422 E Ft [ebből EU támogatás (KMOP) 48 910 
E Ft, saját forrás –47 488 E Ft]. A feladat össz-
költsége 2 332 069 E Ft, ebből tény 2010. de-
cember 31-ig 398 972 E Ft, továbbá

• a „Budapest Szíve Program I. ütem, Repre-
zentatív Kaputérség kiépítése” feladat 2011. 
évi előirányzata 3 352 812 E Ft [ebből EU tá-
mogatás (KMOP) 2 344 111 E Ft, saját forrás 
1 008 701 E Ft], a 2012. évi ütem 1 016 E Ft 
[ebből EU támogatás (KMOP) 46 733 E Ft, sa-
ját forrás –45 717 E Ft]. A feladat összköltsége 
3 852 868 M Ft, ebből tény 2010. december 31-
ig 499 040 E Ft.

1931/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja és megköti a „Budapest  Szíve Program 
– Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése, I ütem” c. 
KMOP-5.2.2/A-2008-0003 azonosító számú pro-
jekt támogatási szerződésének 4. sz. módosítását az 

előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal, 
és felkéri a főpolgármestert annak aláírására. 

Határidő: 2011. július 7.
Felelős: Tarlós István 

1932/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja és megköti a „Budapest Szíve Prog-
ram – Kaputérség kiépítése I. ütem” című, KMOP-
5.2.2/A-2008-0002 azonosító számú projekt támoga-
tási szerződésének 4. sz. módosítását az előterjesztés 
módosított 10. sz. melléklete szerinti tartalommal, és 
felkéri a főpolgármestert annak aláírására. 

Határidő: 2011. július 7.
Felelős: Tarlós István 

1933/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja a „Budapest Szíve Program I. ütem, 
Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése” tárgyú be-
ruházási engedélyokirat 3. számú módosítását a 13. 
sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a fő-
polgármestert az okirat aláírására. 

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését kö-
vetően

Felelős: Tarlós István 

1934/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „Budapest Szíve Program I. ütem, 
Reprezentatív Kaputérség kiépítése” tárgyú beru-
házási engedélyokirat 3. számú módosítását a 14. 
sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a fő-
polgármestert az okirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését kö-
vetően

Felelős: Tarlós István 

A napirend 36. pontja: A Budapest Szíve Városfej-
lesztő Nonprofi t Kft. 2011. évi üzleti tervével, valamint 
közszolgáltatási szerződésének módosításával kapcsola-
tos döntések. 

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1935/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) be-
kezdésében biztosított hatáskörében jóváhagyja és 
megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a 
Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofi t Kft. kö-
zötti 2011. évi városrehabilitációs közszolgáltatási 
szerződés 1. sz. módosítását az 5. sz. melléklet sze-
rinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak 
aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
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1936/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofi t Kft. leg-
főbb szerveként eljárva elfogadja a Társaság 2011. 
évi üzleti tervét.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntés-
ről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a Társa-
ság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 37. pontja: Javaslat Budapest Főváros 
Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. 
(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. 

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

A Fővárosi Közgyűlés 

az előterjesztői kiegészítéssel megalkotja 41/2011. 
(VII. 18.) önkormányzati rendeletét Budapest Fő-
város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről 
szóló 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosí-
tásáról, a melléklet szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1937/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
engedélyezi az alábbi alapítványok, társadalmi szer-
vezetek megjelölt összegű támogatásának átutalását 
a „8447 Főpolgármesteri keret” cím terhére:
MASZK Országos Színészegyesület  1 500 E Ft,
Szabó Lőrinc Alapítvány 300 E Ft,
Magyar Kriminológiai Társaság 500 E Ft,
Magyarországi Tolókocsi Alapítvány 500 E Ft,
Nonprofi t Információs és 
Oktató Központ Alapítvány 1 500 E Ft,
Szebb Gyermekévekért  Alapítvány 500 E Ft,
Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és 
Oktatási Alapítvány 2 000 E Ft,
Magyar Mérnöki Kamara 1 250 E Ft,
Egységes Magyarországi Izraelita 
Hitközség 1 000 E Ft.

A napirend 38. pontja: Javaslat a Budapesti Vidám 
Park Zrt. tőkehelyzetének rendezésére.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1938/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
a Budapesti Vidám Park Zártkörűen Működő Rész-
vénytársaság (székhelye: 1146 Budapest, Állatkerti 
körút 14-16., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-042417), 
mint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló 
egyszemélyes gazdasági társaság tulajdonosi joga-
inak gyakorlója – a gazdasági társaságokról szóló 

2006. évi IV. törvény (Gt.) 19. § (5) bekezdése, 284. 
§ (2) bekezdése, továbbá a Fővárosi Önkormány-
zat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. 
Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltak alap-
ján, a Társaság legfőbb szervének hatáskörében el-
járva a Budapesti Vidám Park Zrt. jelenlegi 168.000 
E Ft alaptőkéjét, 118.000 E Ft összeggel 50.000 E 
Ft alaptőkére leszállítja veszteségrendezés érdeké-
ben, a saját tőke elemeinek átrendezésével. Az alap-
tőke leszállítás módja: a művelet pénzmozgással 
nem jár, csak a saját tőke belső struktúrája változik 
meg, a részvények számának az alapító okiratban 
meghatározott módon történő csökkentésével. (Gt. 
269. § (2) bek. c) pont.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

1939/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja a Társaság alapító okiratának az előter-
jesztés 1. sz. mellékletét képező módosítását, illet-
ve az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező módo-
sított, egységes szerkezetű alapító okiratot, és azok 
aláírására felhatalmazza a főpolgármestert.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 39. pontja: Javaslat a Közraktárak fej-
lesztéshez kapcsolódó CET 2.13. számú bérlemény bér-
beadására irányuló eljárás lezárására és a bérleti szer-
ződés megkötésére. 

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1940/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 77. §-a alap-
ján Budapest IX. kerület, Fővám tér 11-12. szám 
alatt található épületegyüttes nagyobbik épületében 
elhelyezkedő 2.13-as azonosító számú – összesen 
752,92 m2 alapterületű – bérlemény bérbeadására 
vonatkozó versenyeztetési eljárást eredményesnek 
nyilvánítja, ezen bérlemény tekintetében a 4  €/
m2/hó + Áfa bérleti díjat tartalmazó ajánlatot be-
nyújtó Manager Könyvkiadó és Könyvkereskedő 
Kft.-t nyertes ajánlattevőnek nevezi meg, valamint 
a Budapest IX. ker., Fővám tér 11-12. szám alat-
ti ingatlan egyes helyiségei hasznosítása tárgyában 
megkötött ingatlanügynöki szerződés 3.3.(c) pontja 
alapján a bérleti szerződés szerződéses feltételeinek 
módosítását – az előterjesztés 8. számú melléklete 
szerinti tartalommal – jóváhagyja.

Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István
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1941/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
A Budapest IX. kerület, Fővám tér 11-12. szám alatt 
található épületegyüttes nagyobbik épületében elhe-
lyezkedő 2.13-as azonosító számú – összesen 752,92 
m2 alapterületű – bérlemény bérbevétele tekinteté-
ben három havi, azaz 9 036 EUR összegű bérleti díj-
kedvezményt nyújt támogatás formájában a Mana-
ger Könyvkiadó és Könyvkereskedő Kft. számára. 

Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István

1942/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
A Budapest IX. ker., Fővám tér 11-12. szám alat-
ti ingatlan egyes helyiségei hasznosítása tárgyában 
megkötött ingatlanügynöki szerződés 4.1.(c) pontja 
alapján felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 8. 
számú mellékleteként csatolt – a Manager Könyv-
kiadó és Könyvkereskedő Kft.-vel, mint nyertes 
ajánlattevővel megkötendő, a Budapest IX. kerület, 
Fővám tér 11-12. szám alatt található épületegyüt-
tes nagyobbik épületében elhelyezkedő 2.13-as 
azonosító számú, összesen 752,92 m2 alapterületű 
bérleményre vonatkozó – az előterjesztő által mó-
dosított – bérleti szerződés aláírására.

Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István

1943/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
A Budapest IX. ker., Fővám tér 11-12. szám alat-
ti ingatlan egyes helyiségei hasznosítása tárgyában 
megkötött ingatlanügynöki szerződés 4.1.(b) pont-
ja alapján tudomásul veszi az előterjesztés 3. szá-
mú mellékleteként csatolt, összesen 40 203 EUR + 
ÁFA összegű ingatlanügynöki jutalékra vonatkozó 
kimutatást a 2.13-as bérlemény tekintetében, tudo-
másul veszi, hogy a jutalék fedezete a Budapest Fő-
város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről 
szóló 10/2011. (III. 10.) önkormányzati rendelete 
szerint a 7221-es címkódon rendelkezésre áll, és 
felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon an-
nak – az ingatlanügynöki szerződésben foglaltak-
nak megfelelően történő – utalásáról.

Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István

1944/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
A Kiemelt Fejlesztések Bizottsága 311/2010. (VI. 
29.) számú határozatával jóváhagyott Ajánlati Fel-
hívás 7.2. pontjának és a 2.13-as bérleményre vo-
natkozó bérleti szerződés 35. pontjának megfele-
lően a bérleti szerződés közokiratba foglalásának 
költségeit a bérlő és a bérbeadó Fővárosi Önkor-
mányzat 50-50%-os arányban fi zetik, és felkéri a 
főpolgármestert, hogy gondoskodjon az Önkor-
mányzat terhére eső összeg kifi zetéséről.

Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 40. pontja: Javaslat a Közraktárak Épü-
letegyüttes bérleményeinek hasznosítására vonatkozó 
Versenyeztetési Szabályzat és annak mellékletei módosí-
tására, valamint a Közraktárak fejlesztéséhez kapcsoló-
dó CET 0.14, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19, 1.1, 1.24, 2.3, 2.4., 
2.1., 2.2, 2.20., 2.21., 2.6. számú bérlemények versenyez-
tetési eljárásának megindítására. 

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1945/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szó-
ló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 61. § (1) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján jóvá-
hagyja a Közraktárak Épületegyüttes bérleménye-
inek bérbeadására vonatkozó eljárás tekintetében 
érvényben lévő Versenyeztetési Szabályzat módo-
sítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tar-
talommal azzal, hogy az abban foglaltakat az elő-
terjesztés keretében kiírásra kerülő versenyeztetési 
eljárások során és az annak keretében megkötendő 
bérleti szerződésekre már alkalmazni kell. 

Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István 

1946/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szó-
ló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 61. § (1) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján jóvá-
hagyja a Közraktárak Épületegyüttes bérleménye-
inek bérbeadására vonatkozó eljárás tekintetében 
irányadó és érvényben lévő Közraktárak Épület-
együttes bérleményeinek hasznosítására vonatko-
zó Versenyeztetési Peremfeltételek módosítását az 
alábbiak szerint:
– A Közraktárak Épületegyüttes bérleményeinek 

hasznosítására vonatkozó Versenyeztetési Pe-
remfeltételek negyedik bekezdése az alábbiak 
szerint kerül kiegészítésre:

„Az Ingatlanügynöki Szerződés 3.1. pontja alap-
ján Porto az alábbi peremfeltételek és a vonatkozó 
jogszabályok – különösen a Fővárosi Önkormány-
zat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. 
Kgy. rendelet (továbbiakban: Vagyonrendelet), va-
lamint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulaj-
donosi jogok gyakorlásáról szóló (a továbbiakban: 
Helyiségrendelet) 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. 
rendelet – keretei között jogosult és köteles a verse-
nyeztetési eljárás feltételeit meghatározni és azokat 
az Ajánlati Felhívásban és a bérleti szerződésben 
érvényesíteni.”
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– A megszerzési díj mértékére vonatkozó 2. szá-
mú peremfeltétel az alábbiak szerint módosul:

„A Vagyonrendelet 64. § (2) bekezdésében fog-
laltak szerinti megszerzési díj fi zetésére vonatko-
zó döntés nem mellőzhető. A megszerzési díjat a 
versenyeztetési eljárás eredményeként kialakult 
összegben kell megfi zetni azzal, hogy az Ajánlati 
Felhívásban a megszerzési díj minimumát legalább 
1 (egy) havi bérleti díj + ÁFA-nak megfelelő ösz-
szegben kell meghatározni, melyről Önkormányzat 
számlát állít ki Bérlő felé.”
A Közraktárak Épületegyüttes bérleményeinek 
hasznosítására vonatkozó Versenyeztetési Perem-
feltételek egyéb, jelen módosítással nem érintett 
rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.

Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István 

1947/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szó-
ló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (2) 
bekezdése alapján a Budapest IX., Fővám tér 11-
12. szám alatt található épületegyüttes nagyobbik 
épületében elhelyezkedő 0.17 számmal jelölt, élel-
miszer kiskereskedelem funkciójú, 27 m2 alapterü-
letű, 0.18 számmal jelölt, élelmiszer kiskereskede-
lem funkciójú, 27 m2 alapterületű, 0.19 számmal 
jelölt, élelmiszer kiskereskedelem funkciójú, 380 
m2 alapterületű, 0.16 számmal jelölt, élelmiszer kis-
kereskedelem funkciójú, 27 m2 alapterületű, 0.14 
számmal jelölt, élelmiszer kiskereskedelem funkci-
ójú, 62 m2 alapterületű, 1.1 számmal jelölt, vendég-
látás funkciójú, 170 m2 alapterületű, 1.24 számmal 
jelölt, vendéglátás funkciójú, 300 m2 alapterületű, 
2.3 számmal jelölt, kozmetikumok, ajándéktárgyak 
kiskereskedelme funkciójú, 15 m2 alapterületű, 2.4 
számmal jelölt, kreatív játszóház funkciójú, 97 m2 
alapterületű, a 2.1, 2.2, 2.20 és 2.21 számmal jelölt, 
vendéglátás funkciójú összesen 567 m2 alapterüle-
tű, valamint a 2.6 számmal jelölt, iparművészeti ga-
léria és kiárusítóhely funkciójú, 226 m2 alapterületű 
bérlemények bérbeadására vonatkozó versenyezte-
tés módjaként a versengő ajánlatkérést határozza 
meg.

Határidő: 120 nap
Felelős: Tarlós István 

1948/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szó-
ló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 63. §-a, 
valamint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában 
lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek felet-
ti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. 
(VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 35. §-a alapján a Bu-
dapest IX., Fővám tér 11-12. szám alatt található 

épületegyüttes nagyobbik épületében elhelyezke-
dő 0.17 számmal jelölt, élelmiszer kiskereskede-
lem funkciójú, 27 m2 alapterületű, 0.18 számmal 
jelölt, élelmiszer kiskereskedelem funkciójú, 27 m2 
alapterületű, 0.19 számmal jelölt, élelmiszer kis-
kereskedelem funkciójú, 380 m2 alapterületű, 0.16 
számmal jelölt, élelmiszer kiskereskedelem funkci-
ójú, 27 m2 alapterületű, 0.14 számmal jelölt, élel-
miszer kiskereskedelem funkciójú, 62 m2 alapte-
rületű, 1.1 számmal jelölt, vendéglátás funkciójú, 
170 m2 alapterületű, 1.24 számmal jelölt, vendég-
látás funkciójú, 300 m2 alapterületű, 2.3 számmal 
jelölt, kozmetikumok, ajándéktárgyak kiskereske-
delme funkciójú, 15 m2 alapterületű, 2.4 számmal 
jelölt, kreatív játszóház funkciójú, 97 m2 alapterü-
letű, a 2.1, 2.2, 2.20 és 2.21 számmal jelölt, vendég-
látás funkciójú, összesen 567 m2 alapterületű, va-
lamint a 2.6 számmal jelölt, iparművészeti galéria 
és kiárusítóhely funkciójú, 226 m2 alapterületű bér-
lemények bérbeadására vonatkozó versenyeztetés 
főbb feltételeit az előterjesztés 2. sz. mellékletében 
foglaltak szerint határozza meg. 

Határidő: 120 nap
Felelős: Tarlós István 

1949/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szó-
ló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 63. §-a 
alapján a Budapest IX., Fővám tér 11-12. szám 
alatt található épületegyüttes nagyobbik épületében 
elhelyezkedő 0.17 számmal jelölt, élelmiszer kis-
kereskedelem funkciójú, 27 m2 alapterületű, 0.18 
számmal jelölt, élelmiszer kiskereskedelem funkci-
ójú, 27 m2 alapterületű, 0.19 számmal jelölt, élelmi-
szer kiskereskedelem funkciójú, 380 m2 alapterüle-
tű, 0.16 számmal jelölt, élelmiszer kiskereskedelem 
funkciójú, 27 m2 alapterületű, 0.14 számmal jelölt, 
élelmiszer kiskereskedelem funkciójú, 62 m2 alap-
területű, 1.1 számmal jelölt, vendéglátás funkciójú, 
170 m2 alapterületű, 1.24 számmal jelölt, vendég-
látás funkciójú, 300 m2 alapterületű, 2.3 számmal 
jelölt, kozmetikumok, ajándéktárgyak kiskereske-
delme funkciójú, 15 m2 alapterületű, 2.4 számmal 
jelölt, kreatív játszóház funkciójú, 97 m2 alapterü-
letű, a 2.1, 2.2, 2.20 és 2.21 számmal jelölt, vendég-
látás funkciójú, összesen 567 m2 alapterületű, va-
lamint a 2.6 számmal jelölt, iparművészeti galéria 
és kiárusítóhely funkciójú, 226 m2 alapterületű bér-
lemények bérbeadására vonatkozó versenyeztetési 
eljárást megindítja, és felkéri a Porto Investment 
Hungary Kft.-t, hogy az eljárást az előterjesztés 
4., 5. és 6. sz. mellékleteként csatolt dokumentu-
mai (ajánlati felhívások, a jelen határozattal érin-
tett helyiségekre egységesen alkalmazandó bérleti 
szerződés-tervezet formaszövege, értékbecslések), 
a Versenyeztetési Peremfeltételek, a Versenyezteté-
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si Szabályzat és az előterjesztés 2. sz. mellékletét 
képező főbb versenyeztetési feltételek alapján foly-
tassa le.

Határidő: 120 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 41. pontja: Javaslat a Közraktárak fej-
lesztéshez kapcsolódó CET 0.5B, 0.6, 0.7, 0.7B, 0.15, 
0.15B, 0.15C, 1.8, 1.9, 1.14 számú bérlemények verse-
nyeztetési eljárásának megindítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1950/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 23. § 
(2) bekezdése alapján a Budapest IX., Fővám tér 
11-12. szám alatt található épületegyüttes nagyob-
bik épületében elhelyezkedő 0.5B számmal jelölt, 
zöldség-gyümölcs, egyéb élelmiszer kiskereske-
delem funkciójú, 31 m2 alapterületű, 0.6 számmal 
jelölt, szolgáltatás, kiskereskedelem funkciójú, 
56 m2 alapterületű, 0.7 számmal jelölt, élelmiszer 
kiskereskedelem, vendéglátás funkciójú, 122 m2 
alapterületű, 0.7B számmal jelölt, pékáru készí-
tése, kiskereskedelme, vendéglátás funkciójú, 57 
m2 alapterületű, 0.15 számmal jelölt, vendéglá-
tás, élelmiszer kiskereskedelem funkciójú, 125 m2 
alapterületű, 0.15C számmal jelölt, vendéglátás, 
élelmiszer és konyhai kiegészítők kiskereskedel-
me funkciójú, 105 m2 alapterületű, 1.8 számmal 
jelölt, divat, divat-kiegészítők és egyéb kiegészí-
tők kiskereskedelme funkciójú, 140 m2 alapterüle-
tű, 1.9 számmal jelölt, divat, divat-kiegészítők és 
egyéb kiegészítők kiskereskedelme funkciójú, 197 
m2 alapterületű, 1.14 számmal jelölt, divat, divat-
kiegészítők és egyéb kiegészítők kiskereskedelme 
funkciójú, 75 m2 alapterületű, a 0.15B számmal je-
lölt, szolgáltatás, kiskereskedelem funkciójú, 56 m2 
alapterületű bérlemények bérbeadására vonatkozó 
versenyeztetés módjaként a versengő ajánlatkérést 
határozza meg.

Határidő: 120 nap
Felelős: Tarlós István

1951/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szó-
ló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 63. §-a, 
valamint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában 
lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek felet-
ti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. 
(VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 35. §-a alapján a Bu-
dapest IX., Fővám tér 11-12. szám alatt található 

épületegyüttes nagyobbik épületében elhelyezke-
dő 0.5B számmal jelölt, zöldség-gyümölcs, egyéb 
élelmiszer kiskereskedelem funkciójú, 31 m2 alap-
területű, 0.6 számmal jelölt, szolgáltatás, kiskeres-
kedelem funkciójú, 56 m2 alapterületű, 0.7 szám-
mal jelölt, élelmiszer kiskereskedelem, vendéglátás 
funkciójú, 122 m2 alapterületű, 0.7B számmal je-
lölt, pékáru készítése, kiskereskedelme, vendéglátás 
funkciójú, 57 m2 alapterületű, 0.15 számmal jelölt, 
vendéglátás, élelmiszer kiskereskedelem funkciójú, 
125 m2 alapterületű, 0.15C számmal jelölt, vendég-
látás, élelmiszer és konyhai kiegészítők kiskereske-
delme funkciójú, 105 m2 alapterületű, 1.8 számmal 
jelölt, divat, divat-kiegészítők és egyéb kiegészí-
tők kiskereskedelme funkciójú, 140 m2 alapterüle-
tű, 1.9 számmal jelölt, divat, divat-kiegészítők és 
egyéb kiegészítők kiskereskedelme funkciójú, 197 
m2 alapterületű, 1.14 számmal jelölt, divat, divat-
kiegészítők és egyéb kiegészítők kiskereskedelme 
funkciójú, 75 m2 alapterületű, a 0.15B számmal je-
lölt, szolgáltatás, kiskereskedelem funkciójú, 56 m2 
alapterületű bérlemények bérbeadására vonatkozó 
versenyeztetés főbb feltételeit az előterjesztés 1. sz. 
mellékletében foglaltak szerint határozza meg az-
zal a kitétellel, hogy a támogatás tartalma (bérleti 
díj kedvezmény mértéke) a versenyeztetési eljárás 
befejezését követően, annak eredményének megál-
lapítása során, a tulajdonosi döntés meghozatalával 
egyidejűleg kerül megállapításra a nyertes ajánlat-
tevők bérleti szerződésében rögzítésre kerülő konk-
rét használati cél meghatározása függvényében. 

Határidő: 120 nap
Felelős: Tarlós István

1952/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szó-
ló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 63. §-a 
alapján a Budapest IX., Fővám tér 11-12. szám alatt 
található épületegyüttes nagyobbik épületében elhe-
lyezkedő 0.5B számmal jelölt, zöldség-gyümölcs, 
egyéb élelmiszer kiskereskedelem funkciójú, 31 m2 
alapterületű, 0.6 számmal jelölt, szolgáltatás, kiske-
reskedelem funkciójú, 56 m2 alapterületű, 0.7 szám-
mal jelölt, élelmiszer kiskereskedelem, vendéglátás 
funkciójú, 122 m2 alapterületű, 0.7B számmal jelölt, 
pékáru készítése, kiskereskedelme, vendéglátás 
funkciójú, 57 m2 alapterületű, 0.15 számmal jelölt, 
vendéglátás, élelmiszer kiskereskedelem funkciójú, 
125 m2 alapterületű, 0.15C számmal jelölt, vendég-
látás, élelmiszer és konyhai kiegészítők kiskereske-
delme funkciójú, 105 m2 alapterületű, 1.8 számmal 
jelölt, divat, divat-kiegészítők és egyéb kiegészí-
tők kiskereskedelme funkciójú, 140 m2 alapterüle-
tű, 1.9 számmal jelölt, divat, divat-kiegészítők és 
egyéb kiegészítők kiskereskedelme funkciójú, 197 
m2 alapterületű, 1.14 számmal jelölt, divat, divat-
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kiegészítők és egyéb kiegészítők kiskereskedelme 
funkciójú, 75 m2 alapterületű, a 0.15B számmal 
jelölt, szolgáltatás, kiskereskedelem funkciójú, 56 
m2 alapterületű bérlemények bérbeadására vonat-
kozó versenyeztetési eljárást megindítja, és felké-
ri a Porto Investment Hungary Kft.-t, hogy az eljá-
rást az előterjesztés 2., 3., és 4. sz. mellékleteként 
csatolt dokumentumai (ajánlati felhívások, a  jelen 
határozattal érintett helyiségekre egységesen alkal-
mazandó bérleti szerződés-tervezet formaszövege, 
értékbecslések), a Versenyeztetési Peremfeltételek, 
a Versenyeztetési Szabályzat és az előterjesztés 1. 
sz. mellékletét képező főbb versenyeztetési feltéte-
lek alapján folytassa le.

Határidő: 120 nap
Felelős: Tarlós István

1953/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szó-
ló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (2) 
bekezdése alapján a Budapest IX., Fővám tér 11-
12. szám alatt található épületegyüttes nagyobbik 
épületében elhelyezkedő 1.2 számmal jelölt, divat, 
divat-kiegészítők és egyéb kiegészítők kiskeres-
kedelme funkciójú, 122 m2 alapterületű, 1.4 és 1.5 
számmal jelölt, divat, divat-kiegészítők és egyéb 
kiegészítők kiskereskedelmi funkciójú, 240 m2 
alapterületű, 1.6 és 1.7 számmal jelölt, divat, divat-
kiegészítők, bemutatóterem és árusítóhely funkció-
jú, 269 m2 alapterületű, 1.16 számmal jelölt, divat, 
divat-kiegészítők és egyéb kiegészítők kiskereske-
delme funkciójú, 79 m2 alapterületű, 1.21 számmal 
jelölt, vendéglátás funkciójú, 346 m2 alapterületű, 
2.8 számmal jelölt, szolgáltatás, kiskereskedelem 
funkciójú, 149 m2 alapterületű, 2.9 számmal je-
lölt, szolgáltatás, kiskereskedelem funkciójú, 109 
m2 alapterületű, 2.10 számmal jelölt, iparművészeti 
galéria és árusítóhely funkciójú, 27 m2 alapterüle-
tű, 2.14 számmal jelölt, szolgáltatás, kiskereskede-
lem funkciójú, 119 m2 alapterületű, 2.15 számmal 
jelölt, szolgáltatás, kiskereskedelem funkciójú, 139 
m2 alapterületű, 2.20A számmal jelölt, ékszer, di-
vat-kiegészítők kiskereskedelme funkciójú, 15 m2 
alapterületű bérlemények bérbeadására vonatkozó 
versenyeztetés módjaként a versengő ajánlatkérést 
határozza meg.

Határidő: 120 nap
Felelős: Tarlós István

1954/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szó-
ló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 63. §-a, 
valamint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában 
lévő, nem lakás céljára szolgáló helyiségek felet-
ti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. 

(VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 35. §-a alapján a Bu-
dapest IX., Fővám tér 11-12. szám alatt található 
épületegyüttes nagyobbik épületében elhelyezke-
dő 1.2 számmal jelölt, divat, divat-kiegészítők és 
egyéb kiegészítők kiskereskedelme funkciójú, 122 
m2 alapterületű, 1.4 és 1.5 számmal jelölt, divat, 
divat-kiegészítők és egyéb kiegészítők kiskeres-
kedelme funkciójú, 240 m2 alapterületű, 1.6 és 1.7 
számmal jelölt, divat, divat-kiegészítők bemutató-
terem és árusítóhely funkciójú, 269 m2 alapterüle-
tű, 1.16 számmal jelölt, divat, divat-kiegészítők és 
egyéb kiegészítők kiskereskedelme funkciójú, 79 
m2 alapterületű, 1.21 számmal jelölt, vendéglátás 
funkciójú, 346 m2 alapterületű, 2.8 számmal jelölt, 
szolgáltatás, kiskereskedelem funkciójú, 149 m2 
alapterületű, 2.9 számmal jelölt, szolgáltatás kis-
kereskedelem funkciójú, 109 m2 alapterületű, 2.10 
számmal jelölt, iparművészeti galéria és árusítóhely 
funkciójú, 27 m2 alapterületű, 2.14 számmal jelölt, 
szolgáltatás, kiskereskedelem funkciójú, 119 m2 
alapterületű, 2.15 számmal jelölt, szolgáltatás, kis-
kereskedelem funkciójú, 139 m2 alapterületű, 2.20A 
számmal jelölt, ékszer, divat-kiegészítők kiskeres-
kedelme funkciójú, 15 m2 alapterületű bérlemé-
nyek bérbeadására vonatkozó versenyeztetés főbb 
feltételeit az előterjesztés 1. számú mellékletében 
foglaltak szerint határozza meg azzal a kitétellel, 
hogy a támogatás tartalma (bérleti díj kedvezmény 
mértéke) a versenyeztetési eljárás befejezését kö-
vetően, annak eredményének megállapítása során a 
tulajdonosi döntés meghozatalával egyidejűleg ke-
rül megállapításra a nyertes ajánlattevő bérleti szer-
ződésében rögzítésre kerülő konkrét használati cél 
meghatározása függvényében.

Határidő: 120 nap
Felelős: Tarlós István

1955/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szó-
ló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 63. §-a 
alapján a Budapest IX., Fővám tér 11-12. szám 
alatt található épületegyüttes nagyobbik épületé-
ben elhelyezkedő 1.2 számmal jelölt, divat, divat-
kiegészítők és egyéb kiegészítők kiskereskedelme 
funkciójú, 122 m2 alapterületű, 1.4 és 1.5 számmal 
jelölt, divat, divat-kiegészítők, és egyéb kiegészí-
tők kiskereskedelme funkciójú, 240 m2 alapterüle-
tű, 1.6 és 1.7 számmal jelölt, divat, divat-kiegészí-
tők, bemutatóterem és árusítóhely funkciójú, 269 
m2 alapterületű, 1.16 számmal jelölt, divat, divat-
kiegészítők és egyéb kiegészítők kiskereskedel-
me funkciójú, 79 m2 alapterületű, 1.21 számmal 
jelölt, vendéglátás funkciójú, 346 m2 alapterületű, 
2.8 számmal jelölt, szolgáltatás, kiskereskedelem 
funkciójú, 149 m2 alapterületű, 2.9 számmal jelölt, 
szolgáltatás, kiskereskedelem funkciójú, 109 m2 
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alapterületű, 2.10 számmal jelölt, iparművészeti 
galéria és árusítóhely funkciójú, 27 m2 alapterüle-
tű, 2.14 számmal jelölt, szolgáltatás, kiskereskede-
lem funkciójú, 119 m2 alapterületű, 2.15 számmal 
jelölt, szolgáltatás, kiskereskedelem funkciójú, 139 
m2 alapterületű, 2.20A számmal jelölt ékszer, di-
vat-kiegészítők kiskereskedelme funkciójú, 15 m2 
alapterületű bérlemények bérbeadására vonatko-
zó versenyeztetési eljárást megindítja, és felkéri a 
Porto Investment Hungary Kft.-t, hogy az eljárást 
az előterjesztés 2., 3. és 4. számú mellékleteként 
csatolt dokumentumai (ajánlati felhívások, a jelen 
határozattal érintett helyiségekre egységesen alkal-
mazandó bérleti szerződés-tervezet formaszövege, 
értékbecslése), a Versenyeztetési Peremfeltételek, 
a Versenyeztetési Szabályzat és az előterjesztés 1. 
számú mellékletét képező főbb versenyeztetési fel-
tételek alapján folytassa le.

Határidő: 120 nap
Felelős: Tarlós István

1956/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szó-
ló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 63. §-a 
alapján a Budapest IX., Fővám tér 11-12. szám alatt 
található épületegyüttes nagyobbik épületében elhe-
lyezkedő 0.8 számmal jelölt, szolgáltatás, kiskeres-
kedelem funkciójú, 157 m2 alapterületű, 0.9 szám-
mal jelölt, szolgáltatás, kiskereskedelem funkciójú, 
177 m2 alapterületű, 0.10 számmal jelölt, szolgálta-
tás, kiskereskedelem funkciójú, 178 m2 alapterületű, 
0.11 számmal jelölt, szolgáltatás, kiskereskedelem 
funkciójú, 177 m2 alapterületű, 1.11 számmal jelölt, 
divat, divat-kiegészítők, bemutatóterem és árusító-
hely funkciójú, 64 m2 alapterületű, 1.15 számmal 
jelölt, divat, divat-kiegészítők és egyéb kiegészí-
tők kiskereskedelme funkciójú, 79 m2 alapterüle-
tű, 2.16 számmal jelölt, vendéglátás funkciójú, 27 
m2 alapterületű, 2.18A számmal jelölt, ékszer, di-
vat-kiegészítők kiskereskedelme funkciójú, 15 m2 
alapterületű bérlemények bérbeadására vonatkozó, 
a Porto Investment Hungary Kft. által előkészített 
6. számú mellékletként csatolt ajánlati felhívások-
ban rögzített bérleti feltételeket nem fogadja el, így 
a jelen határozat szerinti bérlemények esetében a 
versenyeztetési eljárás megindításához nem járul 
hozzá.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 42. pontja: A BFVK Zrt. alaptőkéjének az 
ÉPÍT Zrt. részvények elvonásával egyidejű csökkentésé-
ről szóló elvi döntés. 

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1957/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) be-
kezdésében foglalt hatáskörében eljárva elviekben 
egyetért a BFVK Zrt. 571.280.000 Ft jegyzett tő-
kéjének tőkekivonással történő leszállításával, va-
lamint ezzel egyidejűleg a BFVK Zrt. tulajdonában 
álló ÉPÍT Zrt. részvények elvonásával, a BFVK 
Zrt. és a FIMŰV Zrt. egyesülésének jogerős cég-
bírósági bejegyzését követően, egyben felkéri a fő-
polgármestert, hogy a BFVK Zrt. vezérigazgatója 
útján készíttesse elő a tőkeleszállításhoz szükséges, 
jogszabályok által előírt dokumentumokat annak 
érdekében, hogy a Fővárosi Közgyűlés a tőkekivo-
násról határozó végleges döntését meghozza. 

Határidő: a BFVK Zrt. és a FIMŰV Zrt. egyesü-
lésének jogerős cégbírósági bejegyzését követően 
azonnal

Felelős: Tarlós István 

A napirend 43. pontja: Javaslat a 2011. évi Fővárosi 
Városrehabilitációs Keretből a társasházak és lakásszö-
vetkezeti lakóépületek felújítási munkáinak támogatásá-
ra szóló pályázati felhívás jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1958/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
pályázatot ír ki társasházak és lakásszövetkezeti la-
kóépületek felújítási munkáinak támogatására az 
előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolt pályá-
zati felhívásban foglalt tartalommal.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

1959/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy az 1. számú mel-
lékletben szereplő pályázati felhívás Budapest Por-
tálon való közzétételéről és az Ügyfélszolgálati Iro-
dán (Budapest V. kerület, Bárczy István utca 1-3.) 
nyomtatott formában való hozzáférhetőségéről 
gondoskodjon.

Határidő: a döntést követő 7 napon belül
Felelős: Tarlós István 

A napirend 44. pontja: Bp. VII., Rákóczi út 18. II. 
em. 2. szám alatti lakás elidegenítése. 

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1960/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
a Tulajdonosi Bizottság 658/2005. (IX. 20.) sz., va-
lamint a Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottság 
218/2005. (IX. 27.) sz. határozatát hatályon kívül 
helyezi.

1961/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
A 33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. § (2) 
bekezdés alapján, a Budapest VII., Rákóczi út 18. 
II. em. 2. szám alatti, 34533/0/A/15 hrsz.-ú lakást, 
8.895.000 Ft forgalmi érték alapulvételével, a bent-
lakó bérlő részére, fenti rendelet 6-7. §, valamint a 
8. § (1)-(4) bekezdésekben meghatározott feltételek 
szerint elidegeníti, és a 33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. 
rendelet 9. § (1) bekezdés alapján felkéri a főpol-
gármestert a 10. sz. melléklet szerinti, a Budapest 
VII., Rákóczi út 18. II. em. 2. sz. alatti lakásra vo-
natkozó vételi ajánlat megtételére.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 60 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 45. pontja: Javaslat megállapodás meg-
kötésére a Budapest VIII. kerület Önkormányzatával a 
Ltv. szerinti városrehabilitációs befi zetések teljesítésére. 

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1962/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szó-
ló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 43. § (1) 
bekezdés b) pontja alapján jóváhagyja, megköti az 
előterjesztés 2. sz. mellékletét képező megállapodást 
VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatával. Felkéri 
a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1963/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkor-
mányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tu-
lajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 
28.) Főv. Kgy. rendelet 43. § (1) bekezdés a) pont-
jában a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört, 
és jóváhagyja, megköti az előterjesztés 2. sz. mel-
lékletét képező megállapodást Budafok-Tétény Bu-
dapest XXII. kerület Önkormány-zatával. Felkéri a 
főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

1964/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkor-
mányzata ez irányú igényére fi gyelemmel – meg-
erősítve egyúttal a 162/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. ha-
tározatban foglaltakat – a Fővárosi Közgyűlés a 
Fővárosi Városrehabilitációs Keretből juttatható tá-
mogatás feltételeiről és a pályázati eljárás rendjéről 
szóló 2/2005. (II. 10.) Főv. Kgy. rendeletet a kerüle-
ti igényeknek megfelelően oly módon kívánja átala-
kítani, hogy az valamennyi kerület számára azonos 
feltételekkel biztosítsa a Városrehabilitációs Keret 
pályázati lehetőségeinek igénybevételét; tudomá-
sul veszi továbbá, hogy Budafok-Tétény Budapest 
XXII. kerület Önkormányzata e rendeletmódosítás 
hatálybalépését követően kívánja az előterjesztés 2. 
számú mellékletét képező megállapodást aláírni. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a rendeletmódosí-
tást 2011. október 31-ig terjessze a Közgyűlés elé. 

Határidő: 2011. október 31.
Felelős: Tarlós István

A napirend 47. pontja: Javaslat az SSB Credit Kft.-
vel szembeni behajthatatlan követelés számviteli rende-
zésére. 

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1965/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szó-
ló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 44. § (2) 
bekezdés c) pontja, valamint a 87. § 4/c) pontja 
alapján úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat 
SSB Credit Kft.-vel szemben fennálló 14.515.618 
Ft összegű követelése vonatkozásában a Fővárosi 
Bíróság által felszámolóként kijelölt Credit-audit 
Üzletviteli Szolgáltató Kft. írásbeli nyilatkozata 
alapján megállapítja a behajthatatlanság tényét és a 
követelésről lemond.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

1966/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a be-
hajthatatlan követelés számviteli rendezéséről és 
annak leírásáról.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 48. pontja: Döntés a Fővárosi Önkor-
mányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekin-
tetében. 

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1967/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
a 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 74. §-ban biz-
tosított jogával élve a Bp. V. ker. 23972/0/A/59 hrsz. 
alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Veres Pálné u. 
17-19. B. lh. IV/4. sz. alatt található, 27 m2 alapte-
rületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulaj-
donból hozzá tartozó 54/10000 tulajdoni hányaddal, 
14 000 000 Ft vételáron a Budai Szerb Ortodox Egy-
házmegye, mint vevő részére történő elidegenítése 
során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat 
aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

1968/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben 
és a 75/2007. (XII.28.) Főv. Kgy. rendelet 74. §-ban 
biztosított jogával élve a Bp. V. ker., 24237/0/A/4 
hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Károly 
krt. 24. fsz. 1. sz. alatt található, 30 m2 alapterüle-
tű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdon-
ból hozzá tartozó 79/10000 tulajdoni hányaddal 
8 100 000 Ft vételáron Mészáros Margit, mint vevő 
részére történő elidegenítése során elővásárlási jo-
gával nem kíván élni.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat alá-
írására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

1969/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben 
és a 75/2007. (XII.28.) Főv. Kgy. rendelet 74. §-ban 
biztosított jogával élve a Bp. V. ker., 23972/0/A/57 
hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Veres 
Pálné u. 17-19. B. lh. IV. em. 2/A. sz. alatt talál-
ható, 44 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingat-
lan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 87/10000 
tulajdoni hányaddal 14 800 000 Ft vételáron Sanja 
Marinovic, mint vevő részére történő elidegenítése 
során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat 
aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

1970/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben 
és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) 
bekezdésében biztosított jogával élve a Bp. VI. ker. 
28470/0/A/32 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. 
VI. ker., Szinyei Merse Pál u. 1. II/1. – Andrássy út 
92-94. II/1. sz. alatt található, 83 m2 alapterületű, 
lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból 
hozzá tartozó 112/10000 tulajdoni hányaddal, vala-
mint a Bp. VI. ker., 28470/0/A/33 hrsz. alatt felvett, 
természetben Bp. VI. ker., Szinyei Merse Pál u. 1. 
II/1/A. – Andrássy út 92-94. II/1/A sz. alatt találha-
tó, 49 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, 
a közös tulajdonból hozzá tartozó 66/10000 tulaj-
doni hányaddal mindösszesen: 65 000 000 Ft vétel-
áron a Quovadis Investments Three Kft., mint vevő 
részére történő elidegenítése során elővásárlási jo-
gával nem kíván élni.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat 
aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 49. pontja: A BKK Budapesti Közleke-
dési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság köz-
szolgáltatási szerződése.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1971/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti az előterjesztés módosí-
tott 1. sz. melléklete szerinti tartalommal módosí-
tott Közszolgáltatási Szerződést a BKK Budapesti 
Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Rész-
vénytársasággal, felkéri a főpolgármestert, hogy 
gondoskodjon a szerződés bejelentéséről a 37/2011. 
(III. 22.) Kormányrendelet szabályainak megfelelő-
en, felkéri továbbá a főpolgármestert a szerződés 
aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

A napirend 50. pontja: A BKSZTT-én keletkező 
szennyvíziszap hasznosításának közszolgáltatásként való 
megszervezése.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1972/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
hatályon kívül helyezi az 588/2010. (III. 31.) Főv. 
Kgy. határozatát.
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1973/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Úgy dönt, hogy a Budapesti Központi Szennyvíz-
tisztító Telepen (BKSZTT) keletkező szennyvíz-
iszap elszállítása és ártalmatlanítása/hasznosítása 
feladatait a Fővárosi Településtisztasági és Kör-
nyezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (az 
FTSZV Kft.) lássa el közszolgáltatóként legkésőbb 
2012. január 1. napjától kezdődően, és felkéri a Tár-
saság ügyvezetését, hogy tegyen meg minden szük-
séges további intézkedést annak érdekében, hogy a 
közszolgáltatási feladat ellátására felkészüljön. 

Határidő: 2012. január 1.
Felelős: Tarlós István

1974/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy tegyen javaslatot a 
közszolgáltatás ellátására vonatkozóan az FTSZV 
Kft.-vel kötendő szerződés feltételeire.

Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Tarlós István

1975/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökség útján tájékoztassa az Európai 
Bizottságot, hogy a kedvezményezett Budapest 
Főváros Önkormányzata a BKSZTT-n keletkező 
szennyvíziszap hasznosítását közszolgáltató (az 
FTSZV Kft.) útján fogja teljesíteni.

Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István 

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 42/2011. (VII. 18.) önkormányzati ren-
deletét a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal. 

A napirend 51. pontja: „Vállalkozási szerződés és 
megállapodás a Budapesti Központi Szennyvíztisztító 
Telep (BKSZTT) tervezési, kivitelezési feladatainak el-
látására, valamint közreműködésre a BKSZTT 4 éves 
határozott idejű üzemeltetésében” tárgyú szerződés mó-
dosítása. 

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1976/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
jóváhagyja és megköti a módosítással érintett elő-
terjesztés 1. sz. melléklete szerinti megállapodást, 
jelen módosító javaslat szerinti tartalommal és ha-
táridővel.

1977/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
A 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) 
bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy a 

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. közgyűlésén a 
Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvé-
nyes képviseletében eljáró személy kötött mandá-
tummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az 1. 
sz. melléklet szerinti megállapodás megkötését.

Határidő: az FCSM Zrt. soron következő közgyűlése
Felelős: Tarlós István

1978/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
A 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) 
bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy a 
BKSZT Kft. taggyűlésén a Budapest Főváros Ön-
kormányzata, mint tag képviseletében eljáró sze-
mély kötött mandátummal eljárva „igen” sza-
vazatával támogassa az 1. sz. melléklet szerinti 
megállapodás megkötését.

Határidő: a BKSZT Kft. soron következő taggyűlése
Felelős: Tarlós István

A napirend 52. pontja: A BVK Budapesti Városüze-
meltetési Központ Zrt. tőkeemelése és az alapító okirat 
kapcsolódó módosítása.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1979/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szó-
ló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) 
bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a BVK 
Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság nevét megváltoztatja. A 
Társaság elnevezése a névváltozást követően: 
A Társaság cégneve: BVK HOLDING Budapes-
ti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság;
A Társaság rövidített neve: BVK HOLDING Zrt. 
A Társaság idegen nyelvű cégneve angol nyelven: 
BVK HOLDING Budapest City Operations Centre 
Private Company Limited by Shares 
A Társaság idegen nyelvű rövidített neve angol 
nyelven: BVK HOLDING Ltd.
A Társaság idegen nyelvű cégneve német nyelven: 
BVK HOLDING Stadtbetrieb Zentrale Budapest 
geschlossene Aktiengesellschaft
A Társaság idegen nyelvű rövidített neve német 
nyelven: BVK HOLDING AG.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

1980/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
A BVK HOLDING Budapesti Városüzemelteté-
si Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
alapító okirata esetében a Ctv. 52. § (3) bekezdé-
sében írtak szerint a törvény 9. számú melléklete 
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szerinti szerződésminta alkalmazása helyett áttér az 
egyedi alapító okirati formára.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

1981/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
A BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság jelenleg 
25 000 000 /azaz huszonöt millió/ Ft mértékű alap-
tőkéjét 35 319 000 000 /azaz harmincöt milliárd-há-
romszáztizenkilenc millió/ Ft-ra felemeli.
A Részvénytársaság alaptőkéje, illetve a Részvény-
társaság alapításakor kibocsátott részvényeinek ki-
bocsátási értéke a Részvénytársaság alapításakor 
hiánytalanul megfi zetésre került, pénzbeli hozzájá-
rulás formájában.
Az alaptőke-emelés mértéke: 35 294 000 000 /azaz 
harmincöt milliárd-kettőszázkilencvennégy millió/ 
Ft.
Az alaptőke-emelés a Részvénytársaság 35 294 /
harmincöt ezer-kettőszázkilencvennégy/ darab, 
névre szóló, 1 000 000 /azaz egymillió/ Ft névér-
tékű, 55 930 000 000 /azaz ötvenöt milliárd-kilenc-
százharminc millió/ Ft kibocsátási értékű A. rész-
vénysorozatú dematerializált törzsrészvényének 
zártkörű kibocsátásával történik. A tőkeemelés so-
rán kibocsátandó törzsrészvények az alapításkor 
kibocsátott törzsrészvényekkel azonos, a Gt. és az 
alapító okirat szerinti részvényesi jogokat testesí-
tenek meg.
Megállapítja, hogy a kibocsátásra kerülő részvé-
nyek átvételére kizárólagosan a Fővárosi Önkor-
mányzat, - mint a Részvénytársaság alapítója és 
egyszemélyes részvényese jogosult. 

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

1982/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Budapest Főváros Önkormányzata részvényes a 
kibocsátandó részvények ellenértékét, nem va-
gyoni hozzájárulásként (apportként) szolgáltatja a 
Részvénytársaság számára, – amely apport az elő-
terjesztés 1. sz. mellékleteként csatolt apportlistán 
tételesen meghatározásra került – 55 930 000 000 /
azaz ötvenöt milliárd-kilencszázharminc millió/ Ft 
értékben. A nem vagyoni hozzájárulás ellenében a 
Részvényest 35 294 /azaz harmincötezer-kettőszáz-
kilencven-négy/ darab 1 000 000 /azaz egymillió/ 
Ft névértékű 55 930 000 000 /azaz ötvenöt milli-
árd-kilencszázharminc millió/ Ft kibocsátási érté-
kű, dematerializált, névre szóló törzsrészvény illeti 
meg. 
A nem vagyoni hozzájárulás alaptőkén felüli része 
(az apport tárgyát képező társaságok értékelési kü-
lönbözete), amely 20 636 000 000 /húszmilliárd-
hatszázharminchat millió/ Ft, a Részvénytársaság 
alaptőkén felüli vagyonába kerül.

A nem pénzbeli hozzájárulás értékét a Gt. 209. § (1) 
bekezdése szerint, fi gyelemmel az Áht. 108. § (3) 
bekezdésére is, a Pricewaterhouse Coopers Könyv-
vizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. (székhelye: 
1077 Budapest, Wesselényi u. 16., cégjegyzék szá-
ma: 01-09-063022, könyvvizsgáló kamarai száma: 
001464) könyvvizsgálónak az előterjesztés 2. szá-
mú mellékleteként csatolt előzetes vizsgálata (va-
gyonértékelése) és Fekete Miklós könyvvizsgáló 
(1077 Budapest, Wesselényi u. 16., kamarai nyil-
vántartási szám: 003203) az apport felülvizsgálatá-
ról szóló jelentése alapján, azzal egyező értékben 
állapítja meg.
A nem pénzbeli hozzájárulást az alaptőke emelés 
tárgyában hozott jelen határozat meghozatalától 
számított 30 (harminc) nap alatt kell a Részvény-
társaság rendelkezésére bocsátani.
A rendelkezésre bocsátás az apportlistában részlete-
zett részvények esetében forgatmányozással történik. 
Az apportált részvényeket kibocsátó részvénytársa-
ságok vezérigazgatóit, illetve korlátolt felelősségű 
társaság üzletrészét érintő rendelkezésre bocsátás 
esetén az ügyvezető igazgatókat, a Részvénytársa-
ság köteles megkeresni, a tulajdonos-változásnak a 
kibocsátó társaság részvénykönyvébe, illetve a kft. 
tagjegyzékébe történő bejegyzése iránt.
A nem vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátá-
sának megtörténtével egyidejűleg a Részvénytársa-
ság Igazgatósága az átvételről nyilatkozatot ad ki.
A forgalomba hozandó új részvények átvételére az 
alapító és kizárólagos részvényes Budapest Főváros 
Önkormányzata részvényes kötelezettséget vállal.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

1983/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Részvénytársaság alapító okiratának 
a Társaság alaptőkéjére vonatkozó rendelkezé-
seit, akként, hogy a Részvénytársaság alaptőkéje 
35 319 000 000, azaz harmincöt milliárd-három-
száztizenkilenc millió Ft, amely 25 000 000, azaz 
huszonötmillió Ft pénzbeli, és 35 294 000 000, azaz 
harmincöt milliárd-kettőszázkilencvennégy millió 
Ft értékű nem pénzbeli hozzájárulásból (apport) áll, 
és amelyet 35 319, azaz harmincötezer-háromszáz-
tizenkilenc darab, egyenként 1 000 000, azaz egy-
millió Ft névértékű, dematerializált úton előállított, 
névre szóló törzsrészvény testesít meg. A részvé-
nyek kibocsátási értéke 56 080 000 000, azaz ötven-
hat milliárd-nyolcvan millió Ft.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

1984/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szó-
ló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) 
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bekezdésében foglaltak alapján, a BVK Budapes-
ti Városüzemeltetési Központ Zrt. legfőbb szervé-
nek hatáskörében eljárva módosítja az előterjesztés 
3. számú mellékletét képező alapító okirat alábbi 
pontjait a következők szerint, amely módosítások 
az egységes szerkezetű alapító okirat szövegébe 
aláíráskor átvezetésre kerülnek.
a)  a VI. fejezet 1. s) pontja az alábbiak szerint módo-

sul: „A részvényes a Társaságtól magához von-
ta a Társaság Igazgatóságának azon hatáskörét, 
hogy a Társaság egyszemélyi tulajdonában álló 
részvénytársaságok (korlátolt felelősségű társa-
ságok) egyedüli részvényese (tagja) az érintett 
társaságok vezető tisztségviselőit (vezérigazga-
tó, ügyvezető), felügyelőbizottságainak tagjait 
megválassza, visszahívja, megbízza, megbízá-
sukat visszavonja, díjazásukat megállapítsa. A 
Részvényes egyben e hatáskörök gyakorlását a 
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyon-
rendelet) 52. § (2) bekezdésében a Társaság 
egyszemélyi tulajdonában álló részvénytársa-
ságok (korlátolt felelősségű társaságok) tekin-
tetében a főváros főpolgármesteréhez delegál-
ta. A vezető tisztségviselők személyére nézve a 
Társaság Igazgatósága tesz javaslatot a főváros 
főpolgármestere számára. 

b)  A VI. fejezet 1. u) pontja törlésre kerül.
c)  A VI. fejezet 1. zd) pontja törlésre kerül.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

1985/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Részvénytársaságnak az előterjesztés 
módosított 3. számú mellékletét képező egységes 
szerkezetű, módosított alapító okiratát, azzal, hogy 
az alapító okirat módosításai az apport szolgáltatá-
sával válnak hatályossá.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

1986/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1. sz. 
mellékletét képező apportlista aláírására, valamint 
az előterjesztés módosított 3. sz. mellékletét képe-
ző egységes szerkezetű alapító okirat aláírásával, 
valamint az alaptőke-emelés cégbírósági átvezeté-
séhez szükséges cégjogi intézkedések megtételé-
vel, valamint a tőkeemelés során teljesítendő nem 
pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásával 
kapcsolatos intézkedések megtételére, a szükséges 
dokumentumok aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

1987/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy tekintse át a Fővá-
rosi Közgyűlés hatályos önkormányzati rendelete-

it abban a tekintetben, hogy a BVK Zrt. alaptőke-
emeléssel történő tulajdonos-változás mennyiben 
érinti azok egyes rendelkezéseit az apportált társa-
ságok korábbi önkormányzati tulajdonjogát érintő 
kérdésekben, és tegyen javaslatot azok megfelelő 
módosítására.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 53. pontja: Budapest Új Városfejlesztési 
Koncepció: célokat és feladatokat meghatározó munka-
módszer jóváhagyása. 

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1988/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Budapest Új Városfejlesztési Koncepciója készíté-
sére az előterjesztésben ismertetett munkamódszert 
és ütemezést jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

1989/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Budapest Új Városfejlesztési Koncepciójának elő-
készítése érdekében 95 000 E Ft összeggel csök-
kenti a „7202 Főépítészi feladatok” Dologi ki-
adások (áfá-val) soron lévő előirányzatot, ezzel 
egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „7231 
BFVK Zrt. közszolgáltatás” címkód dologi kiadá-
sok (áfá-val) soron lévő előirányzatát.

Határidő: a soron következő költségvetési rendelet-
módosítás

Felelős: Tarlós István 

1990/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
A Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Vagyon-
kezelő Zrt. közötti 2011. évi Éves Közszolgáltatási 
Szerződés
a)  2.1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
 „A 2011. január 1. és december 31. közötti idő-

szakra előirányzat kompenzáció nettó összege a 
Fővárosi Közgyűlés 84/2011. (I. 31.) határoza-
ta szerint 298 048 E Ft + 74 512 E Ft áfa, azaz 
kettőszázkilencvennyolcmillió-negyvennyolc-
ezer forint + hetvennégymillió-ötszáztizenkét-
ezer forint, mindösszesen 372 560 E Ft, azaz 
háromszázhetvenkettőmillió-ötszázhatvan-
ezer forint, amely módosításra kerül oly mó-
don, hogy 374 047 E Ft, azaz háromszázhetven-
négymillió-negyvenhétezer forint + 93 512 E 
Ft, azaz kilencvenhárommillió-ötszáztizenket-
tőezer forint, mindösszesen 467 559 E Ft, azaz 
négyszázhatvanhétmillió-ötszázötvenkilenc-
ezer forint lesz. Az előirányzott kompenzáció 
összegéből az alapdíj nettó 278 048 E Ft, azaz 
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kettőszázhetvennyolcmillió-negyvennyolcezer 
forint, amely módosításra kerül oly módon, 
hogy nettó 330 047 E Ft lesz. A változódíj nettó 
20 000 E Ft, azaz húszmillió forint, amely mó-
dosításra kerül oly módon, hogy nettó 44 000 
E Ft lesz. Ezen összeg előirányzott szakterüle-
ti bontása, továbbá a keretszerződés 2. számú 
mellékletének 2. pontja (kompenzáció-számí-
tási módszere) szerinti kalkulációja a szerző-
dés 3. számú mellékletében található, amely az 
éves szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 
Amennyiben a közszolgáltató tevékenységének 
jelen éves szerződésben rögzített feladatai a Bu-
dapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. létre-
hozásával összefüggésben év közben jelentő-
sen csökkennek, az alapdíj összege is arányosan 
csökken.”

b)  2-3. számú melléklete helyébe az előterjesztés 
mellékletét képező új 2-3. számú melléklet lép. 

Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 54. pontja: Javaslat a Széchenyi István 
Gyakorló Kereskedelmi Szki. rekonstrukció engedélyok-
irat jóváhagyására. 

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1991/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) 
bekezdése alapján jóváhagyja a Széchenyi István 
Gyakorló Kereskedelmi Szki. (1088 Budapest, Vas 
u. 9–11.) rekonstrukciója elnevezésű beruházási 
feladat engedélyokiratát az előterjesztés 1. sz. mel-
léklete szerint és felhatalmazza a főpolgármestert 
az engedélyokirat aláírására az 1. sz. mellékletben 
szereplő tartalommal.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 15 nap
Felelős: Tarlós István

1992/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” 
címen belül a Széchenyi István Kereskedelmi Szki. 
rekonstrukció előirányzatát 542,9 M Ft-tal, ezzel 
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8403 
önkormányzati fejlesztések” címen belül a Széche-
nyi István Kereskedelmi Szki. rekonstrukció elői-
rányzatát.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a szükséges költ-
ségvetési rendeletmódosítás javaslatát a soron kö-
vetkező Közgyűlés elé terjessze be.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés következő rende ülé-
se 

Felelős: Tarlós István

A napirend 55. pontja: Javaslat tulajdonosi hozzájá-
rulás megadására III. kerület Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata akadálymentesítési projektjéhez. 

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1993/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 17. 
§-a alapján a Budapest Főváros III. kerület Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzata által a Laktanya 
u. 4. szám alatti épület (18351/1 hrsz.) ügyfélszol-
gálati terei akadálymentesítése vonatkozásában a 
KMOP-4.5.3-10-11-2011-0033 jelű pályázat be-
nyújtásához, a projekt végrehajtásához, illetve a 
megvalósítást követő legalább 5 éves fenntartáshoz 
tulajdonosi hozzájárulását megadja. Felhatalmazza 
a főpolgármestert, hogy az 1. sz. melléklet szerinti 
tulajdonosi hozzájárulást írja alá.

Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Tarlós István

A napirend 56. pontja: Javaslat „A budapesti Mar-
git híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése” 
c. KMOP-2.1.1/A-2008-0011 sz. projekt támogatási szer-
ződésének 1. sz. módosítására. 

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1994/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
jóváhagyja, megköti „A Budapesti Margit híd és a 
kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése” című, 
KMOP-2.1.1/A-2008-0011 számú projekt támoga-
tási szerződésének 1. sz. módosítását az előterjesz-
tés módosított 5. sz. melléklete szerinti tartalom-
mal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Tarlós István

1995/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja „A Budapesti Margit híd és a kapcso-
lódó közlekedési rendszer fejlesztése” tárgyú be-
ruházási engedélyokirat 4. sz. módosítását a 7. sz. 
melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpol-
gármestert az okirat aláírására.

Határidő: 2011. július 15.
Felelős: Tarlós István

 A napirend 57. pontja: Javaslat a KMOP- 4.1.1/A-
2008-0001 „A korszerű szakképzési együttműködés kiépí-
téséhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés a Dél-Bu-



1706 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2011. július 28.

dai TISZK-ben” című projekt támogatási szerződésének 
3. számú módosítására. 

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1996/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés 3. sz. 
módosítását az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal 
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a Dél-Budai 
TISZK KMOP-4.1.1/A-2008-0001 azonosító szá-
mú projektre és felkéri a főpolgármestert a 3. számú 
szerződésmódosítás aláírására és kiadására.

Határidő: 8 napon belül
Felelős: Tarlós István 

1997/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja és megköti a Dél-Budai TISZK KMOP-
4.1.1/A-2008-0001 azonosító számú projekt meg-
valósításához kapcsolódó kölcsönszerződés 2. sz. 
módosítását az Öveges József Gyakorló Középis-
kola és Szakiskolával a 2. sz. melléklet szerinti tar-
talommal. Felhatalmazza a főpolgármestert a szer-
ződés módosításának aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 5 napon belül
Felelős: Tarlós István 

1998/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata és 
intézményei beruházási és felújítási tevékenysé-
ge előkészítésének, jóváhagyásának, megvaló-
sításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. 
Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdés c) pontjában 
foglalt hatásköre szerint eljárva az előterjesztés 
3. sz. mellékleteként csatolt, 5421. azonosító szá-
mú, „Dél-Budai TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze” 
megnevezésű engedélyokirat 2. számú módosítá-
sát, az abban foglalt tartalommal. Felkéri a főpol-
gármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 8 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 58. pontja: Javaslat a Mozgásjavító Álta-
lános Iskola és Diákotthon, (Budapest XIV., Mexikói út) 
rekonstrukció engedélyokiratának 7. sz. módosítására. 

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1999/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a tárgyévi költségvetésben a „Moz-
gásjavító Általános Iskola és Diákotthon rekonst-
rukció” feladaton rendelkezésre álló 26,1 M Ft-ot 
a Kulturális Örökségvédelmi Iroda által a végleges 
használatbavételi engedélyben előírt kiegészítő épí-
tési munkák megvalósítására fordítja.

2000/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) 
bekezdés a) pontja alapján jóváhagyja a 3.830,7 
mFt összköltségű „Mozgásjavító Általános Iskola 
és Diákotthon rekonstrukció” engedélyokiratának 
7. sz. módosítását és felkéri a főpolgármestert az 
engedélyokirat 2. sz. melléklet szerinti tartalommal 
történő aláírására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 15 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 59. pontja: Javaslat felújítási engedély-
okirat módosítások jóváhagyására, előirányzatok rende-
zésére. 

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2001/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
biztosítja a Zrínyi Miklós Gimnázium és a Vörös-
marty Mihály Gimnázium, korábban, mint felújítá-
si pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem fel-
jogosított intézmények – elvégzendő feladatainak 
2011. évi előirányzatát, a felújítási pénzeszközök-
kel már önálló gazdálkodásra feljogosított intézmé-
nyek feladatainak megvalósítására.

2002/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Ennek érdekében csökkenti a „8402 Intézményi 
felújítások céljellegű támogatási keret” cím kiadá-
si, céljelleggel támogatott intézményi felújítások 
2011. évi előirányzatát, azon belül a
„Zrínyi Miklós Gimnázium, Homlokzat felújí-
tás” megnevezésű feladat 2011. évi előirányzatát 
2 000 E Ft-tal;
„Zrínyi Miklós Gimnázium, Tető felújítása” meg-
nevezésű feladat 2011. évi előirányzatát 1 000 E Ft-
tal;
„Vörösmarty Mihály Gimnázium, Nyílászáró fel-
újítása” megnevezésű feladat 2011. évi előirányza-
tát 50 000 E Ft-tal;
ezzel egyidejűleg megemeli a
3311 „Zrínyi Miklós Gimnázium” kiadási, céljel-
leggel támogatott intézményi felújítások, azon be-
lül a „Homlokzat felújítás” megnevezésű feladat 
2011. évi előirányzatát 2 000 E Ft-tal;
3311 „Zrínyi Miklós Gimnázium” kiadási, céljel-
leggel támogatott intézményi felújítások, azon be-
lül a „Tető felújítása” megnevezésű feladat 2011. 
évi előirányzatát 1 000 E Ft-tal;
3330 „Vörösmarty Mihály Gimnázium” kiadási, 
céljelleggel támogatott intézményi felújítások, azon 
belül a „Nyílászáró felújítása” megnevezésű feladat 
2011. évi előirányzatát 50 000 E Ft-tal.



2011. július 28. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1707

2003/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja a „Zrínyi Miklós Gimnázium, homlok-
zat felújítás” engedélyokiratának 2. számú módosí-
tását az 1. számú melléklet szerinti tartalommal, és 
felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás elfoga-
dását követően

Felelős: Tarlós István 

2004/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja a „Vörösmarty Mihály Gimnázium nyí-
lászáró felújítása” engedélyokiratának 2. számú 
módosítását a 3. számú melléklet szerinti tartalom-
mal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás elfoga-
dását követően

Felelős: Tarlós István 

2005/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Eseti jelleggel elvonja az 50/1998. (X. 30.) Főv. 
Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdés szerint a Pénzügyi 
és Költségvetési Bizottság, valamint a Gazdasági 
Bizottság hatáskörét és jóváhagyja a „Zrínyi Mik-
lós Gimnázium, tető felújítása” engedélyokiratának 
2. számú módosítását a 2. számú melléklet szerin-
ti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak 
aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás elfoga-
dását követően

Felelős: Tarlós István 

A napirend 60. pontja: Budapest tagságának lemon-
dása az ACR+ nemzetközi szervezetben. 

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2006/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
úgy dönt, hogy nem kíván tagja lenni az ACR+ 
(Városok és Régiók Szövetsége a Hulladék Újra-
hasznosításért és a Természeti Erőforrások Fenn-
tartható Kezeléséért) nemzetközi hálózatnak. Hatá-
lyon kívül helyezi a 2206/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. 
határozatot, és felkéri a főpolgármestert a szervezet 
tájékoztatására.

Határidő: 2011. július 15.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 61. pontja: Javaslat az Óbudai Gázgyár 
területén lévő víz-és kátránytornyok állagmegóvó felújí-
tására. 

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2007/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 1. § (6) bek. b) pontja és ugyanezen tör-
vény 80. § (1) bekezdésében foglaltak szerint hoz-
zájárul ahhoz, hogy a Budapesti Városfejlesz-
tési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. a 
460/1921/5/2010. sz. KÖH számú építési engedély 
birtokában közbeszerzési eljárás útján az Óbudai 
Gázgyár torony együttesének állagmegóvó felújí-
tását elvégezze azzal, hogy a közbeszerzési eljárás 
eredményéről a Fővárosi Közgyűlés felé tájékozta-
tási kötelezettséggel tartozik. 

Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Tarlós István 

2008/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Az Óbudai Gázgyár torony együttese állagmegóvó 
felújításának fedezetére 950 000 E Ft-tal megemeli 
a „7244 Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.)” 
címen belül a pénzforgalom nélküli bevétel elői-
rányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli 
a címen belül az intézményi felújítás előirányzatát.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása

Felelős: Tarlós István 

A napirend 62. pontja: Települési Értékvédelmi Tá-
mogatás 2011. pályázati felhívás és kiírás. 

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2009/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
pályázatot ír ki települési értékvédelmi támogatásra 
az előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatolt pályá-
zati felhívásban foglalt tartalommal.

Határidő: 2011. június
Felelős: Tarlós István 

2010/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az 1. sz. melléklet-
ben szereplő pályázati felhívás Budapest Portálon 
való közzétételéről és az Ügyfélszolgálati Irodán 
(Budapest V. kerület, Bárczy István u. 1–3.) nyom-
tatott formában való hozzáférhetőségéről gondos-
kodjék.

Határidő: a döntést követő 7 napon belül
Felelős: Tarlós István

A napirend 63. pontja: Javaslat a Budapesti Német 
Iskola Alapítvány alapító okiratának jóváhagyására. 

Előterjesztő: Csomós Miklós
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2011/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
a Budapesti Német Iskola Alapítvány Alapítványi 
Tanácsa tagjának felkéri dr. Schäffer Istvánt (2330 
Dunaharaszti, Határ út 59.) a változás bejegyzésé-
től számított 3 év határozott időtartamra.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

2012/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja a Budapesti Német Iskola Alapítvány 
alapító okiratának 6. sz. melléklet szerinti módosí-
tását, illetőleg a 7. sz. melléklet szerinti egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát, és felkéri a fő-
polgármestert az alapító okirat módosítás aláírására 
és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 64. pontja: Javaslat a 2011/2012 tan-
évi feladatváltozások miatti előzetes létszámcsökkentési 
döntésre, valamint egyéb kapcsolódó döntésekre. 

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2013/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslato-
kat, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés a 2011/2012 tanévi feladat-
változások miatt – beleértve a nyugdíjazás miatti 
felmentéseket, illetve rendes felmondásokat is – 411 
engedélyezett (szakmai) álláshelyet érintő végleges 
létszámcsökkentést hajt végre 2011. július 1-je és 
2011. szeptember 1-je közötti kezdetű felmentéssel, 
illetve rendes felmondással az 1. számú melléklet 
3. oszlopa szerinti részletezésben, melyhez kapcso-
lódóan az oktatási ágazat létszámkeretének módo-
sítására – az oktatási ágazat tekintetében egységes 
időpontban – a felmentési idők, felmondási idők le-
teltét követően, 2012. május 1-jével kerül sor.
A létszámcsökkentésben érintett intézmények te-
kintetében a létszámcsökkentési döntéshez kapcso-
lódóan az 5/2011. (III. 3.) sz. BM rendelet 2. § (1) 
bekezdés f) pontjára hivatkozva az alábbiakról nyi-
latkozik:
A Fővárosi Önkormányzat az intézményekben 
történő létszámcsökkentésre – az előterjesztés 
…/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. határozata alapján /411 
álláshely/ felmentéssel, illetve rendes felmondással 
érintett foglalkoztatottakra vonatkozóan – az intéz-
mények létszámkeretét és az intézmények közötti 
tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás le-
hetőségét felülvizsgálta, és megállapította, hogy az 

álláshely átcsoportosításra e foglalkoztatottak ese-
tében nincs lehetőség, ezért szükséges a jogviszo-
nyuk megszüntetése. 
A foglalkoztatási jogviszonyok megszüntetésére 
ezt követően kerül sor.
A létszámcsökkentésben érintett intézmények tekinte-
tében 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 …/2011. 
Főv. Kgy. határozata alapján /411 álláshelyre vo-
natkozóan/ felmentéssel, illetve rendes felmondás-
sal érintett foglalkoztatottak esetében – az érintett 
dolgozók foglalkoztatására az önkormányzat költ-
ségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, 
az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy 
a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti válto-
zás, feladatátadás következtében az önkormányzat 
fenntartási körén kívüli munkáltatónál – foglalkoz-
tatási jogviszonyban töltött ideje folyamatosságá-
nak megszakítása nélkül – nincs lehetőség. 
A pályázati kiírásnak megfelelően a megszüntetés-
re kerülő álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók 
vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfel-
adatok ezt indokolttá teszik.
Felkéri a főpolgármestert, hogy amennyiben a vég-
leges tantárgyfelosztás és tanulói létszám ismere-
tében további létszámcsökkentésre van szükség, 
akkor az erre vonatkozó javaslatot, valamint a kap-
csolódó előirányzat módosításokat a 2011/2012 
tanévi feladatváltozásokról szóló előterjesztésben, 
2011 októberében terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: Fővárosi Közgyűlés 2011. októberi rendes 
ülése

Felelős: Tarlós István 

Az oktatási ágazat intézményeinek létszámkere-
tét 779 (368+411) álláshely csökkenést követően 
2012. május 1-jétől 11 415 álláshelyben állapítja 
meg a 2. számú melléklet 17. oszlopa szerinti rész-
letezésben.

Határidő: Fővárosi Közgyűlés 2012. évi első rende-
letmódosító ülése

Felelős: Tarlós István 

Az oktatási ágazat 2011/2012 tanévi feladatválto-
zása keretében a továbbiakban az eddigi 5% helyett 
2%-os fenntartói kiegészítő órakeretet biztosít, 
mely tartós jelleggel 3 hónapra 45 372 E Ft, éves 
szinten 181 367 E Ft-ot jelent.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az …/2011.  (VI. 
22.) Főv. Kgy. határozatnak megfelelően készítse el 
a 2011/2012 tanévi feladatváltozásokról szóló elő-
terjesztést és terjessze a Fővárosi Közgyűlés 2011. 
októberi ülése elé.

Határidő: 2011. október 31.
Felelős: Tarlós István” 
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2014/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
a 2011/2012 tanévi feladatváltozások miatt – be-
leértve a nyugdíjazás miatti felmentéseket, illetve 
rendes felmondásokat is – 411 engedélyezett (szak-
mai) álláshelyet érintő végleges létszámcsökken-
tést hajt végre 2011. július 1-je és 2011. szeptember 
1-je közötti kezdetű felmentéssel, illetve rendes fel-
mondással az 1. számú melléklet 3. oszlopa szerinti 
részletezésben, melyhez kapcsolódóan az oktatási 
ágazat létszámkeretének módosítására – az oktatá-
si ágazat tekintetében egységes időpontban – a fel-
mentési idők, felmondási idők leteltét követően, 
2012. május 1-jével kerül sor.

2015/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
A létszámcsökkentésben érintett intézmények te-
kintetében a létszámcsökkentési döntéshez kapcso-
lódóan az 5/2011. (III. 3.) sz. BM rendelet 2. § (1) 
bekezdés f) pontjára hivatkozva az alábbiakról nyi-
latkozik:
A Fővárosi Önkormányzat az intézményekben 
történő létszámcsökkentésre – az előterjesztés 
2014/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. határozata alapján 
/411 álláshely/ felmentéssel, illetve rendes felmon-
dással érintett foglalkoztatottakra vonatkozóan - az 
intézmények létszámkeretét és az intézmények kö-
zötti tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosí-
tás lehetőségét felül- vizsgálta, és megállapította, 
hogy az álláshely átcsoportosításra e foglalkozta-
tottak esetében nincs lehetőség, ezért szükséges a 
jogviszonyuk megszüntetése. 
A foglalkoztatási jogviszonyok megszüntetésére 
ezt követően kerül sor.

2016/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
A létszámcsökkentésben érintett intézmények te-
kintetében a létszámcsökkentési döntéshez kapcso-
lódóan az 5/2011. (III. 3.) sz. BM rendelet 2. § (1) 
bekezdés e) pontjára hivatkozva az alábbiakról nyi-
latkozik:
A létszámcsökkentésben – az előterjesztés 
2014/2011. Főv. Kgy. határozata alapján /411 ál-
láshelyre vonatkozóan/ felmentéssel, illetve rendes 
felmondással érintett foglalkoztatottak esetében 
– az érintett dolgozók foglalkoztatására az önkor-
mányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres 
álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő állás-
helyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve 
szervezeti változás, feladatátadás következtében az 
önkormányzat fenntartási körén kívüli munkálta-
tónál – foglalkoztatási jogviszonyban töltött ideje 
folyamatosságának megszakítása nélkül – nincs le-
hetőség. A pályázati kiírásnak megfelelően a meg-
szüntetésre kerülő álláshelyek legalább 5 évig nem 

állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó 
többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

2017/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy amennyiben a vég-
leges tantárgyfelosztás és tanulói létszám ismere-
tében további létszámcsökkentésre van szükség, 
akkor az erre vonatkozó javaslatot, valamint a kap-
csolódó előirányzat módosításokat a 2011/2012 
tanévi feladatváltozásokról szóló előterjesztésben, 
2011 októberében terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: Fővárosi Közgyűlés 2011. októberi rendes 
ülése

Felelős: Tarlós István 

2018/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Az oktatási ágazat intézményeinek létszámkere-
tét 779 (368+411) álláshely csökkenést követően 
2012. május 1-jétől 11 415 álláshelyben állapítja 
meg a 2. számú melléklet 17. oszlopa szerinti rész-
letezésben.

Határidő: Fővárosi Közgyűlés 2012. évi első rende-
letmódosító ülése

Felelős: Tarlós István 

2019/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.
Az oktatási ágazat 2011/2012 tanévi feladatválto-
zása keretében a továbbiakban az eddigi 5% helyett 
2%-os fenntartói kiegészítő órakeretet biztosít, 
mely tartós jelleggel 3 hónapra 45 372 E Ft, éves 
szinten 181 367 E Ft-ot jelent.

2020/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy az 2014/2011. (VI. 
22.) Főv. Kgy. határozatnak megfelelően készítse el 
a 2011/2012 tanévi feladatváltozásokról szóló elő-
terjesztést és terjessze a Fővárosi Közgyűlés 2011. 
októberi ülése elé.

Határidő: 2011. október 31.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 65. pontja: Tájékoztatás a közszolgálta-
tási szerződés keretében támogatott alapítványoknál vég-
zett célvizsgálatról és javaslat az alapítványok további 
támogatásának módjára.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2021/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
tekintettel arra, hogy a többségi iskolákban, óvodák-
ban nem oktatható, nevelhető sajátos nevelési igé-
nyű gyermekek ellátása a Fővárosi Önkormányzat 
kötelező feladata, az oktatási-nevelési feladatot, a 
gyermekek ellátását vállaló alapítványok, és egyéb 
szervezetek támogatását továbbra is biztosítja.
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Határidő: folyamatos
Felelős: Tarlós István 

2022/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
A támogatás kategóriák szerint differenciált ösz-
szegeit – a 2011/2012. tanévtől kezdődően – a 
25 000 Ft/fő/hó átlag összeggel számolt kereten be-
lül az alábbiakban határozza meg:
– autista: az egy főre jutó átlag összeg 128%-a, 

32 000 Ft/fő/hó;
– súlyosan, halmozottan sérült óvodás korú: az 

egy főre jutó átlag összeg 128%-a, 32 000 Ft/
fő/hó;

– magatartási, beilleszkedési zavar: az egy főre 
jutó átlag összeg 102%-a,  25 500 Ft/fő/hó;

– testi, érzékszervi fogyatékosok középiskolában: 
az egy főre jutó átlag összeg 64%-a, 16 000 Ft/
fő/hó;

– tanulási zavar: az egy főre jutó átlag összeg 
64%-a, 16 000 Ft/fő/hó.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. szeptemberi 
ülése

Felelős: Tarlós István 

2023/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2011. szeptem-
ber 1-i tényleges gyermeklétszám alapján számított 
szükséges többletfedezetet a 2011/2012. tanévre 
biztosítja.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. szeptemberi 
ülése

Felelős: Tarlós István 

2024/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Úgy dönt, hogy a támogatás személyre szólóan a 
tanuló után jár, így a közszolgáltatási szerződéssel 
átvállalt feladatellátást nyújtó intézményhálózaton 
belül – amennyiben a tanuló esetlegesen tanéven 
belül iskolát változtat – más intézményben tanul to-
vább, a támogatást magával viheti.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tarlós István 

2025/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2011/2012. tan-
évre vonatkozóan a differenciált támogatást fi gye-
lembe véve terjessze a Közgyűlés szeptemberi ülé-
se elé a javasolt közszolgáltatási szerződéseket. 

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. szeptemberi 
ülése

Felelős: Tarlós István 

2026/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, vizsgálja meg annak a le-
hetőségét, hogy a költségvetés módosítása során a 
40 E Ft-os átlagösszeg – a differenciált támogatást 
fi gyelembe véve – a többségi iskolákban, óvodák-

ban nem oktatható, nevelhető sajátos nevelési igé-
nyű gyermekek ellátásához miképpen biztosítható.

Határidő: döntést követő 90 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 66. pontja: Közhasznúsági jelentés és be-
számoló a Pro Scholis Urbis Közalapítvány, a „HOSTIS” 
Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési 
Közalapítvány, a Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány 
és a Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány 2010. 
évi tevékenységéről. 

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2027/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
tudomásul veszi a Pro Scholis Urbis Közalapítvány 
2010. évi működéséről szóló beszámolót az 1. szá-
mú melléklet szerinti tartalommal.

2028/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Pro Scholis Urbis 
Közalapítvány 2010. évi tevékenysége legfonto-
sabb adatainak az alapító hivatalos lapjában történő 
nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István 

2029/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Tudomásul veszi a „HOSTIS” Idegenforgalmi és 
Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány 
2010. évi működéséről szóló beszámolót, a 3. szá-
mú melléklet szerinti tartalommal.

2030/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a „HOSTIS” Ide-
genforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzé-
si Közalapítvány 2010. évi tevékenysége legfonto-
sabb adatainak az alapító hivatalos lapjában történő 
nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István 

2031/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Tudomásul veszi a Rajkó Oktatási és Művészeti 
Alapítvány 2010. évi működéséről szóló beszámo-
lót az 5. számú melléklet szerinti tartalommal.

2032/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Rajkó Oktatási és 
Művészeti Alapítvány 2010. évi tevékenysége leg-
fontosabb adatainak az alapító hivatalos lapjában 
történő nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István 
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2033/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Tudomásul veszi a Fővárosi Közoktatásfejlesztési 
Közalapítvány 2010. évi működéséről szóló beszá-
molót a 7. számú melléklet szerinti tartalommal.

2034/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi 
Közoktatásfejlesztési Közalapítvány 2010. évi te-
vékenysége legfontosabb adatainak az alapító hi-
vatalos lapjában történő nyilvánosságra hozataláról 
gondoskodjon. 

Határidő: a döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István 

A napirend 67. pontja: Közhasznúsági jelentés és be-
számoló a Támasz Alapítvány 2010. évi tevékenységéről. 

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2035/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
tudomásul veszi a Támasz Alapítvány 2010. évi 
működéséről szóló közhasznúsági jelentést és be-
számolót.

A napirend 68. pontja: Javaslat Budapest Főváros 
Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai Szervezeti és 
Működési Szabályzatának jóváhagyására. 

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2036/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának 
Bokréta Lakásotthonai (1103 Budapest, Szlávy u. 
40.) Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Felhatalmazza a főpolgármestert a Szervezeti és 
Működési Szabályzat jóváhagyási záradékának alá-
írására, és a kapcsolódó intézkedések megtételére.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon be-
lül

Felelős: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2037/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
tudomásul veszi a Támasz Alapítvány 2010. évi 
működéséről szóló közhasznúsági jelentést és be-
számolót.

2038/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Támasz Alapít-
vány 2010. évi tevékenysége legfontosabb adatai-

nak az alapító hivatalos lapjában történő nyilvános-
ságra hozataláról gondoskodjon. 

Határidő: a döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István 

A napirend 69. pontja: Javaslat a Mérei Ferenc Fő-
városi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 
Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint 2011. 
évi munkatervének elfogadására. 

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2039/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
elfogadja a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és 
Pályaválasztási Tanácsadó Intézet (Budapest VIII., 
Vas u. 8–10.) 2010. évi tevékenységéről szóló be-
számolót az 1. számú melléklet szerinti tartalom-
mal.

2040/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és 
Pályaválasztási Tanácsadó Intézet (Budapest VIII., 
Vas u. 8–10.) Szervezeti és Működési Szabályzatát 
a 2. számú melléklet szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert az elfogadott Szerveze-
ti és Működési Szabályzat jóváhagyó záradékának 
aláírására.

Határidő: döntést követő 30 nap
Felelős: Tarlós István 

2041/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és 
Pályaválasztási Tanácsadó Intézet (Budapest VIII., 
Vas u. 8–10.) 2011. évi munkatervét a 3. számú 
melléklet szerinti tartalommal. 

A napirend 70. pontja: Javaslat gyermek- és ifjú-
ságvédelmi intézmények szakmai programjainak jóváha-
gyására. 

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2042/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának 
Gyermekotthona (8630 Balatonboglár, Kikötő sé-
tány 5.) I-es és II-es számú szakmai egységének 
módosított szakmai programját.
Felhatalmazza a főpolgármestert az intézményi 
szakmai program jóváhagyási záradékainak 1. szá-
mú melléklet szerinti tartalommal való aláírására és 
az intézmény részére történő kiadására. 

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István 
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2043/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának 
Bokréta Lakásotthona (1103 Budapest, Szlávy u. 
40.) gyermekvédelmi intézmény módosított, a ne-
velőtestület által elfogadott I-es és II-es számú 
szakmai egységének szakmai programját.
Felhatalmazza a főpolgármestert az intézményi 
szakmai program jóváhagyási záradékainak 2. szá-
mú melléklet szerinti tartalommal való aláírására és 
az intézmény részére történő kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István 

2044/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának 
Gyermekotthona (1023 Budapest, Bólyai u. 11.) 
gyermekvédelmi intézmény módosított, a nevelő-
testület által elfogadott I-es és II-es számú szakmai 
egységének szakmai programját.
Felhatalmazza a főpolgármestert az intézményi 
szakmai program jóváhagyási záradékainak 2. szá-
mú melléklet szerinti tartalommal való aláírására, 
és az intézmény részére történő kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István 

2045/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának 
József Attila Gyermekotthona (1195 Budapest, Jó-
zsef Attila u. 65–69.) gyermekvédelmi intézmény 
módosított, a nevelőtestület által elfogadott II-es 
számú szakmai egységének szakmai programját. 
Felhatalmazza a főpolgármestert az intézményi 
szakmai program jóváhagyási záradékainak 2. szá-
mú melléklet szerinti tartalommal való aláírására, 
és az intézmény részére történő kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István 

2046/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának 
II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona és Általános 
Iskolája (8644 Alsóbélatelep, Báthory u. 14.) gyer-
mekvédelmi intézmény módosított, a nevelőtestület 
által elfogadott I-es és II-es számú szakmai egysé-
gének szakmai programját.
Felhatalmazza a főpolgármestert az intézményi 
szakmai program jóváhagyási záradékainak 2. szá-
mú melléklet szerinti tartalommal való aláírására, 
és az intézmény részére történő kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István 

2047/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának 
Utógondozó Otthona (1021 Budapest, Budakeszi 
út 67.) gyermekvédelmi intézmény módosított, a 

nevelőtestület által elfogadott I-es és II-es számú 
szakmai egységének szakmai programját.
Felhatalmazza a főpolgármestert az intézményi 
szakmai program jóváhagyási záradékainak 2. szá-
mú melléklet szerinti tartalommal való aláírására, 
és az intézmény részére történő kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István 

A napirend 71. pontja: Javaslat Budapest Turisztikai 
Desztináció Menedzsment szervezet létrehozására. 

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2048/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.
az előterjesztésben tett javaslatokkal összhangban 
egyetért a BTSZK Budapesti Turisztikai Szolgáltató 
Központ Nonprofi t Kft. nevének BTDM Budapest 
Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofi t 
Kft. névre való változtatásával.

2049/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja az előterjesztés mellékleteként becsa-
tolt BTSZK Nonprofi t Kft. alapító okiratában a 
BTDM Budapest Turisztikai Desztináció Menedzs-
ment Nonprofi t Kft.-ként történő működéssel kap-
csolatosan szükségessé vált módosításokat, egyben 
felkéri a főpolgármestert a módosított alapító okirat 
aláírására.

Határidő: 2011. július 31.
Felelős: Tarlós István 

2050/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezzen 
tárgyalásokat a főváros megfelelő turisztikai marke-
tingje és a BTDM Budapest Turisztikai Desztináció 
Menedzsment Nonprofi t Kft. működése céljából 
szükséges pénzügyi forrás (alap) létrehozása érde-
kében a kerületi önkormányzatokkal és a lehetsé-
ges partnerekkel a vállalkozási szférából, valamint 
tegyen intézkedéseket az alap létrehozásával kap-
csolatos jogi és pénzügytechnikai feltételrendszer 
kidolgozása céljából.

Határidő: 2011. október 31.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 72. pontja: Javaslat a Hegedű u. 7. sz. 
alatti, 29391 hrsz.-ú ingatlan akadálymentesítéséhez 
kapcsolódóan tulajdonosi hozzájárulás adására. 

Előterjesztő: Csomós Miklós
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2051/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 17. §-ában 
foglaltak alapján, mint a Budapest VI. kerület, He-
gedű u. 7. sz. alatti, 29391 hrsz.-ú ingatlan 208/1400 
tulajdoni hányadú társtulajdonosa, ezen ingatlan 
vonatkozásában hozzájárul Budapest Főváros VI. 
kerület Terézváros Önkormányzatának a KMOP-
4.5.3-10-11 kódjelű „Egyenlő esélyű hozzáférés a 
közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)” című 
pályázaton való részvételéhez, valamint az ehhez 
kapcsolódó beruházáshoz szükséges építési enge-
délyeztetési eljárás kezdeményezéséhez, és az épí-
téshez. Felkéri a főpolgármestert, hogy a tulajdo-
nosi hozzájárulásról szóló nyilatkozatot írja alá és 
adja ki a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal. 

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

2052/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szó-
ló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 17. §-ában 
foglaltak alapján jóváhagyja, megköti Budapest 
Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatá-
val a Budapest VI. kerület, Hegedű u. 7. sz. alat-
ti, 29391 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó „Használa-
ti szerződés”-t az előterjesztés 1. sz. mellékletében 
foglaltak szerint, és felkéri a főpolgármestert, hogy 
a „Használati szerződés”-t az európai uniós pályá-
zati feltételek teljesülése érdekében írja alá.

Határidő: a Terézvárosi Önkormányzat aláírását kö-
vetően azonnal

Felelős: Tarlós István 

 A napirend 73. pontja: Javaslat a Curia utcai Sport-
székház akadálymentesítésére. 

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2053/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2011. évi elő-
irányzata (ezen belül a működési célú pénzeszköz-
átadás Áht-n kívülre sorának) egyedi elbírálású 
rendkívüli sportcélú feladatok kerete terhére a Fo-
gyatékkal Élők Budapesti Sportszövetsége részére 
1 440,6 E Ft összegű támogatást biztosít a Buda-
pesti Sportszékház akadálymentesítése érdekében, 
mobil lépcsőnjáró megvásárlására.

2054/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja a 3. sz. mellékletben szereplő, a Fogya-
tékkal Élők Budapesti Sportszövetségével megkö-
tendő Támogatási Szerződést és felkéri a főpolgár-
mestert annak aláírására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 20 munkana-
pon belül

Felelős: Tarlós István 

A napirend 74. pontja: Javaslat a Petőfi  Csarnok 
Nonprofi t Kft. számára támogatási előleg biztosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2055/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
a Petőfi  Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Köz-
pont Nonprofi t Kft. részére 7 919 E Ft egyszeri, 
rendkívüli, előrehozott támogatási előleget biztosít 
úgy, hogy a 2011. október 5-ig esedékes támoga-
tás összegéből a támogatási előleg egy összegben 
visszavonásra kerül. Egyben felkéri a főpolgármes-
tert a 7 919 E Ft rendkívüli, előrehozott támogatási 
előleg Petőfi  Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő 
Központ Nonprofi t Kft. részére történő átutalására.

Határidő: 2011. július 5.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 75. pontja: Javaslat a Trafó Kortárs 
Művészetek Háza Nonprofi t Kft. ügyvezetőjének külföl-
di kiküldetésével és szakmai beszámolójával kapcsola-
tos döntésre. 

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2056/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.
a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva 
tudomásul veszi, hogy a Trafó Kortárs Művészetek 
Háza Nonprofi t Kft. ügyvezetője, Szabó György 
2011. május 4–8. között Helsinkibe utazott az 1. sz. 
mellékletnek megfelelően, egyben elfogadja az uta-
zásról készült szakmai beszámolót, és engedélyezi 
részére az utazással összefüggésben a 2. sz. mellék-
let szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alap-
ján elszámolható igazolt költségek kifi zetését.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 76. pontja: Javaslat a Mikroszkóp Szín-
pad Nonprofi t Kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irá-
nyuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2057/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
a Társaság legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja 
a Mikroszkóp Színpad Nonprofi t Kft. és a MISÓ 
STÚDIÓ Filmművészeti, Szervezői és Szolgáltató 
Bt. közötti szerződés megkötését a „Kabaré retro” 
című darabban történő fellépéssel összefüggésben, 
a 2. sz. mellékletnek megfelelően.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap
Felelős: Tarlós István 

2058/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja a Mikroszkóp Színpad Nonprofi t Kft. 
és a MISÓ STÚDIÓ Filmművészeti, Szervezői és 
Szolgáltató Bt. közötti szerződés megkötését az 
„Üzenet” című egyfelvonásos komédia nyilvános 
színházi előadásával összefüggésben, a 3. sz. mel-
lékletnek megfelelően.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 77. pontja: Javaslat a Budapest Főváros 
Levéltára szakmai főigazgató-helyettesének megbízásá-
val kapcsolatos döntésre. 

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2059/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
a 150/1992. (XI. 20.) Korm. r. 7. § (9) bekezdése 
alapján egyetért azzal, hogy Budapest Főváros Le-
véltára főigazgatója magasabb vezető beosztással 
megbízza dr. Kenyeres Istvánt Budapest Főváros 
Levéltára szakmai főigazgató-helyettesi feladatai-
nak ellátására, 2011. szeptember 2. napjától 2016. 
szeptember 2. napjáig terjedő, öt év határozott idő-
tartamra. Ez a határozott idejű magasabb vezetői 
megbízás nem érinti dr. Kenyeres István intézmény-
ben fennálló, határozatlan időre szóló közalkalma-
zotti jogviszonyát.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 20 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 78. pontja: Összefogás a Budapesti La-
kástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 
2010. évi beszámolója. 

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2060/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Haj-
léktalan Emberekért Közalapítvány 2010. évi mű-

ködéséről, vagyoni helyzetéről és gazdálkodásának 
legfontosabb adatairól szóló beszámolóját elfogad-
ja a 2006. évi LXV. tv. 1. § (2) bekezdés e) pontja és 
az alapító okirat VII. fejezet 10. pontja alapján.

2061/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy az Összefogás a 
Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Embe-
rekért Közalapítvány 2010. évi tevékenysége leg-
fontosabb adatainak az alapítók hivatalos lapjaiban 
történő nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon. 

Határidő: elfogadást követő 30 napon belül 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 79. pontja: Fővárosi Szociális Közalapít-
vány 2010. évi beszámolója. 

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2062/2011.(VI.22.) Főv. Kgy. h. 
elfogadja a Fővárosi Szociális Közalapítvány 2010. 
évi beszámolójában foglaltakat az 1. számú mellék-
let szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Szociá-
lis Közalapítvány 2010. évi tevékenysége legfonto-
sabb adatainak a Fővárosi Közlönyben történő nyil-
vánosságra hozataláról gondoskodjon.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

A napirend 80. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat Pszichiátriai Betegek Otthona területén műkö-
dő patika működtetéséhez szükséges döntések meghoza-
talára. 

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2063/2011.(VI.22.) Főv. Kgy. h. 
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 16. § alapján 
jóváhagyja a Szentgotthárd, Hunyadi u. 29. szám 
alatti ingatlanra vonatkozó változási vázrajzot az 
előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalom-
mal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István 

2064/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 16. § 
alapján hozzájárul a Szentgotthárd, Hunyadi u. 29. 
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szám alatti ingatlan területén a telefonvonal bekö-
tésével összefüggő kivitelezési munkákhoz. Felké-
ri a főpolgármestert az előterjesztés 6. számú mel-
léklete szerinti tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat 
aláírására.

Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István 

A napirend 81. pontja: Javaslat a Budapest 
XIV., Ormánság u. 4/b. 9. em. 235. sz. alatti, (hrsz.: 
39470/73/A/235) 46 m2-es lakás ½ tulajdoni hányadá-
nak ingyenes fővárosi önkormányzati tulajdonba adá-
sáról szóló, az MNV Zrt.-vel kötendő megállapodás alá-
írására.

Előterjesztő: dr Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2065/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 
36. § (3) bekezdése, valamint a Kormány 042/2011. 
(III. 10.) Korm. határozatának 2. pontjában fog-
lalt felhatalmazás alapján jóváhagyja és megköti 
a mellékelt, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
és a Budapest Főváros Önkormányzata közötti, 

az ingatlan-nyilvántartásban Budapest belterület 
39470/73/A/235 helyrajzi szám alatt felvett, termé-
szetben az 1144 Budapest XIV. kerület, Ormánság 
utca 4/b. 9. em. 235. sz. alatti, lakás megnevezé-
sű ingatlan ½ tulajdoni hányadának térítésmentes 
önkormányzati tulajdonba adásáról szóló mellékelt 
megállapodást, és felkéri a főpolgármestert ennek 
aláírására.

Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Tarlós István

A napirend 82. pontja: Beszámoló az egészségfej-
lesztő kórházi tevékenységek 2009. évi kiegészítő támo-
gatásának megvalósításáról. 

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2066/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
elfogadja az előterjesztésben meghatározott intéz-
mények 2009. évi „7101 Igazgatási apparátus fel-
adatai” címkód egészségügyi (prevenciós és egyéb 
ágazati) szakmai feladatokra biztosított előirányza-
tából nyújtott támogatások elszámolását.

1462/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatott intézmények és szakmai programok

Intézmény megnevezése Szakmai program megnevezése Összeg 
ezer Ft-ban

Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc 
Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet

„II. Pszichiátria Acut Addiktológiai és Addiktológiai 
Rehabilitációs Osztály, az utógondozás csoportterápiás 
céljait szolgáló és a drogok és a gyógyulás folyamatának 
demonstratív bemutatása - szóróanyag szakmai program”

1 000

Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc 
Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet

„Dohányzás leszoktató program a Tüdőgyógyászati 
Szakrendelés keretei között” 1 900

Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula 
Kórház „A Drogambulancia Methadon programjának folytatása” 2 000

Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula 
Kórház

„Alkoholbetegek komplex művészetterápiás ellátása az I. 
Pszichiátriai Osztályon” 1 700

Fővárosi Önkormányzat Egyesített 
Szent István és Szent László Kórház és 
Rendelőintézet

„Merényi Kórház Addiktológiai Rehabilitációs Osztály 
családterápiás intervenció” 1 600

Fővárosi Önkormányzat Szent János 
Kórház és Észak-budai Egyesített 
Kórházai

„Szenvedélybetegek és családtagjaik segítése 
családintervenciós és szocioterápiás módszerekkel” 1 800

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 
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A napirend 83. pontja: Javaslat fenntartói nyilatko-
zat megadására egyszerűsített többletkapacitás-befoga-
dási eljáráshoz a Fővárosi Önkormányzat Szent János 
Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai részére. 

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2067/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
a 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 15/A. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján támogatja a befogadási 
kérelmet, amely a Szent János Kórház és Észak-bu-
dai Egyesített Kórházai a fi nanszírozási rendszerbe 
már befogadott, de adott egészségügyi szolgáltató-
nál az érvényes fi nanszírozási szerződése alapján 
nem fi nanszírozott speciális, magasabb felkészült-
séget igénylő ellátás végzésére, valamint a fi nanszí-
rozási rendszerbe már befogadott, de adott egész-
ségügyi szolgáltatónál az érvényes fi nanszírozási 
szerződése alapján nem fi nanszírozott, külön jog-
szabályban meghatározott tételes elszámolás alá 
eső egyszer használatos eszköz, illetve gyógyszer 
alkalmazására vonatkozik. Felkéri a főpolgármes-
tert, hogy a 2. számú mellékletben szereplő fenn-
tartói támogató nyilatkozatot írja alá. 

Határidő: a határozat kézhezvételét követően azon-
nal

Felelős: Tarlós István 

A napirend 84. pontja: Javaslat az önálló Szent Mar-
git Kórház visszaállítására. 

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

2069/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy amennyiben a Szent 
Margit Kórháznak, a Fővárosi Önkormányzat Szent 
János és Észak-budai Egyesített Kórházaiból törté-
nő kiválása elvi lehetősége fennáll, dolgozza ki, 
majd a Fővárosi Közgyűlés 2011. augusztus havi 
rendes ülésére terjessze be az önálló, fővárosi ön-
kormányzati fenntartású költségvetési szerv létre-
hozásához szükséges részletes ütemtervet oly mó-
don, hogy az intézmény leválasztása után, annak 
önálló költségvetési szervként történő működése 
2011. december 1-jével megkezdődhessen a beteg-
ellátás zavartalan biztosítása mellett.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. augusztusi ren-
des ülése

Felelős: Tarlós István 

A napirend 85. pontja: A Jahn Ferenc Dél-pesti Kór-
ház „Prevenciós Program 2010.” támogatási szerződé-
sének módosítása. 

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2070/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
módosítja a Budapest Főváros Önkormányzata és 
a Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti 
Kórház között 2010. június 4-én megkötött támo-
gatási szerződés 3. pontjában foglalt, a támogatott 
által vállalt program-befejezési határidőt 2011. de-
cember 31-re, ezzel összefüggésben a 11. pontban 
foglalt elszámolási kötelezettséget 2012. január 31-
re. Módosítja a támogatási szerződés 1. sz. mellék-
letét a következők szerint:

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2068/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg a 
Szent Margit Kórháznak, a Fővárosi Önkormány-
zat Szent János és Észak-budai Egyesített Kórhá-
zaiból történő kiválása lehetőségét, a két intézmény 
jövőbeni fenntarthatóságát, és annak eredményét a 
Fővárosi Közgyűlés 2011. augusztus havi rendes 
ülésére terjessze be. 

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. augusztusi ren-
des ülése

Felelős: Tarlós István 

Személyi 
juttatás

Munkáltatót 
terhelő járulék

Dologi 
kiadás

Működési kiadás 
összesen

Intézményi 
beruházás

Intézményi 
felújítás

Összesen

3 981 1 075 15 279 20 335 0 0 20 335

Határidő: 2011. július 15. 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 86. pontja: Javaslat Rendészeti Egyezte-
tő Fórum létrehozására. 

Előterjesztő: Zsolnai József

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2071/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
nem fogadja el a Jobbik módosító indítványát,mely 
szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy jelen előter-
jesztés 3. számú melléklete kiegészül az alábbiak 
szerint:
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A Fórum tagjai: a Fórum elnöke, a Fővárosi Közgyű-
lésben képviselettel rendelkező pártok 1-1 delegált szak-
értője, az Üzemeltetési Főosztály vezetője, az Üzemel-
tetési Főosztály Bizottsági és Vagyonvédelmi Osztály 
vezetője, a Közbiztonsági Referens.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2072/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
úgy dönt, hogy Rendészeti Egyeztető Fórumot kí-
ván működtetni a mellékletben foglaltak szerint. A 
Rendészeti Egyeztető Fórum elnökének Zsolnai Jó-
zsef közbiztonsági tanácsnokot nevezi meg.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Rendészeti 
Egyeztető Fórum működtetéséhez szükséges felté-
teleket biztosítsa.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tarlós István

A napirend 87. pontja: Javaslat Főv. Kgy. határozat 
visszavonására.

Előterjesztők: dr. Havas Szófi a, Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2073/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h. 
nem fogadja el a beterjesztett határozati 
javaslatot,mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés az 1375/2011. (V. 25.) Főv. 
Kgy. határozatot visszavonja. Felkéri dr. Szentes 
Tamás főpolgármester-helyettest, hogy az ügyben 
a jogszabályoknak megfelelő döntési javaslatát ter-
jessze a Közgyűlés elé. 
Határidő: a határozat visszavonására azonnal, a 
döntési javaslat Közgyűlés elé terjesztésére a Fővá-
rosi Közgyűlés 2011. szeptemberi ülése

Felelős: Tarlós István”

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

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2011. június 22-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.  Tarlós István s. k.
 főjegyző     főpolgármester
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III. rész

A FŐVÁROSI KÖZOKTATÁSFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY 
2010. ÉVI KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJA

A Közalapítvány nyilvántartásba vételi száma: 60.796/97.

A Közalapítvány kuratóriumának és felügyelő bizottságának összetétele 2010. év augusztus végétől a Budapest Fővá-
ros Közgyűlés határozata értelmében:

Kuratórium:
Spira Veronika  elnök
Kőnig Sándor
Varga Sándorné
Tóth Andrea 
dr. Kovácsné dr. Papp Mária 

Felügyelő Bizottság:
Bíró Ferencné elnök
Pertl Gábor
Cselovszki Jenő

A Közalapítvány a 2010. évben nem kapott pályázat útján kiosztandó támogatást központi forrásból. A közalapítvány 
működéséhez az alapító által a (Budapest Főváros Önkormányzata) rendelkezésre bocsájtott 3 000 E Ft biztosította a va-
lamelyest biztonságos gazdálkodást. 

A 2009. évben ki nem fi zetett nyertes pályázóknak járó támogatások a 2010. évben teljes egészében átutalásra kerül-
tek, melynek összege 47 678 E Ft.

A Közalapítvány a pályázati úton szétosztani rendelkezésre kapott pénzek juttatási folyamatainak különböző fázisait a 
könyveiben minden esetben elkülönítetten kezeli, és a felhasználásuk jogszerűségére vonatkozó elszámolási kötelezettsé-
gének maradéktalanul eleget tett a 2010. évben is.

A saját tőke záró állományának alakulását a tárgyévi mérleg szerinti eredmény alakította, amely összegében olyan 
nagyságrendű veszteség lett, hogy a korábbi évek felhalmozott eredmény tartalékait teljesen elfogyasztotta. A tárgyévi 
eredmény – 8 524 E Ft.

A közalapítványnak a szokásos feladatellátása hiányában nincs fedezete a további működésére.
A Felügyelő Bizottság 2011. április 19-én határozatával egyhangúan elfogadta a Fővárosi Közoktatásfejlesztési Köz-

alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentését. 
A kuratórium elnökének lemondása következményeként (2010. 09. 15.) a Felügyelő Bizottság elnökének kezdeménye-

zésére összehívott kuratóriumi ülésen megjelent tisztségviselők jegyzőkönyvben rögzítették, (2011. 06. 01.) elfogadják a 
közalapítvány közhasznúsági beszámolóját.

A könyvvizsgálói jelentés megállapítja, hogy a közhasznú beszámoló a közalapítvány 2010. december 31-én fennál-
ló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. A közhasznúsági jelentés az éves közhasz-
nú beszámoló adataival összhangban van. 
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A HOSTIS IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI 
KÖZALAPÍTVÁNY 2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi
Gazdasági Szakképzési Közalapítvány
Budapest, Szent János u.16. 
1039

Szöveges beszámoló
2010. év

A HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány – iskola alapítóként és fenntartóként 
– 2010. évben is a Xántus János Gyakorló Középiskola fenntartói irányításával, működtetésével összefüggő feladatok 
maradéktalan ellátását, az iskola működési feltételeinek biztosítását tekintette legfontosabb feladatának.

A Közalapítvány közoktatási, iskolafenntartói feladatainak ellátásához, a közoktatási intézmény működtetéséhez a 
költségvetés 508 249 E Ft állami normatív támogatást, az alapító Fővárosi Önkormányzat – közszolgáltatási szerződés 
keretében – 140 339 E Ft fővárosi kiegészítő támogatást nyújtott.

A havi részletekben folyósított támogatások teljes összegét – jogszabályban rögzített határidőn belül – átutaltuk az 
oktatási intézménynek.

A fővárosi kiegészítő támogatás 2009/2010 tanévi intézményi felhasználásáról készült jelentést határidőre a Fő-
városi Önkormányzat részére megküldtük.

A Közalapítvány saját bevételeiből 75 905 E Ft támogatást nyújtott az iskolának az oktatás színvonalát, eredményes-
ségét növelő, kötelezettségeket meghaladó szolgáltatások fedezetére (pl. kötelező óraszámon felüli – kiemelten idegen 
nyelv – oktatás, tanulmányi kirándulások, kulturális és sport tevékenység, ösztöndíj stb.).

A Közalapítvány – kötelezettségének megfelelően – működési költségeit kizárólag saját bevételeiből fi nanszírozta. 
Működési költségeink aránya az összes ráfordítás 1,3%-a.

Minden, jogszabály által előírt belső szabályzat az iskolában rendelkezésre áll, mindegyik megfelel a hatályos jog-
szabályi előírásoknak. Az esetlegesen szükséges aktualizálásokat elvégeztük. Az elmúlt évben a fontosabb dokumentu-
mainkat, a közzétételi listának megfelelően, az iskola megújult honlapján nyilvánossá tettük, ezek mindenki számára el-
érhetőek. 

Megtörténtek az előkészületek a Pedagógiai Program és a vele szerves egységet alkotó Szakmai Program teljes át-
dolgozására.

A 2009/2010. tanévben iskolánk tanulólétszáma 844 fő volt, ebből 453 fő gimnáziumi, 391 fő szakközépiskolai tago-
zatra járt.

A 13. végzős évfolyam 6 osztályának 161 tanulója 4,03-as érettségi átlaggal, 9 kitűnővel és célnyelvből 126 felsőfokú 
nyelvvizsgával (78,2%) zárta a vizsgákat.

Ezen felül, az Oktatási Hivatal csoportjaként 106 fő külsős vizsgázó tett középszintű érettségi vizsgát iskolánkban, 
9 tantárgyból. Az Oktatási Hivatal kérésére, iskolánkban nem oktatott tárgyak (Rendészeti alapismeretek, Katonai alapis-
meretek, Belügyi rendészeti alapismeretek) vizsgájához is biztosítottuk a vizsgafeltételeket.

A szolgáltató szektor területén végzett szakmai felmérések igazolják, hogy egyre nagyobb a kereslet a képzett mun-
kaerő iránt. A piaci tendenciák alátámasztják az idegenforgalmi és vendéglátó szakmai képzés létjogosultságát, képzési 
programjaink tartalmának helyességét mind az elméleti, mind a gyakorlati szaktudás területén.

Változatlanul kiemelten kezeljük és az iskolánk életében meghatározó szerepe, nagy hagyománya van a nemzetközi 
kapcsolatok ápolásának, amelynek egyik legfontosabb terepe a Comenius program. A 2010-es év egyszerre volt pro-
jektzáró és projekt kezdő év az iskola Comenius Iskolai Partnerségek történetében, melynek folyamatában iskolánk 1997 
óta vesz részt.

Örömünkre szolgál, hogy az év végén iskolánk felkérést kapott az Országház Külügyi Hivatalától, hogy iskolánk diák-
jai lássák el a magyar elnökséghez kapcsolódó EU-s parlamenti rendezvényeken a hostessi feladatokat.
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Kiemelten közhasznú Közalapítvány mérlege
2010. év

adatok E Ft-ban
A tétel megnevezése Előző év Tárgyév

Eszközök  
A.
B.
C.

Befektetett eszközök 
Forgóeszközök 
Aktív időbeli elhatárolások 

180 588
22 973
1 538

170 491
31 845

0

Eszközök (aktívák) összesen: 205 099 202 336

Források

D.
E.
F.
G.

Saját töke   
Céltartalékok 
Kötelezettségek 
Passzív időbeli elhatárolások 

202 443
0

349
2 307

200 976
0

871
489

Források  (passzívák) összesen:                    205 099 202 336

Kiemelten közhasznú Közalapítvány eredmény-kimutatása
2010. év

adatok E Ft-ban
A tétel megnevezése Előző év Tárgyév

A. Összes közhasznú tevékenység  bevétele 782 188 738 595
B. Vállalkozási tevékenység bevétele 15 476 9 776
C. Összes bevétel 797 664 748 371
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 781 732 749 047
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 2 753 3 350
F. Összes ráfordítás (D.+E.) 784 485 752 397
G. Adózás előtti eredménye (B.–E.) 12 723 6 426
H. Adófi zetési Kötelezettség 0 0
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.–H.) 12 723 6 426
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.–D.) 456 –10 452

 Tájékoztató adatok

A. Személyi jellegű ráfordítások  3 880
1. Bérköltség  3 080
     ebből: – megbízási díjak  1 200
                 – tiszteletdíjak  1 880
2. Személyi jellegű egyéb kifi zetések  0
3. Bérjárulékok  800

B. A szervezet által nyújtott támogatások 75 905

C. Továbbutalási céllal kapott támogatás 652 526

D. Továbbutalt támogatás  728 431
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Független Könyvvizsgálói Jelentés

A könyvvizsgálat során az Alapítvány egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bi-
zonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alap-
ján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben 
foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi, Gazdasági Szakkép-
zési Közalapítvány 2010. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós ké-
pet ad.

Budapest, 2011. április 27.

    Gulyás Csaba  s. k.            GMB Holding KFT.
Bejegyzett okleveles könyvvizsgáló               MKVK 001919
      MKVK 007120      Gulyás Csaba ügyvezető s. k.
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A PRO SCHOLIS URBIS  KÖZALAPÍTVÁNY KÖZLEMÉNYE

2010. évi közhasznúsági tevékenységéről szóló tartalmi beszámoló

Az alapítványt 1992. május hó 8. napján kelt 2 sorszámú végzéssel a Fővárosi Bíróság nyilvántartásba vette.
A Fővárosi Bíróság a Közalapítványt 1998. január hó 1. napjától közhasznú szervezetté minősítette.

A Közalapítvány célja az:
– alapító oktatáspolitikájának megvalósítása,
– a fővárosi oktatás fejlesztése,
– a plurális oktatási intézményrendszer kiépítése, működése biztonságának növelése, alternatív pedagógiai prog-

ramok támogatása,
– a pedagógiai innováció elősegítése,
– a pedagógus szakmai szervezetek munkájának támogatása,
– a nemzetközi kapcsolatok gazdagítása.

A Közalapítványt a Fővárosi Önkormányzat 2010. évben is 7 704 E Ft-tal támogatta. A támogatással együtt 10 605 E Ft 
állt rendelkezésre a gazdálkodáshoz.

Kimutatás a közhasznú szerződés keretében kapott fejlesztési támogatás felhasználásáról
A Közalapítvány közhasznú szerződés keretében nem kapott fejlesztési támogatást.

Kimutatás a cél szerinti juttatásokról
A Fővárosi Közgyűlés 900/2003. V. 29. számú határozatával Borsos József rendőr alezredes gyermekei támogatására 

ösztöndíj címén egy évre 1200 E Ft-ot biztosított, mely kedvezményezettnek átutalásra került.

Kimutatás a költségvetés alrendszerétől kapott támogatásokról
A Közalapítvány a költségvetés alrendszerétől nem kapott támogatást.

Kimutatás a vezető tisztségviselőnek nyújtott támogatásról
A Közalapítvány a vezető tisztségviselőnek nem nyújtott támogatást.
A 2009. évben rövid lejáratú kötelezettségek között szerepeltetett 1 760 E Ft teljes egészében felhasználásra került

Működési költségek
A Közalapítvány működési költségre 1 175 E Ft-ot fordított (bankköltség, fi ókbérlet, postaköltség, könyvelés, könyv-

vizsgálat).
A 944 E Ft pénzmaradványt a 2011. évi kötelezettségvállalással terhelt kiadásaira használja fel

Pályázat
A 2010. évi pályázat célja: A Közalapítvány olyan pedagógiai programokat, projekteket támogat, amelyek a hátrányos 

helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók nevelésével kapcsolatban olyan pedagógiai programok támogatása, mely ké-
pességeik, tehetségük kibontakoztatásával segíti az intézményi integrációjukat; a kollégiumok és a velük együttműködő 
iskolák közötti partneri együttműködés leghatékonyabb formáinak kidolgozásának elismerése. 

A megadott határidőig – 2010. szeptember 5-ig – 44 pályázat érkezett, az összes igényelt támogatás 12 443 E Ft volt. 
A kuratórium 27 intézményt 3000 E Ft támogatásban részesített. Az intézmények fenntartó szerinti megoszlása: 

   7 fővárosi fenntartású  oktatási intézmény   825 E Ft
  15  kerületi fenntartású     1 315 E Ft 
   5 alapítvány, illetve alapítványi fenntartású    860 E Ft

Díjak, tárgyjutalmak
A kuratórium Pedagógus Nap alkalmából a közoktatásban kiemelkedő munkát végzők közül három személyt (Bátho-

ry Zoltán, Molnár István, Varga Ferenc), és három intézményt (Neumann János Szakközépiskola, Zrínyi Miklós Gimná-
zium és Újbudai Speciális Szakiskola) Budapest Közoktatásáért díjban részesített. Az elismeréshez kapcsolódó tárgyjuta-
lomra összesen 1 454 E Ft-ot fordított. 

Budapest, 2011. május 3.
        Tamás Györgyné s. k.
         a kuratórium elnöke
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Adószám: 18018507-2-42
Az egyéb szervezet megnevezése: Pro Scholis Urbis Közalapítvány
Az egyéb szervezet címe: 1052 Budapest Városház u. 9-11.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT 
ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2010. év

adatok E Ft-ban

Sorsz A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 
módosításai Tárgyév

a b c d e

1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 
(1.+ 2.+ 3.+ 4.+ 5)

7886 7822

2. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 7704

3.     a) alapítótól
4.     b) központi költségvetésből
5.     c) helyi önkormányzattól 7704 7704
6.     d) egyéb
7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás
8. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
9. 4. Tagdíjból származó bevétel
10. 5. Egyéb bevétel 80
11. B. Vállalkozási tevékenység bevétele
12. C. Összes bevétel (A+B) 7886 7822

13. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
(1.+ 2.+ 3.+ 4. + 5. + 6.)

7732 7773

14. 1. Anyagjellegű ráfordítások 2189 1329

15. 2. Személyi jellegű ráfordítások 20
16. 3. Értékcsökkenési leírás
17. 4. Egyéb ráfordítások 5523 6444
18. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
19. 6.Rendkívüli ráfordítások

20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
(1.+ 2.+  3.+ 4. + 5. + 6.)

21. 1. Anyagjellegű ráfordítások

22. 2. Személyi jellegű ráfordítások

23. 3. Értékcsökkenési leírás

24. 4. Egyéb ráfordítások

25. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

26. 6.Rendkívüli ráfordítások
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Adószám: 18018507-2-42
Az egyéb szervezet megnevezése: Pro Scholis Urbis Közalapítvány
Az egyéb szervezet címe: 1052 Budapest Városház u. 9–11.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES 
BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2010. év

    adatok E Ft-ban

Sorsz A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 
módosításai Tárgyév

27. F. Összes ráfordítás (D+E) 7732 7773
28. G.Adózás előtti válalkozási Eredmény (B-E)
29. H. Adófi zetési kötelezettség
30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G–H)
31. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A–D) 154 49

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Sorsz A tétel megnevezése Tárgyév
32. A. Személyi jellegű ráfordítások
33.      1. Bérköltség
34.          Ebből: – megbízási díjak
35.                      – tiszteletdíjak
36.     2. Személyi jellegű egyéb kifi zetés
37.     3. Bérjárulékok
38. B. A szervezet által nyújtott támogatások 5500
39. C. Továbbutalási céllal kapott támogatás
40. D. Továbbutalt támogatás

Független Könyvvizsgálói Jelentés

A könyvvizsgálat során a Pro Scholis Urbis Közalapítvány egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámo-
lóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standar-
dokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az 
egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfo-
gadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsí-
tett éves beszámoló a Pro Scholis Urbis Közalapítvány 2010. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi 
helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Budapest, 2011. május 19.
Szilágyi Dezső s.k.

 kamarai tag
KVTSZ 004653 
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RAJKÓ OKTATÁSI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY KÖZLEMÉNYE

 Az Alapítvány elsősorban a cigányzene fennmaradását, a cigányzenészek utánpótlásának megteremtését, a művészeti 
képzés fenntartását, a művészeti oktatás támogatását szolgálja.

Az Alapítvány célja a fi atal pályakezdő művészek, művészeti csoportok támogatása, az utánpótlás megteremtése. 
Fenntart, működtet és támogat olyan művészeti csoportokat, amelyek a nemzeti kultúra részeként reprezentálják a művé-
szeti ág, műfaj magas szintű művelését. A művészeti képzés támogatására oktatási intézményt tart fenn. Az Alapítvány 
céljainak megfelelően együttműködésre törekszik hasonló hazai és határon túli művészeti intézményekkel és lehetséges 
külföldi partnerekkel.

Az iskola tervei között szerepel. hogy a  2010/2011 tanévtől a szakiskolai képzést bővíti, magánének tanszakot indít, 
folytatja a zene és tánctörténet órák megtartását, mesterkurzusok, ill. úgynevezett work-shop foglalkozásokat kezdemé-
nyez.

Az Alapítvány 2010 december 31-i fordulónappal készített Számviteli beszámolójának (mérleg, eredmény-kimuta-
tás) legfőbb adatai:

  mérlegfőösszege:    371 187 E Ft
  vállalkozási eredménye:     1 163 E Ft
  közhasznú tevékenység eredménye   – 1 438 E Ft

Könyvvizsgálói Záradék/Vélemény:

A könyvvizsgálat során a Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány 2010. évi egyszerűsített közhasznú éves beszámoló-
ját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standar-
dokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az 
egyszerűsített közhasznú éves beszámolót a számviteli törvényben, továbbá a vonatkozó kormányrendeletben foglaltak és 
az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményünk szerint az egyszerűsített közhasznú éves beszámoló az Alapítvány 2010. évi költségvetése teljesítéséről, 
a 2010. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről meg-
bízható és valós képet ad. 
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FŐVÁROSI SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY
2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A Fővárosi Szociális Közalapítvány (székhelye: 1052. Budapest, V. ker., Városház u. 9-11.), amely 1992. április 15-én 
a 3063. sorszám alatt nyilvántartásba vett, 1996. március 4-én közalapítvánnyá minősített, 1998. január 1-jétől kiemelke-
dően közhasznú fokozatú szervezetté átsorolt alapítványként végzi tevékenységét.

A szervezet az 1997. évi CLVI. Tv. 26. § c.) szakaszában foglalt közhasznú – szociális – tevékenységet lát el.
A Fővárosi Szociális Közalapítvány szervezeti egysége a Budapesti Szociális Forrásközpont (székhelye: 1052. Buda-

pest, V. ker., Városház u. 9-11.), amely 2003. január 1-től a Közalapítványra vonatkozó jogszabályok alapján működik, 
önálló adószámmal.

A Fővárosi Szociális Közalapítvány és a Budapesti Szociális Forrásközpont külön jogi személyként önállóan gazdál-
kodik, elkülönült vagyonnal rendelkezik.

Gazdasági tevékenységükről külön mérlegbeszámoló készítésével adnak is számot adnak.
Tekintettel a közös bírósági bejegyzésre, valamint az egyközös KSH, illetve külön adószámra, összesített mérlegbeszá-

moló képezi a közhasznúsági jelentés alapját.
A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója, a 224/2000. (XII.19.) kor-

mányrendeletben közzétett 4. és 6. sz. mellékletben előírtak alapján készült.
2010. évben mindkét szervezet az alapító okiratban foglalt cél szerinti tevékenységet végezte.
A társaság könyvvizsgálatát a FRISS & Társa Könyvvizsgáló Bt. (Budapest, Ady Endre u. 1.) részéről Friss László be-

jegyzett könyvvizsgáló (kamarai tagsági száma: 003235), míg a társaság könyvelését Pozsonyi Mercedes (1078 Buda-
pest, Hernád u. 22.) regisztrált mérlegképes könyvelő (PM regisztrációs száma: 126147) végzi.

1. Közhasznú beszámoló

A szervezet 2010. évi gazdálkodásának mérlege (adatok ezer Ft-ban)

A. Befektetett eszközök 196
B. Forgóeszközök 59 880
C. Aktív időbeli elhatárolások 0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 60 076

D. Saját tőke 21 611
E. Céltartalékok 0
F. Kötelezettségek 38 465
G. Passzív időbeli elhatárolások 0
FORRÁSOK ÖSSZESEN 60 076

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 75 771
B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0
C. Összes bevétel 75 771
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 148 342
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0
F. Összes ráfordítás 148 342
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény 0
J. Tárgyévi közhasznú eredmény –72 571

Tárgyévi eredmény összesen –72 571

Tájékoztató adatok (ezer Ft-ban)
A. Személyi jellegű ráfordítások 32 483

1. Bérköltség 19 086
            – ebből megbízási díjak 1 331
2. Személyi jellegű egyéb kifi zetések 6 409
3. Bérjárulékok 6 988
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B. Szervezet által nyújtott támogatások 42 235
C. Továbbutalási céllal kapott támogatás 39 314
D. Továbbutalt támogatás 39 314

                                                                                                                               E Ft-ban

Immateriális javak bruttó értékének alakulása:

Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró

1. Szellemi termékek 211 0 0 211

Immateriális javak értékcsökkenésének alakulása:

Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró

1. Szellemi termékek 211 0 0 211

Immateriális javak nettó értékének alakulása:

Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró

1. Szellemi termékek 0 0 0 0

I. 1. Összesen 0 0 0 0

Tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása:

Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró

1.Műszaki 
berendezések, gépek

0 0 0

2.Egyéb berend., 
felszerelések,..

7648 0 7648

Összesen 7648 0 7648

Tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulása:

Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró

1.Műszaki 
berendezések, gépek

0 0 0

2.Egyéb berend., 
felszerelések,..

   7155 297 0 7452

Összesen 7155 297 0 7452

Tárgyi eszközök nettó értékének alakulása:

Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró

1.Műszaki 
berendezések, gépek

0 0

2.Egyéb berend., 
felszerelések,..

493 0 297 196

Összesen 493 0 297 196

A beszámoló KÖVETELÉSEK sora jogcímenként:
  24 E Ft – FSZKA NAV SZJA túlfi zetésből
781 E Ft – BSZF NAV járulékfi zetési kötelezettségekből
805 E Ft Mindösszesen
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A beszámoló rövid lejáratú KÖTELEZETTSÉGEK sora jogcímenként:
28 438 E Ft – NORVÉG Pályázók felé fennálló következő évi kifi zetések
       37 E Ft – BSZF TB kötelezettségből
  6 395 E Ft – BSZF Még elszámolatlan támogatások
  3 595 E Ft – BSZFK  NAV járulékfi zetési kötelezettségek
38 465 E Ft Mindösszesen

2. A szervezet 2010-ben 10 millió Ft költségvetési támogatásban részesült.

3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról (adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés 2009. évi összeg 2010. évi összeg

Induló tőke 5 300 5 300
Tőkeváltozás 37 039 88 882
Tárgyévi eredmény
közhasznúsági bevételből 51 843 –72 571
Tárgyévi eredmény
vállalkozási bevételből 0 0
Saját tőke 94 182 21 611

A beszámoló naptári éves szemléletéből fakad, hogy a tárgyévi eredmény veszteség jellegűvé vált. Ezt „fedezi” a 2009-
es évi eredmény – illetve a társaság saját tőkéje nem csökkent a jegyzett/induló tőke alá. A tárgyévi veszteséget „techni-
kai jellegűnek” tekinthetjük.

4. Kimutatás a kapott támogatásokról (adatok ezer Ft-ban)

Fővárosi Szociális Közalapítvány

Nem kapott támogatást a 2010. év folyamán

Forrásközpont

Támogató megnevezése Támogatott cél Támogatási összeg

Fővárosi Önkormányzat Közhasznú tevékenység 20 941
Szociális és Családügyi Minisztérium Közép Magyarországi Regionális 
 Szociálpolitikai Tanács működtetése
 (2009–2010) 6 000
Szociális és Családügyi Minisztérium Szakmai Hálózatfejlesztő Központ
 (2009–2010) 6 000
Szociális és Családügyi Minisztérium Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet
 részére kutatás készítése,
 szakmai tanulmány 3 125
Norvég Alap Tapasztalt szakértők képzése 8 700
Európai Unió, Brüsszel The Missing Link 633
Európai Unió, Brüsszel G4G 4 372
Európai Unió, Brüsszel Laps and Raps 2 382
Európai Unió, Brüsszel Connections 6 011
Európai Unió, Brüsszel Senior Force 740
Európai Unió, Brüsszel Daphne 5 055
Összesen  63 959

5. 1%-os SZJA támogatást nem kaptunk kézhez 2010. év folyamán.

6. Vezető tisztségviselő juttatásban nem részesült.
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7. Közhasznú tevékenység 2010-ben

A Fővárosi Szociális Közalapítvány az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus által biztosított, és a Fővárosi Ön-
kormányzat költségvetéséből kapott támogatásokat nyílt pályázat útján nonprofi t szervezeteknek adta tovább. 

A Fővárosi Önkormányzattól kapott 10 M Ft támogatási összeget, a rendelkezésre álló tartalékkal együtt, összesen 
25 M Ft-ot a Közalapítvány Kuratóriuma kiírta 2010-ben pályázatra az alábbi célokra:

Különösen veszélyeztetett csoportokhoz tartozó – roma, hajléktalan, lakásnélküli, munkanélküli, pszichiátriai beteg, 
fogyatékkal élő, bántalmazott – budapesti emberek segítésére irányuló szolgáltatások és tevékenységek költségeinek rész-
beni támogatása. Ezen belül:

1) Az e csoportokhoz tartozó érintettek részére jogsegélyszolgálat működtetése
2) Az e csoportokhoz tartozó érintettek és az őket segítők részére készített – modellértékű módszereket tartalmazó 

– módszertani tájékoztató honlap, vagy kiadvány elkészítésének a támogatása
3) Az e csoportok tagjaira irányuló előítéletek csökkentését, illetve érdekérvényesítésük megerősítését szolgáló 

rendezvények, nyilvános fórumok, elektronikus és hagyományos formátumú alkotások költségeinek a kiegészí-
tő fi nanszírozása

4) Az e csoportok tagjai által működtetett önsegítő csoportok működési költségeinek a kiegészítő fi nanszírozása

Pályázni legfeljebb három éves programokkal lehetett. A teljes költség 10%-át önrészként kellett a pályázóknak biz-
tosítani.

A kiírt pályázatra 83 pályázat érkezett, ebből 44 db. pályázatot nyilvánított nyertesnek a Kuratórium. A kiírt pályázati 
összeg teljes egészében elosztásra került.

A nyertes pályázatok közül 22 pályázó 1 éves programra pályázott, 7 pályázó 2 éves programra, és végül 15 pályázó 3 
éves programra pályázott és nyert támogatást.

A kiírt pályázatra mintegy 130 M Ft-os igényt nyújtottak be, amelynek csak egy töredékét tudta a Kuratórium támo-
gatni.

Még 2008-ban a Közalapítvány az EGT  és Norvég Finanszírozási Mechanizmus programra benyújtott „Diszkri-
mináció elleni küzdelem és jogvédelem, jogsegélyszolgálat ösztönzése Budapesten” elnevezésű pályázatát elfogadták, és 
90 M Ft támogatásban részesítették. A közalapítványnak 15% önrészt kell biztosítani, a pályázati program lebonyolítá-
sára.

A projekt a fővárosban élő legveszélyeztetettebb csoportokat célozta meg: 
• roma kisebbséghez tartozók
• hajléktalan emberek
• lakhatási támogatásra szorulók, díjhátralékosok, munkanélküliek, egyedül élő idősek vagy a lakásmaffi a által 

veszélyeztetettek
• pszichiátriai ellátásban részesülők
• fi atal droghasználók
• fogyatékkal élők
• homoszexuálisok
• börtönből szabadulók

A 8 db nyertes alprojektre a Diszkrimináció elleni küzdelem és jogvédelem keretprogramra, és  a 24 nyertes alprojektre 
a Jogsegélyszolgálat ösztönzése Budapesten keretprogramra a  pályázókkal  a támogatási szerződéseket 2009. július 1-vel 
megkötöttük.

A projektek végrehajtása folyamatosan történik. A Végső kedvezményezettek negyedévenként nyújtják be a projekt-
előrehaladási jelentéseket, amelyek alapján kerül sor a projektek ellenőrzése.

A Végső Kedvezményezettektől szerződésmódosítási kérelmek érkeztek a beszámolási időszakban, amelyek nagy 
részben a benyújtott jóváhagyott költségvetést, részben a futamidőt érintették. A futamidő, vagyis a projekt végrehajtásá-
nak időtartama a módosítás következtében nem csökkent, hanem nőtt. A költségvetés módosítások oka volt, pld. az esz-
közök beszerzésének későbbi felmerülése, vagy beállított költségek szükségtelenné válása. 
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2010-ben második alkalommal került sor a végső kedvezményezettek projektjeinek helyszíni ellenőrzésére. A monito-
rozási adatlapok szerint a projektek végrehajtása a pályázatban vállaltak és a benyújtott projekt-előrehaladási jelentések-
ben foglalt szakmai és pénzügyi beszámoló szerint történik.

A Végső Kedvezményezettek programjainak futamideje 2010. december 31-ig tartott, ennek következtében ezek a 
szervezetek a végső beszámolókat 2011. január 31-ig fogják benyújtani. 

A pályázat teljes elszámolása a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felé előreláthatóan 2011 első félében fog befejeződni. 
Az EQUAL A/57 projekt befejeződött az év folyamán, 2010. október 14-el megszüntettük az elkülönített bankszám-

láját.

Dr. Győri Péter s. k.

Budapest, 2011. május 16.



2011. július 28. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1731

1 8 0 3 6 3 3 8 8 5 3 2 5 6 9 0 1

 1 8 1 0 9 0 2 5 8 5 3 2 5 6 9 0 1
                        együtt

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
közhasznú egyszerűsített beszámolója

2 0 1 0

Fővárosi Szociális Közalapítvány és
Budapesti Szociális Forrásközpont

egyéb szervezet megnevezése

1052 Budapest, Városház u. 9–11.

címe

Keltezés: Budapest, 2011. május 16.

                                       Dr. Győri Péter s. k.
     az egyéb szervezet vezetője
     képviselője

P.H.



1732 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2011. július 28.

1 8 0 3 6 3 3 8 8 5 3 2 5 6 9 0 1

1 8 1 0 9 0 2 5 8 5 3 2 5 6 9 0 1

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: Fővárosi Szociális Közalapítvány és 
      Budapesti Szociális Forrásközpont

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 tétel megnevezése Előző év Előző évek(ek)
helyesbítése Tárgyév

a b c d e
1 A. Befektetett eszközök (2.–5. sorok) 416 196
2 I.   IMMATERIÁLIS JAVAK
3 II.  TÁRGYI ESZKÖZÖK 416 196
4 III.  BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5 IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE
6 B.  Forgóeszközök (7.-10. sorok) 107 072 59 880
7 I.   KÉSZLETEK
8 II.  KÖVETELÉSEK 4 419 805
9 III.  ÉRTÉKPAPÍROK
10 IV. PÉNZESZKÖZÖK 102 653 59 075
11 C. Aktív időbeli elhatárolások 328

12
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN
(1.+ 6. + 11. sor) 107 816 60 076

13 D. Saját tőke (14.–19. sorok) 94 182 21 611
14 I.   INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 5 300 5 300
15 II.  TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 37 039 88 882
16 III.  LEKÖTÖTT TARTALÉK
17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

18
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL 
(KH. TEV.BŐL) 51 843 –72 571

19
VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI 
TEVÉKENYSÉGBŐL

20 E. Céltartalékok
21 F. Kötelezettségek (22.–23. sorok) 13 634 38 465
22 I.   HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
23 II.   RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 13 634 38 465
24 G. Passzív időbeli elhatárolások

25
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 
(13.+20.+21.+24. sor) 107 816 60 076

Budapest, 2011. május 16.                                                                         Dr. Győri Péter s. k.

         az egyéb szervezet vezetője
         (képviselője)
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Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: Fővárosi Szociális Közalapítvány és 
     Budapesti Szociális Forrásközpont

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 tétel megnevezése Előző év Előző évek(ek)
helyesbítése Tárgyév

a b c d e

1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
    (1. + 2. + 3. + 4. + 5.) 164 699 75 771

2         1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 73 661 30 941
3            a) alapítótól 20 941 20 941
4            b) központi költségvetéstől 63 661
5            c) helyi önkormányzattól 10 000 10 000
6            d) egyéb, ebből 1% : ..0..
7         2. Pályázati úton elnyert támogatás 61 364 43 018
8         3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 5 500
9         4. Tagdíjból származó bevétel
10         5. Egyéb bevétel 3 233 1 812
11 B. Vállakozási tevékenység bevétele
12 C. Összes bevétel (A + B) 164 699 75 771

13 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
     (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.) 112 856 148 342

14           1. Anyagjellegű ráfordítások 35 357 41 082
15           2. Személyi jellegű ráfordítások 22 767 32 483
16           3. Értékcsökkenési leírás 610 297
17           4. Egyéb ráfordítások 50 801 73 979
18           5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
19           6. Rendkívüli ráfordítások 3 321 501

20 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
      (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)

21           1. Anyagjellegű ráfordítások    
22           2. Személyi jellegű ráfordítások    
23           3. Értékcsökkenési leírás
24           4. Egyéb ráfordítások    
25           5. Pénzügyi műveletek ráfordításai    
26           6. Rendkívüli ráfordítások    

Budapest, 2011. május 16.                                                                                        Dr. Győri Péter s. k.

         az egyéb szervezet vezetője
          (képviselője)
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1 8 1 0 9 0 2 5 8 5 3 2 5 6 9 0 1
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: Fővárosi Szociális Közalapítvány és 
     Budapesti Szociális Forrásközpont

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 tétel megnevezése Előző év Előző évek(ek)
helyesbítése Tárgyév

a b c d e
27   F.  Összes ráfordítás (D. + E.) 112 856 148 342
28   G. Adózás előtti eredménye (B.–E.)
29   H. Adófi zetési kötelezettség
30   I.  Tárgyévi vállakozási eredmény (G.–H.)
31   J.  Tárgyévi közhasznú eremény (A.–D.) 51 843 –72 571
32               Tárgyévi eredmény (I. + J.) 51 843 –72 571

Tájékoztató adatok

33 A. Személyi jellegű ráfordítások 32 483
34        1. Bérköltség 19 086
35               ebből:  – megbízási díjak 1 331
36                           – tiszteletdíjak 0
37        2. Személyi jellegű egyéb kifi zetések 6 409
38        3. Bérjárulékok 6 988
39 B. A szervezet által nyújtott támogatások 42 235
40 C. Továbbutalási céllal kapott támogatás 39 314
41 D. Továbbutalt támogatás 39 314

Budapest, 2011. május 16.                                                                           Dr. Győri Péter s. k.

                  az egyéb szervezet vezetője
         (képviselője)
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FRISS & Társa 
* _______________ Könyvv izsgá ló  és Tanácsadó Betéti Társaság

Budapest, 11. Ady Endre utca 1.11/3. (1024) 
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Független Könyvvizsgálói Jelentés 

A F városi Szociális Közalapítvány Kuratóriumának 
 
 
Elvégeztük a Közalapítvány (KSH-száma: 18036338-8532-569-01) 2010. december 31-i fordulónapra 
elkészített 2010. június 1. napi keltezés  2010. évi közhasznú egyszer sített éves beszámolójának a könyv-
vizsgálatát, amely közhasznú egyszer sített éves beszámoló a 2010. december 11-i fordulónapra elkészített 
mérlegb l - melyben az eszközök és források egyez  végösszege 60.076 eFt, a mérleg szerinti eredmény 
72.571 eFt (vesztség) -, az ezen idöpontra végz d  évre vonatkozó eredménykimutatásból és a számviteli 
politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészít  mellékletb l áll. 
A közhasznú egyszer sített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon 
elfogadott általános számviteli elvek szerint történ  elkészítése és valós bemutatása az Alapítvány felel ssége. 
Ez a felel sség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából ered , lényeges hibás állításoktól mentes 
egyszer sített éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns bels  ellen- rzés 
kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelel  számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint 
az adott körülmények között ésszer  számviteli becsléseket. 
A könyvvizsgáló felel ssége a közhasznú egyszer sített éves beszámoló véleményezése az elvégzett 
könyvvizsgálat alapján. Az Alapítvány 2009. évi közhasznú egyszer sített éves beszámolójáról a 2010. 
június 28. napján kelt könyvvizsgálói jelentésünkben min sítés nélküli záradékot bocsátottunk ki, A 
könyvvizsgálatot a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - 
Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre, A lentiek megköve-
telik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és 
elvégzése révén elegend  és megfelel  bizonyítékot szerezzünk arról, hogy a közhasznú egyszer sített éves 
beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. 
Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati 
bizonyítékot szerezni a közhasznú egyszer sített éves beszámolóban szerepl  összegekr l és közzétételek-
r l. A kiválasztott eljárások, beleértve a közhasznú egyszer sített éves beszámoló akár csalásból, akár té-
vedésekb l ered , lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélését l függ-
nek. A közhasznú egyszer sitett éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének 
nem célja, hogy az Alapítvány bels  ellen rzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. 
A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényege-
sebb becsléseinek, valamint a közhasznú egyszerüsített éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meg-
gy z désünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyiték elegend  és megfelel  alapot nyújt a könyv-
vizsgálói záradék (vélemény) megadásához. 
A könyvvizsgálat során az Alapítvány közhasznú egyszerüsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit; 
azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak 
szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegend  és megfelel  bizonyosságot szereztünk arról, hogy a 
közhasznú egyszerüsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon 
elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint a közhasznú egyszer sített 
éves beszámoló az Alapítvány 2010. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetér l 
megbízható és valós képet ad. 

Budapest, 2011. május 16.

FRISS & TÁRSA
Könyvvizsgáló és Tanácsadó Betéti Társaság

Budapest 11., Ady Endre utca 1. 1113
Eng. szám: MKVK 000135

FRISS LÁSZLÓ s. k.
okleveles könyvvizsgáló
„hites könyvvizsgáló”

Eng. szám: MKVK 003235
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A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONÁNAK 
(SZOMBATHELY) KÖZLEMÉNYE

A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona – Szombathely, Bogáti út 72.– hivatkozással a Kbt. 98. §-ra, az Áht. 15/A. 
illetőleg a 15/B. §-ra, – közzéteszi a 2011. évi élelmiszer beszerzésre lefolytatott egyszerű, hirdetmény közzététele nélkü-
li (3 ajánlattevős) közbeszerzési eljárásának az adatait.

Az ajánlattételi felhívás  megküldésének napja: 2011. május 16.

Az eljárás fajtája:  a nemzeti értékhatárt el nem érő egyszerű, hirdetmény   
                                 közzététele nélküli eljárás

A nyertes ajánlattevőkkel kötött szerződések adatai:
– A szerződések megnevezése (típusa): szállítási szerződések
– A szerződések tárgya:  élelmiszer  termékcsoportonkénti áruk szállítása
– A szerződések időtartama:  2011. június 25–2012. június 25-ig
– A szerződő fél egyrészről:  Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona
  Szombathely, Bogáti út 72.

Friss és előhűtött húsáruk 
A szerződő fél:  Kanizsa Hús 2000 Kft. 8800 Nagykanizsa, Palini u. 5. 
A szerződés értéke:   3 988 180 Ft+áfa

Mirelit hús
A szerződő fél:  Halker Kft. 8630 Balatonboglár, Klapka u. 4. 
A szerződés értéke:   855 600 Ft

Mirelit zöldség
A szerződő fél:  Halker Kft. 8630 Balatonboglár, Klapka u. 4. 
A szerződés értéke:  395 150 Ft

Tojás
A szerződő fél:  Horváth László 8900 Zalaegerszeg, Kaszaházi út 37. 
A szerződés értéke:   300 000 Ft

Tej, tejtermékek 
A szerződő fél:  FOOD CONTACT Kft. Szombathely, Mérleg u. 1. 2.
A szerződés értéke:  2 885 700 Ft

Fűszerek, szárazáruk
A szerződő fél:  FE-ZO Kereskedelmi Kft. Szentgotthárd, Hunyadi 28.
A szerződés értéke:  5 059 135 Ft

Sütőipari termékek
A szerződő fél:  ZALACO Sütőipari Rt. Zalaegerszeg, Kaszaházi 34. 
A szerződés értéke:  1 870 700 Ft

Zöldség, gyümölcs, savanyúságok
A szerződő fél:  FE-ZO Kereskedelmi Kft. Szentgotthárd, Hunyadi 28.    
A szerződés értéke: 3 761 550 Ft

Mirelit sütemények
A szerződő fél:  Halker Kft. 8630 Balatonboglár, Klapka u. 4. 
A szerződés értéke:  486 100 Ft

Cukrászipari termékek
A szerződő fél:  ZALACO Sütőipari Rt. Zalaegerszeg, Kaszaházi 34.
A szerződés értéke:  197 000 Ft.

Szombathely, 2011. július 05.
         Kiss Lászlóné s. k.
         intézményvezető
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ÖSSZEFOGÁS
A BUDAPESTI LAKÁSTALANOKÉRT ÉS HAJLÉKTALAN EMBEREKÉRT

KÖZALAPÍTVÁNY KÖZLEMÉNYE

Tárgy: Közhasznú jelentés a Közalapítvány 2010. évi működéséről.

A közhasznú jelentéskészítési kötelezettséget a közhasznú szervezetekről szóló 1997 évi CLVI. törvény írja elő. A hi-
vatkozott jogszabály alapján a Közalapítványnak az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznú jelentést is 
kötelező készíteni, amelynek elfogadása a Kuratórium hatáskörébe tartozik.

A közhasznú jelentésnek tartalmaznia kell: a számviteli beszámolót, a költségvetési támogatás felhasználását, a vagyon 
felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a cél szerinti juttatások kimutatását, a központi költségvetési szervtől, az elkülö-
nített állami pénzalapból a helyi önkormányzattól kapott támogatás mértékét, a vezető tisztségviselőknek juttatott támo-
gatások értékét, illetve összegét, végül a közhasznú tevékenységről szóló rövid beszámolót.

A közhasznú jelentés melléklete az auditált beszámoló.

A fentiek fi gyelembevételével az alábbiakban ismertetjük az adatokat.
Kijelentjük, hogy a vezető tisztségviselőknek támogatásokat nem juttattunk. 

A Magyar Köztársaság Kormánya és Budapest Főváros Önkormányzata a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi 
IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 74/G. §-nak (1) bekezdése alapján, közfeladat ellátásának folyamatos biztosítása cél-
jából határozatlan időtartamra hozta létre az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közala-
pítványt.

A Közalapítványt a Fővárosi Bíróság 12.Pk.61.267/2003/2. számú, 2004. január 7-én jogerőre emelkedett végzésével 
9.075. sorszám alatt vette nyilvántartásba, és 2004. január 7-től kezdődő időponttal kiemelkedően közhasznú szervezet-
té minősítette.

A Közalapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 5. §-ban megjelölt 
kiemelkedően közhasznú tevékenységet folytató szervezet, mivel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tör-
vény 8. §-ának (1) és (4) bekezdésében, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tör-
vény 56. §-ának (1) bekezdésében, 57. §-ának (1)-(2) bekezdésében, 65/E. §-ában, 67. §-ában, 74/A. §-ában, 84. §-ában, 
valamint 88. §-ának (1)-(2) bekezdésében meghatározott közfeladatot látja el. 

A Közalapítvány a Khtv. 26. §-a c) pontjában meghatározott közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat folytatja: 
– szociális tevékenység (2. alpont),
– hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (11. alpont).

A Közalapítvány célja a fővárosban élő lakástalan és hajléktalan emberek szociális helyzetének javítása.

A Közalapítvány a fenti cél elérése érdekében az alábbi feladatokat látja el: 
a) a hajléktalan emberek téli speciális ellátásának összehangolt működtetése, továbbfejlesztése, kiegészítő fi nanszíro-

zása,
b) a hajléktalan emberek által igénybe vett szociális intézményhálózat fejlesztése, támogatása,
c) a hajléktalan emberek ellátását támogató önsegítő és professzionális közösségi kezdeményezések támogatása,
d) lakhatás megtartása, hajléktalanságból kijutási rendszerek, lakhatási modell-kísérletek támogatása,
e) a hajléktalanok részére szociális szolgáltatásokat szervezők, az e területen dolgozó szakemberek és laikusok szerve-

ződéseinek és továbbképzésének a támogatása, 
f) kutatás, helyzetértékelés, felmérések készíttetése,
g) a magán, a társadalmi és egyházi, valamint az önkormányzati és állami, minisztériumi kezdeményezések, erőfor-

rások összekapcsolása, 
h) pályázatok kiírása, lebonyolítása, a pályázattal megvalósított programok, szolgáltatások hatásának és eredményei-

nek ellenőrzése, értékelése. 

3) A Közalapítvány induló vagyona 26 millió, azaz huszonhatmillió forint, melyet az Alapítók az alábbiak szerint biz-
tosítottak: 

Magyar Köztársaság Kormánya 13 millió forint,
Fővárosi Önkormányzat 13 millió forint.
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A Magyar Államkincstárnál 2004. február 13. óta érvényben van a 10032000-00287508-00000000 pénzforgalmi 
számla. 

A Közalapítvány a működés biztonsága érdekében az induló vagyonból 5 millió, azaz ötmillió forintot törzsvagyon-
ként elkülönítetten kezel, amely a Közalapítvány működéséhez nem használható fel.

A Közalapítvány kuratóriuma minden évben törekedett arra, hogy a pályázati kiírások időben elkészüljenek, hogy a 
hajléktalanokat ellátó szervezeteknek elegendő ideje legyen felkészülni a pályázatok benyújtására és következésképpen a 
hajléktalanok ellátásában ne legyen fennakadás. 

Így a 2010. május 26-i ülésen a Kuratórium az alábbi határozatot hozta:

5/2010 (V. 26.) Köz. A. határozata
Az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány Kuratóriuma úgy dönt, hogy tu-

domásul veszi, hogy:
– a Fővárosi Önkormányzattal a támogatási szerződés 40 M Ft-ról létrejött, és a támogatási összeg átutalása folyamat-

ban van,
– a minisztériummal kötendő 280 M Ft támogatási összeg biztosításáról szóló támogatási szerződéshez az iratok, mel-

lékletek becsatolásra kerültek április hónapban, az aláírás folyamatban van.

A Közalapítvány Kuratóriuma a májusi ülésén döntött feltételhez kötötten a pályázati kiírásról, az alábbiak szerint:

9/2010 (V. 26.) Köz. A. határozata
Az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány Kuratóriuma úgy dönt, hogy:
1) jóváhagyja a Közalapítvány 2010. évi pályázati kiírását,
2) a pályázati kiírást akkor lehet meghirdetni, ha a minisztériumi 280 M Ft támogatási összegről szóló támogatási szer-

ződés aláírva megérkezik a Közalapítvány titkárságára.
3) a pályázati kiírást tájékoztatás céljából a Kuratórium fenti 1. és 2. számú határozataival együtt fel kell tenni az Ösz-

szefogás Közalapítvány honlapjára.
Határidő: 1. és 3. azonnal
2. minisztériumi támogatási szerződés aláírását követően, azonnal

Ezt követően a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma Családi és Szociális Szolgáltatások Főosztálya 2010. június 29-én 
kelt levelével értesítette a Közalapítványt, hogy 42 M Ft elvonásra kerül a tervezett támogatási összegből, ezért 238 M Ft-
ra várható a támogatási szerződés megkötése.

Végül a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal a támogatási szerződés 2010. szeptember 22-én jött létre 238 M Ft támo-
gatási összeg biztosítására.

A Közalapítvány 2010-ben a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal és a Fővárosi Önkormányzattal kötött támogatási 
szerződések alapján nyújtott költségvetési támogatásból működött, illetve döntött a pályázati kiírásokról.

A Közalapítvány 2010-ben a Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól 238 000 000 Ft támogatást kapott az alábbi szakfel-
adatokra: 

749 031 Módszertani szakirányítás: 51 200 000

879 042 Hajléktalanok bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása: 125 000 000

889 929 Utcai szociális munka 61 800 000

A Fővárosi Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján 40 000 000 Ft támogatási összeget kapott a 
Közalapítvány az alapító okiratban lévő célok megvalósításához.

 A minisztériumi támogatási szerződéshez csatolt szakmai program szerint a Közalapítvány az alábbiak szerint hasz-
nálta fel az alapítóktól kapott támogatási összeget:

A támogatási összeget a hajléktalan ellátásban, mint minden évben, 2010-ben is nyílt pályázat útján osztotta szét a pá-
lyázók között.
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A pályázaton támogatást igényelhetett bármely természetes és jogi személy, aki részt vállal a hajléktalan személyek el-
látásában. Így pályázhatott valamennyi önkormányzat, állami, önkormányzati intézmény, humán szolgáltatást végző nem 
állami szervezet (egyház, közalapítvány, közhasznú alapítvány, közhasznú egyesület, egyéni és társas vállalkozás, Bt., 
Kht.), amennyiben a pályázott szolgáltatás megvalósításával vállalta a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szó-
ló 1993. évi III. tv-ben és annak végrehajtási rendeleteiben foglalt feltételek teljesítését.

Az alábbiakban ismertetjük, hogy a Közalapítvány 2010-ben milyen főbb célokra írta ki pályázatát, a hajléktalan em-
berek Közép-magyarországi ellátásának biztonsága érdekében:

I. A KÖZTERÜLETEKEN ÉLŐK ELLÁTÁSA: 
Ez a pályázati blokk évek óta a fővárosi téli krízis ellátás minimális logisztikai és üzemeltetési biztonságát szolgálja. A 

nagyvárosi téli krízis ellátáshoz elengedhetetlenül szükséges, de normatív támogatással nem fedezett feladatok kerülnek 
e körben fi nanszírozásra. E feladatok kapcsolódnak az alaptámogatásban részesülő szolgáltatásokhoz, azonban azokat – 
szükség szerint – kiegészítik részben a dologi, részben a személyi feltételek biztosításával.

(Ilyen pl.: a krízisautók és speciális utcai gondozó szolgálatok támogatása, regionális diszpécserszolgálati feladatok 
ellátása, étkeztetés éjjeli menedékhelyen, nappali melegedők hétvégi nyitva tartása, alacsony küszöbű szolgáltatások tá-
mogatása.)

II. INTÉZMÉNYES ELLÁTÁS FENNTARTÁSA, REKONSTRUKCIÓJA, FEJLESZTÉSE: 
Ez a pályázati blokk egyrészt azt a célt szolgálja, hogy pótolja azokat a legszükségesebb hiányokat – karbantartás, fel-

újítás, gép- műszerbeszerzés, pótlás stb. –, melyek a működési támogatás(ok)ból nem fedezhetőek, viszont elmaradásuk 
közvetlenül akadályozza a szolgáltatások folyamatos biztosítását.

Másrészt ebben a pályázati blokkban szerepelnek azok a speciális, de igen költséges ellátások, melyek a hajléktalan 
emberek egészségügyi ellátásának hiányait vannak hivatva pótolni, oltási és gyógyszer-ingyenesítési programok, lábado-
zók kiegészítő fi nanszírozása. 

(Ilyen pl.: intézményi: átmeneti szállók, nappali melegedők beruházásának támogatása, kiegészítő programok, téli el-
látást kiegészítők, hajléktalan emberek egészségügyi ellátása.)

III. AZ INTÉZMÉNYES ELLÁTÁSBÓL VALÓ KIKERÜLÉST TÁMOGATÓ PROGRAMOK 
Ez a pályázati blokk évek óta az ellátásból való kivezető utat van hivatva szolgálni. Míg az I. blokk a krízis helyzetek 

oldását, a II. blokk az ellátás körének lehető bővítését, színvonalának lehető emelését szolgálja, addig a III. blokk nyújt 
lehetőséget az ellátásban részesülők részére a tényleges helyzetváltoztatásra. Ugyanakkor ez a blokk teremti meg annak 
a lehetőségét is, hogy – akár az ún. bónos rendszeren, akár az ún. támogatott lakhatási programon keresztül – évente több 
száz férőhely fölszabaduljon, és azon biztosítani lehessen újabb, intézményes ellátásra szorulók ellátását, el lehessen ke-
rülni a meglévő intézmények teljes „bedugulását”.

Ma már egyértelműen látható, hogy a jelenlegi támogatás-szabályozási körülmények között az ilyen, támogatott lakha-
tási programok fi nanszírozását az EU források nem váltják ki, továbbra is szükség van ezek hazai fi nanszírozására. 

Fentiek alapján a május 26-i kuratóriumi döntésnek megfelelően a Közalapítvány az 1. sz. melléklet szerint kiírta pá-
lyázatát, amelyben a pályázati összeget és a határidőket az alábbiak szerint határozta meg:

A támogatásra fordítható pályázati keretösszeg: 275 millió Ft
A pályázat benyújtási időszaka: legkorábban: 2010. szeptember 27.

Legkésőbb: 2010. október 11.
A pályázatok elbírálására a határidő: 2010. november 6.

A Közalapítvány a csatolt 2. sz. melléklet szerinti engedélyező okirat előkészítését tartalmazó táblában foglaltak sze-
rint a 2010. november 8-i ülésén döntött a pályázatok elbírálásáról. A kiírt pályázati összeg teljes egészében felosztásra 
került a pályázók között. A minisztériumi támogatási szerződésben lévő összeg teljes egészében felhasználásra került. A 
Fővárosi Önkormányzattól a közszolgáltatási szerződés szerint kapott támogatási összegből 37 000 000 Ft került felhasz-
nálásra, a maradványösszegből a 3 000 000 Ft-ból fedezi a Közalapítvány a működési költségeket.

A működési költségek felhasználását a 2010 évi mérlegben mutatjuk be a végleges beszámolóban.

Összesen 215 db pályázat érkezett, ebből nyertes pályázat lett 151 db és nem nyert 64 db pályázat.

Az igényelt támogatás összesen: 470 534 536 Ft volt, ebből működésre: 352 128 902 Ft-ot és beruházásra: 
118 405 364 Ft-ot kértek a pályázók.
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A nyert támogatás összesen: 275 471 000 Ft ebből működésre: 229 892 000 Ft-ot és beruházásra: 45 579 000 Ft-ot osz-
tott szét a Közalapítvány Kuratóriuma, a nyertesek adatait tartalmazó Excel tábla szerint.

A támogatási szerződésekben lévő összegek lekönyvelése során derült ki, hogy tévedésből 275 471 000 Ft-ot osztott 
szét a Közalapítvány a nyertes pályázók között. Ennek az adminisztrációs tévedésnek az oka következő:

A 430/2010 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei: az Excel táblában a cella formázása eltért a töb-
bitől és a 192 000 Ft-nál szóköz volt ütve és nem adta hozzá ezt az összeget az összesen összeghez.

A 496/2010 Szociális Gondozó Központ – Érd: a cellába a bírálat során 279 000 Ft akartak javasolni és véletlenül 
279 00 Ft lett beírva, amit az Excel szintén nem adott hozzá a végösszeghez így lett 471 000 Ft eltérés.

A támogatási szerződések megkötése nem a hibás Excel tábla, hanem a Kuratórium döntésének megfelelően történt.
A 471 000 Ft rendelkezésre áll a Közalapítvány működési költsége terhére, ezért pénzügyileg nem okoz gondot 

a fi nanszírozása.

Tehát  275 471 000 Ft-ot osztott szét a Kuratórium a 2010 évi pályázat során.
A fentiekből is látható, hogy a rendelkezésre álló összeget jóval meghaladó igény van a hajléktalanok ellátására.  A haj-

léktalanok egészségügyi ellátására beadott pályázatokat, ha lett volna rá pénzügyi keret, nem kellett volna kihúzni, lehe-
tett volna támogatni. A Kuratórium a beruházások tekintetében az ellátási szükségességet vette fi gyelembe.  A Kuratóri-
um a lakhatási pályázatoknál 298 fő kiköltözési támogatásáról döntött összesen.

Az utcai gondozó szolgálatok gépkocsi beszerzésére, cseréjére a beérkezett 5, 6 pályázatból azonban esetleg 1 db-ot 
lehetett volna támogatni, mivel a szakmai programok nem tartalmazták a megfelelő, bírálati szempontból is fontos infor-
mációkat. Kb. 10–12 millió forint igény érkezett erre a programra, ezért a Kuratórium intézkedett, hogy fel kell mérni a 
rendelkezésre álló gépkocsiparkot. 

2010. november 17-én az engedélyező okirat aláírása megtörtént, amelynek alapján létrejöttek a nyertes pályázókkal a 
támogatási szerződések. A támogatási összegek utalása a szerződések szerint, így részletekben történik. 

Monitorozás

A Kuratórium a 2010. május 26-i ülésén megtárgyalta a „Javaslat a 2009 évi nyertes pályázatok monitorozására” című 
előterjesztést.

A 2009. évben folytatott monitorozási gyakorlat volt 2010-ben is – a benyújtott előterjesztés szerint, voltak olyan 
alprogramok –, mint pl. II/1, II/2 és a II/3, a II/4, valamint a III/1-es alprogramok nyertes pályázatai, amelyek a helyszí-
nen lefolytatott monitorozás során kerülnek ellenőrzésre, valamint voltak olyanok, amelyek a benyújtott dokumentációk 
alapján kerültek ellenőrzése. 

A Kuratórium fi gyelemmel volt arra, hogy az ellenőrzések és azok jegyzőkönyvei álljanak rendelkezésre augusztus 15-ig, 
hogy azokat az esetleges bírálathoz már fel lehessen használni.

Mindezek alapján a kuratórium az alábbi határozatot hozta:
11/2010 (V. 26.) Köz. A. határozata
Az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány:
(1) A Kuratórium úgy dönt, hogy elfogadja a 2009. évi pályázatok monitorozására tett javaslatot, annak költségvon-

zatát, azzal a módosítással, hogy a monitorozási időszak: 2010.júniusra és az összefoglaló értékelés elkészítésének 
időpontja: 2010. augusztus 15-re módosul.

A Kuratórium a 2010. november 8-i ülésén megtárgyalta a monitorozásról készült jelentéseket, és határozattal döntött 
azok elfogadásáról és egyes esetekben a támogatási összeg visszafi zetésének kötelezettségét írta elő. 

A Kuratórium minden évben megtárgyalja a nyertes, illetve az elszámolt, a projekteket befejező pályázó szervezetek 
pályázatainak szakmai és pénzügyi beszámolójáról szóló jelentést. A Kuratórium 2010. november 8-i ülésén tárgyalta a 
2009 évi nyertes pályázók ellenőrzéséről készült összefoglaló jelentést.

Krízis Alap
A 2008. szeptember 30-át követően önálló lakhatását elveszített, kiskorú gyermeket nevelő személyek részére 

meghirdetett pályázat
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A Kuratórium 2010. november 8-i ülésén tárgyalta a Krízis alapra rendelkezésre álló összeg felhasználásáról szóló be-
számolót.

A kuratóriumi tagok ismertetőt kaptak a 2008. szeptember 30-át követően önálló lakhatását elveszített, kiskorú gyer-
meket nevelő személyek részére meghirdetett pályázat eredményeiről, kimutatásairól, pénzügyi helyzetéről.

TÁMOP532 projekt végrehajtása

A Közalapítvány konzorciumi partnereként meghívást kapott még 2007-ben a Társadalmi Megújulás Operatív Prog-
ram „A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása” című 
kiemelt projekt tervezésében és megvalósításában való aktív közreműködésre (TÁMOP-5.3.2).

A projekt az Új Magyarország Fejlesztési Tervben rögzített, A társadalom megújulása prioritást szolgáló Társadal-
mi Megújulás Operatív Program 5. fejlesztési területe, az Egészségmegőrzés és társadalmi befogadás, részvétel erősítése 
prio ritás céljainak elérését szolgálja.

A TÁMOP-5.3.2. projekt a prioritás célkitűzéseit a hajléktalanellátó intézmények és az ott dolgozó szakemberek szem-
léletének és eszközrendszerének megújításával módszertanilag alapozza meg, és a hajléktalan emberek társadalmi integ-
rációját segítő szolgáltatások bevezetését, használatát segíti a szolgáltatók körében. A prioritás célkitűzései teljesítése és 
fenntarthatósága érdekében a projekt javaslatokat kíván megfogalmazni a hajléktalan emberek társadalmi beilleszkedését 
sikerrel szolgáló eszközök rendszerszerűvé tételére és jogszabályi megerősítésére.

Konzorciumi megvalósítás
A projektet a Hajléktalanokért Közalapítvány, mint projektgazda, és az Összefogás Közalapítvány, mint partnerszerve-

zet, konzorciumi partnerségben hajtja végre. A konzorciumi feladatmegosztás oka Budapestnek és vonzáskörzetének más 
régiókkal összevetve lényegesen eltérő helyzete a hajléktalanság és a foglalkoztatottság kapcsán, mivel a Közép-magyar-
országi régióban (KMR) koncentrálódik az effektív hajléktalanok fele-harmada, a hajléktalanszállók fele, munkanélkü-
liségi rátája pedig a legalacsonyabb.

Eredetileg a program befejezésének határideje 2011. június 30.

A TÁMOP532 projekt 1 éves hosszabbítása valószínű. A projekt így 2012. június 30-ig tartana. Ebben a kérdésben 
még nem született döntés.

Működési költségként – beleértve a Kuratórium, a Felügyelő Bizottság és a Közalapítvány Titkárságának költségeit 
is – a Kuratórium által évente meghatározott összeg használható fel, amely azonban nem haladhatja meg az éves terve-
zett összkiadás 6%-át, vagyis a 2010 évi költségvetés szerint a 21 781 248 Ft-ot,ezzel szemben a tervezett működési ki-
adás.13 520 800 Ft, ami az éves összkiadás 3,73%-a.

A működési költség végleges összegét a mérlegben mutatjuk ki.

Befektetés diszkont kincstárjegybe

A Közalapítvány alapító okiratának módosítása lehetővé tette, hogy az ideiglenesen fel nem használt összegek disz-
kont kincstárjegybe befektetésre kerüljenek a Magyar Államkincstárnál. Ez a lehetőség biztosítja, hogy a Közalapítvány 
a működési költségeinek egy részét a kamatokból fedezze.

A Kuratórium elnöke 2011. II. 28-ig beszámolt a Közalapítvány szakmai működéséről az alapítóknak, és a mérleg jó-
váhagyása után, 2011. június 30-ig ismételten beszámol, valamint közzéteszi a gazdálkodás legfontosabb adatait a Fővá-
rosi Közlönyben, valamint a Nemzeti Erőforrás Minisztérium hivatalos lapjában.

Budapest, 2011. május 5.

Ikvai-Szabó Imre s. k.
a Kuratórium elnöke
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18112285-1-41
Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány

Budapest 1134 Dózsa György út 152.

MÉRLEG
adatok E Ft-ban 

Sor-
szám A tétel megnevezése Előző év

Előző
év(ek) 
helyes-
bítései

Tárgyév

a b c d e

1 A. Befektetett eszközök 1 717 0 3 371

2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1 374 2 082

3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 343 1 289

4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

5 B. Forgóeszközök 189 417 0 240 598

6 I. KÉSZLETEK

7 II. KÖVETELÉSEK 14 174

9 III. ÉRTÉKPAPÍROK

10 IV. PÉNZESZKÖZÖK 189 403 240 424

11 C. Aktív időbeli elhatárolások 100 000 119 000

12 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 291 134 0 362 969

13 D. Saját tőke 36 404 0 47 621

14 I. INDULÓ TŐKE 26 000 26 000

15 II. TŐKEVÁLTOZÁS 817 10 404

16 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL, 

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL 9 587 11 217

19 VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

20 E. Céltartalékok

21 F. Kötelezettségek 222 807 0 253 119

22 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

23 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

24 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 222 807 253 119

25 G. Passzív időbeli elhatárolások 31 923 62 229

26 FORRÁSOK ÖSSZESEN 291 134 0 362 969

Keltezés: Budapest, 2011. május 05.

                                                                                                                                       Ikvai-Szabó Imre s. k.
az alapítvány, a közalapítvány vezetője (képviselője)

P. H.
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ÖSSZEFOGÁS KÖZALAPÍTVÁNY 
18112285-1-41

2010. ÉV
EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok E Ft-ban 

Sor-
szám A tétel megnevezése Előző

év

Előző
év(ek) 
helyes-
bítései

Tárgyév

a b c d e

1 A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.+3.+4.) 330 205 0 333 333

2 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 305 000 0 297 265

3              a) alapítótól

4              b) központi költségvetéstől

5              c) helyi önkormányzattól

6              d) társadalombiztosítási

7              e) továbbutalási céllal kapott 305 000 278 000

8              f) egyéb támogatás 19 265

9 2. Pályázati úton elnyert támogatás 14 429 32 095

10 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 125 37

11 4. Egyéb bevétel 10 651 3 936

12 B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

13 C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.) 330 205 0 333 333

14 D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 320 618 0 322 116

15 1. Anyagjellegű ráfordítások 9 945 13 356

16 2. Személyi jellegű ráfordítások 24 100 25 896

17 3. Értékcsökkenési leírás 573 1 802

18 4. Egyéb ráfordítások 286 000 281 062

19 ebből: továbbutalt támogatás 285 000 275 571

20 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

21 6. Rendkívüli ráfordítások

22 E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 0 0 0

23 1. Anyagjellegű ráfordítások

24 2. Személyi jellegű ráfordítások

25 3. Értékcsökkenési leírás 

26 4. Egyéb ráfordítások

27 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

28 6. Rendkívüli ráfordítások
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Sor-
szám A tétel megnevezése Előző

év

Előző 
év(ek) 
helyes-
bítései

Tárgyév

a b c d e

29 F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.) 320 618 0 322 116

30 G. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B.–E.) 0 0 0

31 H. Adófi zetési kötelezettség

32 I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.) 0 0 0

33 J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.) 9 587 0 11 217

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

34 A. Személyi jellegű ráfordítások

35 1. Bérköltség 20 497

36 ebből: megbízási díjak

37              tiszteletdíjak

38 2. Személyi jellegű egyéb kifi zetések 28

39 3. Bérjárulékok 5 372

40 B. A szervezet által nyújtott támogatások

41 C. Tárgyévben az APEH által kiutalt 1% összege 37

Keltezés: Budapest 2011. május 05.

                                                                                                                                        Ikvai-Szabó Imre s. k.
az alapítvány, a közalapítvány vezetője (képviselője)

P.H.

18112285-1-41 
ÖSSZEFOGÁS KÖZALAPÍTVÁNY

2010. ÉV
EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok E Ft-ban 
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány alapítói és kuratóriuma 
részére

Elvégeztük az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány mellékelt 2010. évi 
beszámolójának a könyvvizsgálatát. Ez az egyszerűsített éves beszámoló a 2010. december 31-i fordulónapra elkészített 
egyszerűsített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 362 969 E FT a mérlegszerinti eredmény 
11 217 E FT, – és a Közalapítvány ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli 
politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből, közhasznúsági 
jelentésből áll. 
Az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint 
történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár 
hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns 
belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint 
az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.
A könyvvizsgáló felelőssége az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.
Itt jegyezzük meg, hogy a 2009. 04. 13-án kiadott jelentésünkben 2009. évre könyvvizsgálatunk alapján minősítés nélküli 
záradékot adtunk ki. 
A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon 
érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos 
etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot 
szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.
Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot 
szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló 
akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől 
függnek. Az éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy a közalapítvány belső 
ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.
A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, 
valamint az éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték 
elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék megadásához.
A könyvvizsgálat során az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány egyszerűsített 
éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati 
standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, 
hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint 
készítették el. Véleményünk szerint a beszámoló az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért 
Közalapítvány 2010. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Budapest, 2011. május 05.

                                                            Varga Péter s. k.                                  Varga Péter s. k.
                                                                 ügyvezető                              bejegyzett könyvvizsgáló
                                                             MKVK 000256                                  MKVK 004214
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HELYESBÍTÉS

A Fővárosi Közlöny 2011. július 18-i, 16.-i számában megjelent, Budapest Főváros Közgyűlésének 42/2011. (VII. 18.) 
önkormányzati rendelete címében – nyomdahiba miatt – tévesen szerepel a módosítandó rendelet száma.

Helyesen a rendelet címe: Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 42/2011. (VII. 18.) önkormányzati rende-
lete a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 
28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

A hibáért elnézésüket kérjük.
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