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I. rész
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
46/2012. (V. 18.) önkormányzati rendelete
a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi
XLII. törvény 4. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény
2. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos szerződéses jogviszonyt az ingatlan tulajdonosa és
a 3. § (1) bekezdése szerinti Szolgáltató között a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre. A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a közszolgáltató
a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről a tulajdonost írásban értesítette, illetve
– többlakásos ingatlan esetén – felhívás közzététele útján tájékoztatta.”
2. §
A R. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Szolgáltató az ellenőrzési és a tisztítási munkák ütemezésére közszolgáltatási ütemtervet készít, melyet honlapján és ügyfélszolgálati irodáiban közzé tesz,
továbbá írásbeli tájékoztatást küld az illetékes kerületi
önkormányzatoknak hivatalos közzététel céljából.”
3. §
A R. 5. §-a a következő új (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Szolgáltató a kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó kötelező időszakos ellenőrzés és
tisztítás végzésének várható időpontjáról kellő időben
– de a munka megkezdését legalább 8 nappal megelőzően – köteles a tulajdonost írásban, hirdetmény útján értesíteni.

A kiértesítés
– többlakásos, illetve többszintes épület esetén kapualji hirdetmény (plakát),
– laza beépítésű (családi házas) lakóterületeken, az
épület bejáratán jól látható módon elhelyezett hirdetmény (plakát) útján valósul meg.
Az előírt értesítési kötelezettség:
A kiértesítés ismételt esetben (pl. első alkalommal
akadályoztatás, zárt lakás, stb.) névre szóló, tanúk előtt
postaládába helyezett értesítéssel történik. Az előírt értesítési kötelezettség akkor megfelelő, ha a munka megkezdését legalább 8 nappal megelőzően kerül elhelyezésre,
illetve azon naptári nap, óra pontossággal kerül megjelölésre a munka elvégzésének időpontja.”
4. §
A R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás keretében végzett tevékenységért a tulajdonos díjat
köteles fizetni. A kötelező közszolgáltatás díját e rendelet
melléklete tartalmazza.
(2) A Szolgáltató a pályázatot követően minden év
szeptember 30-ig a következő évre vonatkozóan kezdeményezheti a díj felülvizsgálatát. A kéményseprő-ipari
közszolgáltatás tekintetében a díj mértékét a kémény típusa (egyedi, gyűjtő, központi), a tüzelési mód, a kémény igénybevételének jellege (üzemelő vagy tartalék)
és a kéményseprő-ipari közszolgáltatáshoz tartozó kéményseprő-körzet településszerkezete figyelembevételével kell meghatározni. A közszolgáltatás díjának a hatékonyan működő vállalkozás ráfordításaira és a működés
fejleszthető fenntartásához kell fedezetet biztosítania.
A díj megállapításához a közszolgáltatás ellátója a szolgáltatás módján és rendjén alapuló költségelemzést készít.
A Fővárosi Önkormányzat a díj megállapításánál a
fejlesztési célú költséghányadot figyelembe veheti.
(3) A mindenkor érvényes díjról, a díjért végzendő tevékenység feltüntetésével a Szolgáltatónak díjjegyzéket
kell készíteni.
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(4) A tevékenység díját egy összegben, utólag kell
a Szolgáltató vagy megbízottja által benyújtott számla
alapján megfizetni.
(5) A kéményseprő-ipari közszolgáltatási tevékenységek köréből
a) a lakó- és közösségi épületekben végzett tevékenység díját az épületek tulajdonosa,
b) üzemi tüzelőberendezések füstgáz elvezetésére szolgáló kéményekkel kapcsolatos tevékenység díját a
kémény és tüzelőberendezés használója (üzemeltetője),
c) minden egyéb kéményseprő-ipari tevékenység díját
az igénybe vevő köteles megfizetni.”
5. §
A R. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § (1) A tulajdonos köteles megtéríteni a közszolgáltatási tevékenység díját.
(2) A tulajdonos köteles a közszolgáltatási tevékenység díjával megegyező összegű pótdíjat fizetni, amenynyiben a Szolgáltató az előírt értesítési kötelezettségének
eleget tett, de a munkát a tulajdonos felróható magatartása következtében nem tudta elvégezni.
(3) Amennyiben a Szolgáltató a munkát az értesítés e
rendelet 5. § (5) bekezdése szerinti előírt értesítési kötelezettséget követően, második alkalommal sem tudja elvégezni, a további alkalommal elvégzett munka díján
felül jogosult a melléklet szerinti kiszállási díjat felszámítani. A Szolgáltató pótdíj, illetve a kiszállási díj kiszámlázására 30 napon belül jogosult.
(4) Ha a kéményseprő-ipari közszolgáltatás a Szolgáltató által meghatározott időpontban a Szolgáltató mulasztásából marad el, a Szolgáltató – a tulajdonosnak
a Szolgáltatóhoz 30 napon belül benyújtott írásbeli igénye alapján – kötbért köteles fizetni. Amennyiben az ügyfél más határidőt nem jelölt meg a Szolgáltató az igény
benyújtásától számított 15 napon belül köteles a kötbért
megfizetni melynek összege megegyezik az el nem végzett
szolgáltatás díjával.”
6. §
Hatályát veszti a R. 12. §-a.
7. §
(1) E rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel
2012. május 31-én lép hatályba, és 2012. július 2-án hatályát veszti.
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(2) E rendelet 5. §-a a kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba, és 2012. július 2-án hatályát veszti.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
Budapesten, évről-évre nő azoknak a kéményeknek a
száma, melyeket a Fővárosi Kéményseprőipari Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató) nem tud megvizsgálni, mivel az ingatlanba történő bejutást a tulajdonosok nem
biztosították (zárt lakások). Ez a szám 2006-ban 86163,
2010-ben 153202, míg 2011-ben 155477 volt, ez utóbbi a teljes kéményállomány 16%-a. A kéményseprő-ipari
tevékenység preventív életvédelmi célja csak akkor teljesülhet, ha az időszakos ellenőrzéseket és szükség szerinti
tisztításokat a közszolgáltató maradéktalanul el tudja végezni. A csak a lakáson belül végezhető vizsgálati műveletek sok esetben a lakók, tulajdonosok együttműködési
hajlandóságának hiányában nem végezhetők el, pedig az
évente előforduló jelentős számú füstmérgezések és végzetes kimenetelű balesetek számát a kötelező ellenőrzési
feladatok maradéktalan végrehajtásával jelentősen csökkenteni lehetne. Sokan azért nem engedik be a lakásukba
a kéményseprőt, mert azt gondolják, hogy a kéményellenőrzés el nem végzése, a szolgáltatás „igénybe nem vétele” esetén mentesülnek a szolgáltatás díjának megfizetése alól. A lakástulajdonosok ezzel a „takarékossággal”
veszélyeztetik saját maguk, illetve a lakásban tartózkodók testi épségét. Természetesen a zárt lakások egyrészt
többletköltséget okoznak a közszolgáltató számára, másrészt a kéményseprő-ipari közszolgáltatás nem csak a
kéményellenőrzést, hanem a nyilvántartások vezetését,
ügyeleti szolgálat biztosítását, adminisztrációs feladatok
végzését is jelenti, amelynek fedezetét kéményellenőrzés
és tisztás díja biztosítja. A rendeletmódosítás célja, hogy
a lakosságot ösztönözze a kéményellenőrzés és tisztítás
igénybevételére, tűrésére.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A javasolt módosítás pontosítása a kéményseprő-ipari
tevékenységet végző közszolgáltató és az ingatlan tulajdonosa, használója között kötelezően létrejövő szerződéses jogviszonynak, ugyanis sem a Törvény, sem a Rendelet nem határozza meg a jogviszony kezdő időpontját.
A rendelet jelenleg a tényleges munkálatok elvégzéséhez köti a szerződéses jogviszony létrejöttét (kezdetét).
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A szerződéses jogviszony a gyakorlatban – tűrési kötelezettség következtében – a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás végzéséről szóló értesítés közlésétől
keletkezik, hiszen az érintett lakások tulajdonosainak,
használóinak tűrési kötelezettsége ebben az időpontban
keletkezik. A javasolt módosítás teremti meg az összhangot a tulajdonosok tűrési kötelezettsége és a Közszolgáltató szolgáltatási kötelezettsége között.
A 2-3. §-hoz
A javasolt módosítás a magasabb szintű jogszabályokkal való összhang megteremtését szolgálja.
A 4. §-hoz
A javasolt pontosítás, azt kívánja kihangsúlyozni,
hogy a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás nem
csak a kémények ellenőrzését jelenti, hanem egyéb jelentős ráfordítást igénylő tevékenységeket is, úgymint az ismételt kiszállások, hatóságok értesítése, ügyfélszolgálat,
illetőleg ügyeleti rendszer működtetése.
A kéményseprő-ipari kötelező közszolgáltatási tevékenység és arra vonatkozó fizetési kötelezettség nem
csak a rendeletben nevesített (egyedi és gyűjtőkémények
ellenőrzése, tisztítása) kéményfajták körére vonatkozik,
ezért téves és félrevezető, ha a rendelet csak ezek vonatkozásában nevesíti a fizetési kötelezettséget.
Előbbiekhez hasonlóan a lakóépületekben végzett tevékenység is szélesebb körű, mint amit a rendelet jelenlegi szövege említ (megrendelésre végzett vizsgálatok,
hibaelhárítás, stb.), ezért a tevékenység általános megfogalmazása indokolt.

2012. május 18.
Az 5. §-hoz

Az el nem végzett kötelező kéményellenőrzések esetén is merülnek fel költségek a Közszolgáltatónál (ismételt kiértesítés, többszöri kiszállás a helyszínre, postai levelezés, adminisztrációs költségek, stb.) melyek sokszor
meghaladják a kötelező közszolgáltatási tevékenység díjait. Előbbiek okán célszerű, és az ügyfelek szempontjából méltányos, ha a tulajdonosnak felróhatóan el nem
végzett szolgáltatások esetében, a tulajdonos a szolgáltatásért járó díjat pótdíjként legyen köteles megfizetni a
szolgáltatói költségek megtérítésére.
Amennyiben a két sikertelen munkavégzési kísérletet követően, a tulajdonossal történt időpont egyeztetés
alapján végül mégis sikerül az éves ellenőrzést elvégezni, indokolt és szükséges a felmerült szolgáltatói többletköltségek megtérítésére kiszállási díj megfizetése, hiszen
ebben az esetben az ellenőrzést, már nem a „sormunka”
keretében, hanem külön kiszállással lehet csak elvégezni.
Amennyiben a munkavégzés a Szolgáltatónak felróható ok miatt hiúsul meg, a tulajdonost kötbér illeti meg.
A 6. §-hoz
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
II. törvény 254. § (2) bekezdése szerint az önkormányzatok 2012. május 31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket.
A 7. §-hoz



Jelen rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
47/2012. (V. 18.) önkormányzati rendelete
a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról,
különösen a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról
szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
Budapest Főváros Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. év LXV. törvény 63/A. § e) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §
Hatályát veszti a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv.
Kgy. rendelet 34. § (9) bekezdése.

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.
törvény (Hgt.) 21. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat – a főváros esetében a Fővárosi Önkormányzat – kötelezően ellátandó közszolgáltatásként
az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési hulladék
kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez, és
tart fenn, melynek a 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendeletben (a továbbiakban: R.) részletezett szabályait felülvizsgálatot követően pontosítani szükséges.
Részletes indokolás

2. §
Az 1. §-hoz
E rendelet 2012. december 31-én lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

A R. 34. § (9) bekezdése nem egyeztethető össze a
Hgt. 20. § (1) bekezdésével és 23. §-ában foglaltakkal,
hiszen az lehetőséget biztosít az ingatlantulajdonos számára, hogy a R. 35-37. §-ban foglalt, elkülönítetten gyűjtött települési szilárd hulladékának elhelyezéséről a közszolgáltatáson kívül is gondoskodhasson, azt más – erre
feljogosított – hulladékkezelőnek történő átadással is teljesíthesse. Továbbá nem egyeztethető össze a Fővárosi
Önkormányzat azon jövőbeli tervével sem, hogy az elkülönítetten gyűjtött hulladékokat közszolgáltatás keretében, házhoz menő rendszerben gyűjtse be.



A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a deregulációról rendelkezik.
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II. rész
Kivonat
Budapest Főváros Közgyűlése
2012. február 29. 830 órai kezdéssel megtartott ülésének
jegyzőkönyvéből
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

mosítását követő ellátás megfelelő biztosítása érdekében szükséges döntések meghozatalára” című
előterjesztést.

192/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy napirenden tartja a „Döntési javaslat a Tamariska-domb védettségével kapcsolatos eljárás lezárására” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

197/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy nem veszi napirendjére „A fővárosi
erdővagyon fokozott védelméért” című előterjesztést.

193/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy nem veszi napirendjére a „Javaslat
a Fővárosi Önkormányzat egyszemélyes tulajdonában álló társaságok folyó évi prémium fizetéseinek
és prémiumfeladatok kitűzésének vizsgálatára, a
közlekedési társaságok (BKV Zrt., BKK Zrt., BKK
Közút Zrt., Parking Kft.) kivételével” és a „Javaslat
a Fővárosi Önkormányzat egyszemélyes tulajdonában álló közlekedési társaságok folyó évi prémium
fizetéseinek és prémiumfeladatok kitűzésének vizsgálatára” című előterjesztéseket.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
194/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy nem veszi napirendjére a „Javaslat
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztést.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
195/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy nem veszi napirendjére a „Javaslat a
2010. október 4.–2014. október 30. közötti időszakban induló Beruházásokat és Fejlesztéseket Vizsgáló Bizottság létrehozására” című előterjesztést.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
196/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy nem veszi napirendjére a „Javaslat
a fővárosi egészségügyi intézmények kényszerálla-

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
198/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi a „A közösségi közlekedés kiszámítható finanszírozása érdekében szükséges lépések” című képviselői előterjesztést.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
199/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 3. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat felügyelőbizottsági tag cseréjére a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft.-ben” című előterjesztést.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
200/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 4. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat felügyelőbizottsági tag cseréjére a Fővárosi Biztonsági Iroda Nonprofit Kft.-ben” című előterjesztést.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
201/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat a Pop Print és Online
Piac Kft. fellebbezésének elbírálására a főpolgármester FPH003/302-2/2012. számú, «Budapest»
névhasználattól eltiltó határozata ellen” című előterjesztés 2. napirendi pontként – nyílt ülésen – történő tárgyalására vonatkozó indítványt.
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

202/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Horváth Csaba módosító indítványát, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés a «Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetésére»
tárgyú előterjesztést nem fogadja el, felkéri a főpolgármestert, hogy egy új, a város működtetésére
alkalmas költségvetési javaslatot terjesszen a Közgyűlés elé.
Határidő: 2012. március 12.
Felelős: Tarlós István”.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
203/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:
1. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2012.
évi költségvetésére. (I. forduló)
2. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2011.
évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III. 10.) Főv.
Kgy. rendelet módosítására.
3. Javaslat felügyelőbizottsági tag cseréjére a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft.-ben.
4. Javaslat felügyelőbizottsági tag cseréjére a Fővárosi Biztonsági Iroda Nonprofit Kft.-ben.
5. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat hitelfelvételére, illetve a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.)
Főv. Kgy. rendelet módosítására.
6. Javaslat a közbeszerzési monitoring koncepció
elfogadására.
7. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 2012. évi munkatervére.
8. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.
9. Javaslat a Főpolgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására.
10. Döntési javaslat a Tamariska-domb védettségével kapcsolatos eljárás lezárására.
11. Javaslat a 2008., 2009. évi Települési Értékvédelmi Támogatás pályázata keretében megkötött
megállapodások és kölcsönszerződés módosítására.
12. A Parking Kft. 2012. I. negyedévi működésének
finanszírozása.
13. Javaslat egyes parkolással összefüggő, önkormányzati rendeletek módosítására.
14. Javaslat a főváros közlekedési intézményrendszerének átalakításához kapcsolódóan a közlekedésszervező kijelölésére vonatkozó rendelet megalkotására.
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15. Javaslat a közcélú zöldterületekről szóló
14/1993. (IV. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.
16. Javaslat Budapest tagságának meghosszabbítására az Európai Történelmi Fürdővárosok Szövetségében (EHTTA), és a BGYH Zrt. megbízására a
tagsághoz kapcsolódó feladatok ellátásával.
17. Javaslat előzetes döntések meghozatalára az
FCSM Zrt. 2012. március 1-jei közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozóan.
18. Javaslat a BKK Zrt. felügyelőbizottsága ügyrendjének módosítására.
19. Hozzájárulás a Rudas Gyógyfürdő átalakítási
munkáinak elvégzéséhez.
20. Az Energie-Cités tagság megszüntetése.
21. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló …/2012. (…..) Főv. Kgy. rendelet megalkotására.
22. Beszámoló a Fővárosi Önkormányzat 2011.
évi lakásbérbeadási tevékenységéről és javaslat a
2012. évi lakásbérbeadási tevékenységére.
23. Javaslat haszonkölcsön szerződés kötésére
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatával a Bp. III.,
Vöröskereszt u. 11. sz. alatti 142 m2 alapterületű
helyiségre vonatkozóan.
24. Javaslat az M1–M7 autópálya közigazgatási határon belüli bevezető szakasz további két földrészletének (952/11 hrsz., 1083 hrsz.) fővárosi tulajdonba való átvételére.
25. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.)
önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására a Belváros-Lipótváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló
29/2004. (VI. 4.) önkormányzati rendeletmódosítás
tervezetének FSZT jelű, valamint Világörökségi területeire vonatkozóan.
26. „Javaslat a budapesti közösségi közlekedés fejlesztése – haladási feltételek javítása a Budaörsi és Hegyalja úton” című, KMOP2.3.1/B-08-2009-0009 azonosító számú projekt
támogatási szerződésétől történő elállásra.
27. „Budapest Főváros – XI., Régi Budaörsi út
(Virágpiac–Gazdagréti út) – buszsáv kialakítása
útszélesítéssel”, „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése – buszsáv hosszabbítás a Mészáros
u.–Győző u. útvonalon”, és a „Budapest Főváros –
Nagykörúti előnyben részesítés” című projektek támogatási szerződésének 4. sz. módosítása.
28. Javaslat a TÁMOP 2.2.3 oktatási ágazati projektek támogatási szerződéseinek módosítására.
29. Javaslat a KMOP-4.1.1/A-2008-0001 „A korszerű szakképzési együttműködés kiépítéséhez
kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés a Dél-budai
TISZK-ben” című projekt 4. támogatási szerződés
módosítására.
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30. Javaslat a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács jogutódlással való megszüntetésével kapcsolatos döntésekre.
31. Javaslat a KMOP-2.1.2 konstrukció keretében
megvalósuló kerékpárút-fejlesztési projektek záró
elszámolásához szükséges támogatási szerződések
módosítására.
32. „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése
– a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya-szélesítéssel” című projekt megvalósítása érdekében a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatával kötendő megállapodás jóváhagyása.
33. A Budapest Főváros Közterület-felügyelet közlekedéssel kapcsolatos feladatainak támogatása.
34. Javaslat a Madách Színház Nonprofit Kft. alapító okiratának technikai jellegű módosítására.
35. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a
József nádor szobor ideiglenes elbontása céljából.
36. Javaslat közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtására.
37. Javaslat a Városháza Kiadóval kapcsolatos döntések meghozatalára.
38. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 1062/2011.
(IV. 28.) számú határozata alapján a Budapesti Művelődési Központ létszámleépítéséhez adott támogatás elszámolásának elfogadására.
39. Javaslat a 763/2004. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Fővárosi Önkormányzat közterületein megrendezésre kerülő futó-, kerékpáros- és
görkorcsolya sportrendezvények szabályozásában
meghatározott eljárási rend alkalmazásától való eltérésre, és a 2012. évi I. kategóriás naptárterv elfogadására, továbbá a 765/2004. (IV. 29.) Főv. Kgy.
határozat hatályon kívül helyezésére.
40. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a
65528 hrsz.-ú ingatlanon áthaladó szabadvezeték
elbontásához.
41. Javaslat az 1532/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozatban foglalt döntés (BFL létszámleépítés) megerősítésére.
42. Javaslat a II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon és
Budapest Főváros Önkormányzata Gyermekotthona (8630 Balatonboglár, Kikötő sétány 5.) szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására.
43. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzatának
Gyermekotthona (1103 Budapest, Szlávy u. 40.)
megszüntető okiratának módosítására.
44. Javaslat szolgálati lakások intézményi területbe
vonására az oktatási, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi ágazatban.
45. Javaslat a 2642/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. határozat végrehajtására, valamint a döntéshez kapcsolódó közszolgáltatási szerződések kiegészítésére.
46. Javaslat a Budapest Esély Nonprofit Kft. 2012.
évre szóló foglalkoztatási tervének, valamint a
Közszolgáltató 2012. évi közszolgáltatási szerződésének elfogadására.
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47. Javaslat a BMSZKI működési dokumentumainak jóváhagyására.
48. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő Búcsúszentlászló, Arany J. u. 17. sz.
Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona alapító okiratának, szervezeti és működési szabályzatának, valamint házirendjének módosítására.
49. Javaslat a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló
59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.
50. Javaslat felügyelőbizottsági tag cseréjére.
51. Javaslat „A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési
rendszer kialakítása” (KEOP-1.1.1/B/10-11-20110002) című projekt támogatási szerződésének megkötésére.
52. A közösségi közlekedés kiszámítható finanszírozása érdekében szükséges lépések.
53. Javaslat a Pop Print és Online Piac Kft. fellebbezésének elbírálására a főpolgármester FPH003/3022/2012. számú, „Budapest” névhasználattól eltiltó
határozata ellen.
54. Mandátum kiadása a Fővárosi Vízművek Zrt.
részvényeseivel kötött befektetési jogviszonyok
megszüntetésére.
55. „A budapesti Margit híd pillérszobrainak restaurálása, valamint a hiányzó »Hercules« szobor
rekonstrukciója” tárgyban közösségi eljárási rend
szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás lezárásának jóváhagyása.
56. Javaslat a „Dél-budapesti régió vízrendezése” c.
projekt megvalósítása érdekében szükséges döntés
meghozatalára.
57. Közoktatási intézményvezető lemondása.
58. A 190-191/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. határozatok
hatályon kívül helyezése, új intézményvezetői pályázat kiírása (Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona).
59. Özv. Sz. J.-né szakosított szociális intézményi
ügye.
60. D. I. szakosított szociális intézményi ügye.
61. D. M. gondnokolt intézményi jogviszony ügye.
14,30 órai kezdéssel:
1. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2012.
évi költségvetésére. (II. forduló)
2. Javaslat a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi
juttatásokról szóló 63/2001. (X. 24.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.
A napirend 1. pontja: Javaslat Budapest Főváros
Önkormányzata 2012. évi költségvetésére. (I. forduló)
Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor
A napirend 3. pontja: Javaslat Budapest Főváros
Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011.
(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

247/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az alábbi napirendi pontok tárgyalásával folytatja délelőtti ülését:
2. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2011.
évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III. 10.) Főv.
Kgy. rendelet módosítására.
3. Javaslat felügyelőbizottsági tag cseréjére a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft.-ben.
4. Javaslat felügyelőbizottsági tag cseréjére a Fővárosi Biztonsági Iroda Nonprofit Kft.-ben.
5. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat hitelfelvételére, illetve a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.)
Főv. Kgy. rendelet módosítására.
6. Javaslat a közbeszerzési monitoring koncepció
elfogadására.
7. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 2012. évi munkatervére.
8. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.
9. Javaslat a Főpolgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására.
10. Döntési javaslat a Tamariska-domb védettségével kapcsolatos eljárás lezárására.
11. Javaslat a 2008., 2009. évi Települési Értékvédelmi Támogatás pályázata keretében megkötött
megállapodások és kölcsönszerződés módosítására.
12. A Parking Kft. 2012. I. negyedévi működésének
finanszírozása.
13. Javaslat egyes parkolással összefüggő, önkormányzati rendeletek módosítására.
14. Javaslat a főváros közlekedési intézményrendszerének átalakításához kapcsolódóan a közlekedésszervező kijelölésére vonatkozó rendelet megalkotására.
15. Javaslat a közcélú zöldterületekről szóló
14/1993. (IV. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.
16. Javaslat Budapest tagságának meghosszabbítására az Európai Történelmi Fürdővárosok Szövetségében (EHTTA), és a BGYH Zrt. megbízására a
tagsághoz kapcsolódó feladatok ellátásával.
17. Javaslat előzetes döntések meghozatalára az
FCSM Zrt. 2012. március 1-jei közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozóan.
18. Javaslat a BKK Zrt. felügyelőbizottsága ügyrendjének módosítására.
19. Hozzájárulás a Rudas Gyógyfürdő átalakítási
munkáinak elvégzéséhez.
20. Az Energie-Cités tagság megszüntetése.
21. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok
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gyakorlásáról szóló …/2012. (…..) Főv. Kgy. rendelet megalkotására.
22. Beszámoló a Fővárosi Önkormányzat 2011. évi
lakásbérbeadási tevékenységéről és javaslat a 2012.
évi lakásbérbeadási tevékenységére.
23. Javaslat haszonkölcsön szerződés kötésére
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatával a Bp. III.,
Vöröskereszt u. 11. sz. alatti 142 m2 alapterületű
helyiségre vonatkozóan.
24. Javaslat az M1–M7 autópálya közigazgatási határon belüli bevezető szakasz további két földrészletének (952/11 hrsz., 1083 hrsz.) fővárosi tulajdonba való átvételére.
25. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.)
önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására a Belváros-Lipótváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló
29/2004. (VI. 4.) önkormányzati rendeletmódosítás
tervezetének FSZT jelű, valamint Világörökségi területeire vonatkozóan.
26. „Javaslat a budapesti közösségi közlekedés fejlesztése – haladási feltételek javítása a Budaörsi és Hegyalja úton” című, KMOP2.3.1/B-08-2009-0009 azonosító számú projekt
támogatási szerződésétől történő elállásra.
27. „Budapest Főváros – XI., Régi Budaörsi út
(Virágpiac–Gazdagréti út) – buszsáv kialakítása útszélesítéssel”, „A budapesti közösségi közlekedés
fejlesztése – buszsávhosszabbítás a Mészáros u.–
Győző u. útvonalon”, és a „Budapest Főváros –
Nagykörúti előnyben részesítés” című projektek támogatási szerződésének 4. sz. módosítása.
28. Javaslat a TÁMOP 2.2.3 oktatási ágazati projektek támogatási szerződéseinek módosítására.
29. Javaslat a KMOP-4.1.1/A-2008-0001 „A korszerű szakképzési együttműködés kiépítéséhez
kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés a Dél-budai
TISZK-ben” című projekt 4. támogatási szerződés
módosítására.
30. Javaslat a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács jogutódlással való megszüntetésével kapcsolatos döntésekre.
31. Javaslat a KMOP-2.1.2 konstrukció keretében
megvalósuló kerékpárút-fejlesztési projektek záró
elszámolásához szükséges támogatási szerződések
módosítására.
32. „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése
– a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya-szélesítéssel” című projekt megvalósítása érdekében a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatával kötendő megállapodás jóváhagyása.
33. A Budapest Főváros Közterület-felügyelet közlekedéssel kapcsolatos feladatainak támogatása.
34. Javaslat a Madách Színház Nonprofit Kft. alapító okiratának technikai jellegű módosítására.
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35. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a
József nádor szobor ideiglenes elbontása céljából.
36. Javaslat közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtására.
37. Javaslat a Városháza Kiadóval kapcsolatos döntések meghozatalára.
38. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 1062/2011. (IV.
28.) számú határozata alapján a Budapesti Művelődési Központ létszámleépítéséhez adott támogatás
elszámolásának elfogadására.
39. Javaslat a 763/2004. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Fővárosi Önkormányzat közterületein megrendezésre kerülő futó-, kerékpáros- és
görkorcsolya sportrendezvények szabályozásában
meghatározott eljárási rend alkalmazásától való eltérésre, és a 2012. évi I. kategóriás naptárterv elfogadására, továbbá a 765/2004. (IV. 29.) Főv. Kgy.
határozat hatályon kívül helyezésére.
40. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a
65528 hrsz.-ú ingatlanon áthaladó szabadvezeték
elbontásához.
41. Javaslat az 1532/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozatban foglalt döntés (BFL létszámleépítés) megerősítésére.
42. Javaslat a II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon és
Budapest Főváros Önkormányzata Gyermekotthona (8630 Balatonboglár, Kikötő sétány 5.) szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására.
43. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzatának
Gyermekotthona (1103 Budapest, Szlávy u. 40.)
megszüntető okiratának módosítására.
44. Javaslat szolgálati lakások intézményi területbe
vonására az oktatási, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi ágazatban.
45. Javaslat a 2642/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. határozat végrehajtására, valamint a döntéshez kapcsolódó közszolgáltatási szerződések kiegészítésére.
46. Javaslat a Budapest Esély Nonprofit Kft. 2012.
évre szóló foglalkoztatási tervének, valamint a
Közszolgáltató 2012. évi közszolgáltatási szerződésének elfogadására.
47. Javaslat a BMSZKI működési dokumentumainak jóváhagyására.
48. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő Búcsúszentlászló, Arany J. u. 17. sz.
Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona alapító okiratának, szervezeti és működési szabályzatának, valamint házirendjének módosítására.
49. Javaslat a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló
59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.
50. Javaslat felügyelőbizottsági tag cseréjére.
51. Javaslat „A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési
rendszer kialakítása” (KEOP-1.1.1/B/10-11-20110002) című projekt támogatási szerződésének megkötésére.
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52. A közösségi közlekedés kiszámítható finanszírozása érdekében szükséges lépések.
53. Javaslat a Pop Print és Online Piac Kft. fellebbezésének elbírálására a főpolgármester FPH003/3022/2012. számú, „Budapest” névhasználattól eltiltó
határozata ellen.
54. Mandátum kiadása a Fővárosi Vízművek Zrt.
részvényeseivel kötött befektetési jogviszonyok
megszüntetésére.
55. „A budapesti Margit híd pillérszobrainak restaurálása, valamint a hiányzó »Hercules« szobor
rekonstrukciója” tárgyban közösségi eljárási rend
szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás lezárásának jóváhagyása.
56. Javaslat a „Dél-budapesti régió vízrendezése”
c. projekt megvalósítása érdekében szükséges döntés meghozatalára.
57. Közoktatási intézményvezető lemondása.
58. A 190-191/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. határozatok
hatályon kívül helyezése, új intézményvezetői pályázat kiírása (Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona).
59. Özv. Sz. J.-né szakosított szociális intézményi
ügye.
60. D. I. szakosított szociális intézményi ügye.
61. D. M. gondnokolt intézményi jogviszony ügye.
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 16/2012. (III. 14.) önkormányzati rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi
költségvetéséről szóló 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy.
rendelet módosításáról az előterjesztés 3. számú
melléklete szerinti tartalommal.
A napirend 4. pontja: Javaslat felügyelőbizottsági
tag cseréjére a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft.ben.
Előterjesztő: Hanzély Ákos
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
248/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. felügyelőbizottsági tagi helyéről visszahívja Szabados Pétert
2012. február 29. napjával.
Határidő: 2012. február 29.
Felelős: Tarlós István
249/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. felügyelőbizottsági tagjává Kövesdi Andrást választja meg
2012. március 1. napjával.
Határidő: 2012. március 1.
Felelős: Tarlós István
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A napirend 5. pontja: Javaslat felügyelőbizottsági
tag cseréjére a Fővárosi Biztonsági Iroda Nonprofit Kft.ben.
Előterjesztő: Hanzély Ákos
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
250/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Biztonsági Iroda Nonprofit Kft.
felügyelőbizottsági tagi helyéről visszahívja Szabó
Miklóst 2012. február 29. napjával.
Határidő: 2012. február 29.
Felelős: Tarlós István
251/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Biztonsági Iroda Nonprofit Kft.
felügyelőbizottsági tagjává Szabados Pétert választja meg 2012. március 1. napjával.
Határidő: 2012. március 1.
Felelős: Tarlós István
A napirend 6. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat hitelfelvételére, illetve a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010.
(XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.
Előterjesztő: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
252/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
előzetesen egyetért az összesen 11 Mrd Ft összegű, általános önkormányzati finanszírozási célú hitel felvételével, állami kezességvállalás mellett a
vonatkozó jogszabályi előírásoktól függően éven
belüli, vagy 2 éves lejárati idővel. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a hitel felvételére
vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 17/2012. (III. 1.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.
A napirend 7. pontja: Javaslat a közbeszerzési monitoring koncepció elfogadására.
Előterjesztő: Tarlós István
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253/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
támogatja a Fővárosi Önkormányzat intézményei,
továbbá a Fővárosi Önkormányzat által tulajdonolt
gazdasági társaságok, valamint a közvetett felügyelete és irányítása alá tartozó gazdasági társaságok
közbeszerzéseit vizsgáló monitoring rendszer létrehozását és működtetését, az előterjesztő által kiegészített koncepcióban megfogalmazottak szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
254/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a közbeszerzési
monitoring rendszer szervezetére és működésére
vonatkozó szabályzat megalkotásáról gondoskodjon.
Határidő: 2012. március 31.
Felelős: Tarlós István
A napirend 8. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés
2012. évi munkatervére.
Előterjesztő: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
255/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
2012. évi munkatervét irányadóként elfogadja.
256/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy terjesszen a Fővárosi Közgyűlés elé egy részletesebb, dátumokkal
ellátott munkaterv javaslatot.
A napirend 9. pontja: Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.
Előterjesztő: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
257/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Bánsághi Tamásnak a határozati javaslatokról külön történő szavazására vonatkozó
ügyrendi indítványát.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
258/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló
jelentést – figyelemmel a 259-260/2012. (II. 29.)
Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra – elfogadja.
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259/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
– A 760/2002. (IV. 25.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;
– az 1942/2007. (XI. 29.) sz. határozatot hatályon
kívül helyezi.

A napirend 12. pontja: Javaslat a 2008., 2009. évi
Települési Értékvédelmi Támogatás pályázata keretében
megkötött megállapodások és kölcsönszerződés módosítására.
Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

260/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
– Az 1272/2007. (VIII. 30.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. június 30-ra módosítja;
– a 2296/2010. (XII. 15.) sz. határozat végrehajtási
határidejét 2012. március 31-re módosítja;
– a 2297/2010. (XII. 15.) sz. határozat végrehajtási
határidejét 2012. március 31-re módosítja.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

A napirend 10. pontja: Javaslat a Főpolgármesteri
Hivatal alapító okiratának módosítására.
Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
261/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
2012. március 15-ei hatállyal módosítja Budapest
Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatalának alapító okiratát az előterjesztés 2. számú
melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás, valamint a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak az előterjesztés 3. számú melléklete
szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.
Határidő: a döntést követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István
A napirend 11. pontja: Döntési javaslat a Tamariskadomb védettségével kapcsolatos eljárás lezárására.
Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
262/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
nem kívánja fenntartani a Tamariska-domb helyi
védett természeti területnek a Budapest helyi jelentőségű természeti értékeinek védelméről szóló
32/1999. (VII. 22.) Főv. Kgy. rendelet szerinti védettségét.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

263/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
elfogadja, ezzel egyidejűleg jóváhagyja, megköti a
Budapest III. kerület, Templom utca 30. szám alatti épület esetében a 2008. évi Települési Értékvédelmi Támogatás kapcsán megkötött megállapodás
módosítását. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás módosításának aláírásáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti
tartalommal.
Határidő: 2012. március 15.
Felelős: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
264/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
elfogadja, ezzel egyidejűleg jóváhagyja, megköti a
Budapest III. kerület, Kőbánya utca 69. szám alatti
épület esetében a 2009. évi Települési Értékvédelmi Támogatás kapcsán megkötött megállapodás és
kölcsönszerződés módosítását. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás és kölcsönszerződés módosításának aláírásáról az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: 2012. március 15.
Felelős: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
265/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
elfogadja, ezzel egyidejűleg jóváhagyja, megköti a
Budapest XIV. kerület, Abonyi utca 21. szám alatti épület esetében a 2009. évi Települési Értékvédelmi Támogatás kapcsán megkötött megállapodás
módosítását. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás módosításának aláírásáról az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti
tartalommal.
Határidő: 2012. március 15.
Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja Budapest helyi jelentőségű természeti értékeinek védelméről szóló 32/1999. (VII. 22.) Főv. Kgy.
rendelet módosításáról szóló 18/2012. (III. 14.) önkormányzati rendeletét az előterjesztői kiegészítés 3. számú
melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 13. pontja: A Parking Kft. 2012. I. negyedévi működésének finanszírozása.
Előterjesztő: dr. György István
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

266/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatokat, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés elfogadja az előterjesztés 1.
számú mellékletét képező, a Parking Kft. közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
a) A Kossuth Lajos téren megvalósuló beruházással
összefüggő szerződések megszüntetésével kapcsolatos elszámolásokra vonatkozó 2579/2010. (XII.
15.) Főv. Kgy. határozatot az alábbiak szerint módosítja:
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Kossuth Lajos téren megvalósuló beruházással összefüggő szerződések megszüntetésével kapcsolatos elszámolásokat – azok Közgyűlés általi elfogadása érdekében
– legkésőbb 2012. március 31-ig a Közgyűlésre terjessze be.
b) A 2579/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2012. március 31-re módosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A Parking Kft. jogutód nélküli megszűnésének lehetőségére vonatkozó 3511/2011. (XI. 30.) Főv.
Kgy. határozatot a határidő tekintetében úgy módosítja, hogy új végrehajtási határidőként 2012. március 31. napját jelöli meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1)
bekezdése alapján a Parking Kft. legfőbb szervének
hatáskörében eljárva:
− elfogadja a Társaság 2012. évi I. negyedéves üzleti tervét,
− felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István
a) Jóváhagyja, megköti a Parking Kft. 2012. évi
I. negyedévi működésének finanszírozását szolgáló működési támogatásról szóló megállapodást az
előterjesztés 3. számú mellékletében szereplő tartalommal, továbbá felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.
b) A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
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szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. §
(1) bekezdése alapján a Parking Szervező, Fejlesztő és Tanácsadó Kft. kizárólagos tulajdonosaként
(alapítójaként) a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság és a Fővárosi Önkormányzat közötti szerződés megkötését
az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
Kötelezettséget vállal arra, hogy a Parking Kft.
2012. évi I. negyedévi működésének finanszírozására szolgáló fedezetet a „8137 Parking Kft.” címen
belül működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre soron 36,5 M Ft összegben a 2012. évi költségvetési rendeletben biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István”
A napirend 14. pontja: Javaslat egyes parkolással
összefüggő önkormányzati rendeletek módosítására.
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
267/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy ismételten meg kívánja nyitni a vitát
„A Parking Kft. 2012. I. negyedévi működésének
finanszírozása” című napirendi pont tárgyában.
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 19/2012. (III. 14.) önkormányzati rendeletét egyes önkormányzati rendeletek módosításáról, az
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.
A Parking Kft. 2012. I. negyedévi működésének finanszírozása
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
268/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
elfogadja az előterjesztés 1. számú mellékletét képező, a Parking Kft. közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
269/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
a) A Kossuth Lajos téren megvalósuló beruházással összefüggő szerződések megszüntetésével kapcsolatos elszámolásokra vonatkozó 2579/2010.
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(XII. 15.) Főv. Kgy. határozatot az alábbiak szerint
módosítja:
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Kossuth Lajos téren megvalósuló beruházással összefüggő szerződések megszüntetésével kapcsolatos elszámolásokat – azok Közgyűlés általi elfogadása érdekében
– legkésőbb 2012. március 31-ig a Közgyűlésre terjessze be.
b) A 2579/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2012. március 31-re módosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
270/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
A Parking Kft. jogutód nélküli megszűnésének lehetőségére vonatkozó 3511/2011. (XI. 30.) Főv.
Kgy. határozatot a határidő tekintetében úgy módosítja, hogy új végrehajtási határidőként 2012. március 31. napját jelöli meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
271/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1)
bekezdése alapján a Parking Kft. legfőbb szervének
hatáskörében eljárva:
− elfogadja a Társaság 2012. évi I. negyedéves üzleti tervét,
− felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István
272/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
a) Jóváhagyja, megköti a Parking Kft. 2012. évi
I. negyedévi működésének finanszírozását szolgáló működési támogatásról szóló megállapodást az
előterjesztés 3. számú mellékletében szereplő tartalommal, továbbá felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.
b) A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. §
(1) bekezdése alapján a Parking Szervező, Fejlesztő és Tanácsadó Kft. kizárólagos tulajdonosaként
(alapítójaként) a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság és a Fővárosi Önkormányzat közötti szerződés megkötését
az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
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273/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a Parking Kft.
2012. évi I. negyedévi működésének finanszírozására szolgáló fedezetet a „8137 Parking Kft.” címen
belül működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre soron 36,5 M Ft összegben a 2012. évi költségvetési rendeletben biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 15. pontja: Javaslat a főváros közlekedési intézményrendszerének átalakításához kapcsolódóan a közlekedésszervező kijelölésére vonatkozó rendelet
megalkotására.
Előterjesztő: dr. György István
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 20/2012. (III. 14.) önkormányzati rendeletét a főváros közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
274/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. bevonásával és szakmai előkészítésével gondoskodjon az
új autóbusz-üzemeltetési modellel összefüggően az
1370/2007/EK rendelet 7. cikkének (2) bekezdése
szerinti tájékoztatás közzétételéről az Európai Unió
hivatalos lapjában, az előterjesztés 2. számú mellékletében szereplő minta alapján.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
275/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapesti Közlekedési
Zrt.-vel a 2004. április 30. napján kötött szolgáltatási szerződés módosítását az előterjesztés 3. sz.
melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 16. pontja: Javaslat a közcélú zöldterületekről szóló 14/1993. (IV. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.
Előterjesztő: dr. György István
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 21/2012. (III. 1.) önkormányzati rendeletét a 14/1993. (IV. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.
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A napirend 17. pontja: Javaslat Budapest tagságának meghosszabbítására az Európai Történelmi Fürdővárosok Szövetségében (EHTTA), és a BGYH Zrt. megbízására a tagsághoz kapcsolódó feladatok ellátásával.
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
276/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
fenn kívánja tartani Budapest Főváros Önkormányzatának tagságát az Európai Történelmi Fürdővárosok Szövetsége (European Historical Thermal
Town Association – EHTTA) szervezetben, olyan
formában, hogy a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaság a szervezet 2012. évi tagdíjának fizetési kötelezettségét
teljesíti, és a tagsággal járó szakmai feladatokat a
fővárossal együttműködve látja el.
277/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy.
rendelet 1. § (4) bekezdése alapján meghatalmazza
Szőke Lászlót, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei
Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatóját, hogy az Európai Történelmi Fürdővárosok
Szövetsége (European Historical Thermal Town
Association – EHTTA) szervezetben Budapest Főváros Önkormányzata képviseletét ellássa és felkéri
a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a meghatalmazás aláírásáról az előterjesztés 1. sz. melléklete
szerinti tartalommal.
Határidő: 2012. március 14.
Felelős: Tarlós István
278/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaság között
az Európai Történelmi Fürdővárosok Szövetsége
(European Historical Thermal Town Association
– EHTTA) nemzetközi szervezetben a tagsággal
járó feladatok ellátására vonatkozó megállapodást
az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról és a nemzetközi szervezet tájékoztatásáról.
Határidő: 2012. március 14.
Felelős: Tarlós István
A napirend 18. pontja: Javaslat előzetes döntések
meghozatalára az FCSM Zrt. 2012. március 1-jei közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozóan.
Előterjesztő: dr. György István
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279/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2012. március 1-jei rendkívüli közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata
mint részvényes képviseletében eljáró személy, kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az alábbi döntések meghozatalát:
− Az FCSM Zrt. közgyűlése jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzattal megkötendő, a 2012. évi
csatornahasználati díjba beépített fejlesztési célú
pénzeszköz átadás-átvételéről, a csatornahasználati díjba beépített bérleti díjról, valamint a pénzügyi
elszámolásokról szóló megállapodást és felkéri a
Társaság vezérigazgatóját annak aláírására.
− Az FCSM Zrt. közgyűlése jóváhagyja a Fővárosi
Önkormányzattal megkötendő, a 2012. évi vízterhelési díj visszaigénylésére vonatkozó megállapodást és felkéri a Társaság vezérigazgatóját annak
aláírására.
− Az FCSM Zrt. közgyűlése jóváhagyja a Társaság számviteli politikájának és önköltség-számítási
szabályzatának módosítását.
− Az FCSM Zrt. közgyűlése jóváhagyja a BKSZT
projekt keretében beszerzett, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő monitoring busz üzemeltetési költségeinek (700 E Ft/hó+áfa) 2012.
január 1. és 2012. december 31. közötti időszakra
szóló elszámolására vonatkozó megállapodást és
felkéri a Társaság vezérigazgatóját annak aláírására.
Határidő: 2012. március 1., illetve a Társaság soron
következő rendkívüli közgyűlésének időpontja
Felelős: Tarlós István
280/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2012. március 1-jei
(megismétlés esetén 2012. március 8-ai) rendkívüli
közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi
képviselőjeként vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására.
Határidő: 2012. március 1., illetve a Társaság soron
következő rendkívüli közgyűlésének időpontja
Felelős: Tarlós István
A napirend 19. pontja: Javaslat a BKK Zrt.
felügyelőbizottsága ügyrendjének módosítására.
Előterjesztő: dr. György István
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281/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. §
(1) bekezdésében foglaltak alapján a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság
felügyelőbizottságának módosított ügyrendjét az
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 20. pontja: Hozzájárulás a Rudas Gyógyfürdő átalakítási munkáinak elvégzéséhez.
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
282/2012 .(II. 29.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 17. §-ban
biztosított jogkörében eljárva – mint a Rudas
Gyógyfürdő használati jogának jogosultja – az
előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti üzemeltetési megállapodás 7. pontja alapján hozzájárul, hogy
a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. a Rudas
Gyógyfürdőben az előterjesztés 2. és 3. számú mellékleteként csatolt dokumentációk szerint a műemléki rekonstrukciós munkát saját költségén elvégezze, amely a Fővárosi Önkormányzat költségvetése
terhére nem jelent kötelezettségvállalást.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 21. pontja: Az Energie-Cities tagság
megszüntetése.
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
283/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata 2012. március 1-jétől nem kíván tagja lenni az
Energiavárosok Szövetsége (Energie-Cities) nemzetközi szervezetnek, ezért hatályon kívül helyezi
az 1319/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. határozatot és
felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a tagság törlése érdekében, és
erről az Energiavárosok Szövetségét tájékoztassa.
Határidő: döntést követően 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
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A napirend 22. pontja: Javaslat Budapest Főváros
Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló …./2012. (…..) Főv.
Kgy. rendelet megalkotására.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
284/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Horváth Csaba módosító indítványát, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy felkéri a főpolgármestert, hogy kérjen tájékoztatást a Magyar
Köztársaság kormányától a budapesti egészségügyi
ellátórendszer átalakításával kapcsolatos terveiről,
illetve arról is, hogy melyik fővárosi kórház bezárását tervezi a FIDESZ kormány. A tájékoztatásban
a kormány térjen ki arra is, miként kívánja biztosítani, hogy a betegellátás színvonala és a betegjogok
csökkenését ne eredményezzék az átalakítások.
Határidő: a tájékoztatás kérésére a döntést követő 5.
nap
Felelős: Tarlós István”
A Fővárosi Közgyűlés
az előterjesztői kiegészítéssel megalkotja 22/2012.
(III. 14.) önkormányzati rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
285/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező rendelettervezet 55. §-ában foglalt rendelkezésnek való
megfelelés céljából felkéri a főpolgármestert a Fővárosi Önkormányzat részesedésével működő, vagy
többségi befolyása alatt álló valamennyi gazdasági
társaság tulajdonosi szerkezete átláthatóságának
a nemzeti vagyonról szóló törvényben foglalt követelmények alapján történő felülvizsgálatára és
az átláthatóság érdekében szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Tarlós István
A napirend 23. pontja: Beszámoló a Fővárosi Önkormányzat 2011. évi lakásbérbeadási tevékenységéről
és javaslat a 2012. évi lakásbérbeadási tevékenységére.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
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286/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
a 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet 2. § (7) bekezdés és a 37. § (2) bekezdés alapján úgy dönt,
hogy 2012. március 1-je és 2013. február 28-a közötti időszakban a tulajdonában lévő üres és várhatóan megüresedő, a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő lakóépületekben és a
fővárosban szétszórtan található társasházi épületekben lévő lakások esetén:
− legfeljebb 6 lakást szolgálati jelleggel biztosít a
Főpolgármesteri Hivatal munkatársai részére;
− legfeljebb 12 lakást méltányossági alapú bérbeadással hasznosít szociális helyzet alapján;
− legfeljebb 40 lakást, azok egyszeri bérlőkiválasztási jogának a Belügyminisztérium részére történő
átadásával;
− legfeljebb 30 lakást a városfejlesztési és hatékonyabb lakásgazdálkodási célok megvalósulása érdekében, szolgálati jelleggel, bérlőkiválasztási jog
biztosításával, vagy elhelyezési kötelezettség teljesítése jogcímén, valamint
− a fennmaradó lakásállományt piaci pályázat elnyerésének jogcímén hasznosít.
Határidő: folyamatos 2013. február 28-ig
Felelős: Tarlós István

288/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdésében, valamint a Fővárosi
Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy.
rendelet 35. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
jóváhagyja, megköti az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal a Budapest III. kerület,
Vöröskereszt u. 9–11. szám alatti 18267/7 hrsz.-ú,
142 m2 alapterületű helyiség gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat céljára történő határozatlan
időtartamú, ingyenes használatba adásáról szóló,
Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzattal kötendő haszonkölcsön szerződést.
Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert az
előterjesztés 4. számú mellékletét képező haszonkölcsön szerződés aláírására.
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István

287/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
A 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet 2. § (7) bekezdés és a 37. § (2) bekezdés alapján úgy dönt,
hogy 2012. március 1-je és 2013. február 28-a közötti időszakban a Fővárosi Önkormányzat rendelkezésére álló bérlőkiválasztási joggal érintett
lakásokat pályázat útján hasznosítja az alábbiak
szerint:
− a Budapest XXI. kerület, Csepel Önkormányzata
tulajdonában lévő és a Fővárosi Önkormányzat folyamatos bérlőkiválasztási jogával érintett üres és
várhatóan megüresedő lakásokat lakáspályázat útján;
− a fennmaradó, bérlőkiválasztási joggal érintett
lakásokat a felújítást vállaló, szociálisan rászoruló
családokat támogató szervezetek részére biztosítja.
Határidő: folyamatos 2013. február 28-ig
Felelős: Tarlós István
A napirend 24. pontja: Javaslat haszonkölcsön szerződés kötésére Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatával
a Bp. III. ker., Vöröskereszt u. 11. sz. alatti 142 m2 alapterületű helyiségre vonatkozóan.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A napirend 25. pontja: Javaslat az M1–M7 autópálya közigazgatási határon belüli bevezető szakasz további két földrészletének (952/11 hrsz., 1083 hrsz.) fővárosi
tulajdonba való átvételére.
Előterjesztők: Hutiray Gyula, dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
289/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
egyetért a Magyar Államtól, illetve képviselőjétől,
az Állami Autópálya Kezelő Zrt.-től az M1–M7
autópályák közigazgatási határig terjedő bevezető
szakasz – 952/11 hrsz.-ú és a 1083 hrsz.-ú földrészletek és ingatlanvagyon (útpálya és úttartozékok,
műtárgyak) térítésmentes fővárosi önkormányzati tulajdonba és kezelésbe vételének szükségességével. Ennek érdekében felkéri a főpolgármestert,
hogy az átadás-átvételi eljárás kezdeményezéséhez
szükséges dokumentumokat készíttesse el, továbbá
a tulajdonosi és kezelői jogokkal rendelkező szervezetek és a BKK Zrt. bevonásával a vagyonátadási
eljárást készítse elő.
Határidő: 2012. április 30.
Felelős: Tarlós István
A napirend 26. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és
(2) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására a
Belváros-Lipótváros Kerületi Városrendezési és Építési
Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 29/2004.
(VI. 4.) önkormányzati rendeletmódosítás tervezetének
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FSZT jelű, valamint világörökségi területeire vonatkozóan.
Előterjesztő: Hutiray Gyula
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
290/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (2) bekezdésében szabályozott, a főpolgármesterre átruházott egyetértési jog gyakorlásának hatáskörét a
Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy.
rendelet 59. § (4) bekezdésében foglaltak alapján
a Belváros-Lipótváros Kerületi Városrendezési és
Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről
szóló többször módosított 29/2004. (VI. 4.) B-LÖ
számú rendelet módosítására vonatkozóan eseti jelleggel magához vonja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
291/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
A 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) és
(2) bekezdésével összhangban a Belváros-Lipótváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló többször módosított 29/2004. (VI. 4.) B-LÖ számú rendelet
módosításával egyetért.
292/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat polgármesterét tájékoztassa.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 27. pontja: „Javaslat a budapesti közösségi közlekedés fejlesztése – haladási feltételek javítása a Budaörsi és Hegyalja úton” című, KMOP2.3.1/B-08-2009-0009
azonosító
számú
projekt
támogatási szerződésétől történő elállásra.
Előterjesztő: Hutiray Gyula
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
293/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Somfai Ágnes módosító indítványát, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy felkéri a
Budapesti Közlekedési Központot (BKK) a Budaörsi út forgalmi rendjének felülvizsgálatára, különös tekintettel a közösségi közlekedés előnyben
részesítésére és a térség élhetőségének növelésére, a Budaörsi út elvágó hatásának csökkentésére.

2012. május 18.

A forgalmi rend átalakítása nem járhat a Budaörsi
út belső részén mérhető kapacitás lényeges csökkenésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István”
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
294/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
nem kívánja megvalósítani „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése – haladási feltételek javítása a Budaörsi és Hegyalja úton” című, KMOP2.3.1/B-08-2009-0009 azonosító számú projektet,
és annak támogatási szerződésétől eláll.
295/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatási szerződéstől történő elállással kapcsolatos intézkedéseket a Közreműködő Szervezet felé tegye meg.
Határidő: 2012. március 15.
Felelős: Tarlós István
A napirend 28. pontja: „Budapest Főváros – XI.,
Régi Budaörsi út (Virágpiac–Gazdagréti út) – buszsáv
kialakítása útszélesítéssel”, „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése – buszsávhosszabbítás a Mészáros u.–
Győző u. útvonalon”, és a „Budapest Főváros – Nagykörúti előnyben részesítés” című projektek támogatási
szerződésének 4. sz. módosítása.
Előterjesztő: Hutiray Gyula
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
296/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti „Budapest Főváros – XI., Régi Budaörsi út (Virágpiac–Gazdagréti út) – buszsáv kialakítása útszélesítéssel” című, KMOP2.3.1/B-08-2009-0008 azonosító számú projekt
támogatási szerződésének 4. sz. módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal és
felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 2012. március 9.
Felelős: Tarlós István
297/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése – buszsávhosszabbítás a Mészáros u.–Győző u. útvonalon” című, KMOP2.3.1/B-08-2009-0004 azonosító számú projekt
támogatási szerződésének 4. sz. módosítását az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal és
felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 2012. március 9.
Felelős: Tarlós István

2012. május 18.
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298/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti „Budapest Főváros – Nagykörúti előnyben részesítés” című, KMOP-2.3.1/B08-2009-0007 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 4. sz. módosítását az előterjesztés
9. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 2012. március 9.
Felelős: Tarlós István
A napirend 29. pontja: Javaslat a TÁMOP 2.2.3 oktatási ágazati projektek támogatási szerződéseinek módosítására.
Előterjesztő: Hutiray Gyula
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
299/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti
tartalommal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel
a Csepel TISZK TÁMOP-2.2.3/B-09/1-2009-0002
azonosító számú projektre és felkéri a főpolgármestert a 3. számú szerződésmódosítás aláírására és kiadására.
Határidő: 10 napon belül
Felelős: Tarlós István
300/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti
tartalommal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a
BeTISZK TÁMOP-2.2.3/B-09/1-2009-0003 azonosító számú projektre és felkéri a főpolgármestert
a 4. számú szerződésmódosítás aláírására és kiadására.
Határidő: 10 napon belül
Felelős: Tarlós István
A napirend 30. pontja: Javaslat a KMOP-4.1.1/A2008-0001 „A korszerű szakképzési együttműködés kiépítéséhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés a Délbudai TISZK-ben” című projekt 4. támogatási szerződés
módosítására.
Előterjesztő: Hutiray Gyula
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
301/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti
tartalommal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a
Dél-Budai TISZK KMOP-4.1.1/A-2008-0001 azonosító számú projektre és felkéri a főpolgármestert,
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hogy gondoskodjon a 4. számú szerződésmódosítás
aláírásáról és kiadásáról.
Határidő: 10 napon belül
Felelős: Tarlós István
A napirend 31. pontja: Javaslat a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács jogutódlással való megszüntetésével kapcsolatos döntésekre.
Előterjesztő: Hutiray Gyula
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
302/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési
Tanács 2011. évi támogatási szerződésével kapcsolatos szakmai beszámolóját az előterjesztés 2. számú mellékletében szereplő tartalommal; a pénzügyi
elszámolást az előterjesztői kiegészítés 2. számú
mellékleteként csatolt tartalommal, a könyvvizsgáló által záradékolt módon elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
303/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és Pest Megye Önkormányzata közötti
megállapodást az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert,
hogy gondoskodjon annak aláírásáról.
Határidő: 2012. március 31.
Felelős: Tarlós István
304/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a
megállapodás 4. pontja alapján a Budapest Főváros
Önkormányzatát megillető pénzösszeg tervbevételéről a „8535 Támogatásértékű működési bevétel”
cím előirányzatán, ezzel egyidejűleg a „8803 Városrendezési feladatok” cím kiadási, azon belül a
dologi kiadások előirányzaton.
Határidő: az összegnek Budapest Főváros Önkormányzata számlájára történő beérkezését követő
soron következő költségvetési rendeletmódosítás
Felelős: Tarlós István
A napirend 32. pontja: Javaslat a KMOP-2.1.2 konstrukció keretében megvalósuló kerékpárút-fejlesztési projektek záró elszámolásához szükséges támogatási szerződések módosítására.
Előterjesztő: Hutiray Gyula
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a Fővárosi Közgyűlés

305/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
a „XI. ker., Bogdánfy úti kerékpársáv” és a „XVII.
ker., Pesti út menti kerékpárút II. szakasz” feladatokat 2012. évi befejezéssel, továbbá csökkentett
összköltséggel és csökkentett támogatás igénybevételével kívánja megvalósítani.
306/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
A támogatási szerződések módosításaiban szereplő projekt összköltséggel és támogatás tartalommal
való összhang megteremtése érdekében csökkenti
a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” cím,
azon belül a:
• „XI. ker., Bogdánfy úti kerékpársáv” feladat
előirányzatát 0,763 M Ft-tal;
• „XVII. ker., Pesti út menti kerékpárút II. szakasz” feladat előirányzatát 0,198 M Ft-tal;
továbbá csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” cím, azon belül a:
• „XI. ker., Bogdánfy úti kerékpársáv” feladat
előirányzatát 0,763 M Ft-tal;
• „XVII. ker., Pesti út menti kerékpárút II. szakasz” feladat előirányzatát 0,198 M Ft-tal.
A „XI. ker., Bogdánfy úti kerékpársáv” feladat teljes költsége 97,610 M Ft-ra, a „XVII. ker., Pesti út
menti kerékpárút II. szakasz” feladat teljes költsége
pedig 145,512 M Ft-ra módosul.
307/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés áprilisi rendes ülése
Felelős: Tarlós István
308/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XVII., Pesti út (501. u.–Ferihegyi út között)” című, KMOP-2.1.2-09-2009-0028
azonosító számú projekt támogatási szerződésének
4. sz. módosítását az előterjesztés 17. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert
annak aláírására.
Határidő: döntést követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István
309/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XVII., Pesti út (Ferihegyi út–Hegyalatti u. között)” című, KMOP-2.1.209-2009-0029 azonosító számú projekt támogatási
szerződésének 4. sz. módosítását az előterjesztés
18. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a
főpolgármestert annak aláírására.

2012. május 18.

Határidő: döntést követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István
310/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése – XI., Bogdánfy utca” című,
KMOP-2.1.2-09-2009-0008 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 4. sz. módosítását az
előterjesztés 19. sz. melléklete szerinti tartalommal
és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: döntést követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István
311/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XXI., Ady Endre út” című,
KMOP-2.1.2-09-2009-0026 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 4. sz. módosítását az
előterjesztés 20. sz. melléklete szerinti tartalommal
és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: döntést követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István
A napirend 33. pontja: „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése – a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya-szélesítéssel” című projekt megvalósítása érdekében
a Budapest Főváros XVII. kerület, Rákosmente Önkormányzatával kötendő megállapodás jóváhagyása.
Előterjesztő: Hutiray Gyula
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
312/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
hozzájárul „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése – a Pesti úton buszsáv kialakítása útpályaszélesítéssel” című projekt Kbt. 21. § (3) bekezdése
szerinti, XVII. kerület, Rákosmente Önkormányzatával történő közös ajánlatkérés keretében történő
megvalósításához.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
313/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése – a Pesti úton buszsáv
kialakítása útpályaszélesítéssel” című, KMOP2.3.1/B-08-2009-0006 azonosító számú projekt
megvalósítására vonatkozó megállapodást az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és felkéri
a főpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 34. pontja: A Budapest Főváros Közterület-felügyelet közlekedéssel kapcsolatos feladatainak támogatása.
Előterjesztő: dr. György István
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

314/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen Budapest Főváros Közterület-felügyelet igazgatója felé
azért, hogy a jogszabályi kötelezettségének megfelelően fokozottan ellenőrizze a BKV tömegközlekedési eszközeinek, vagyontárgyainak szerződésszerű használatát, kiemelt figyelemmel az ellenőri
tevékenység támogatására. Ennek érdekében a felügyelet vezetője napi átlagban 70 fő felügyelőt biztosítson e feladatok végrehajtására.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
315/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen Budapest Főváros Közterület-felügyelet igazgatója felé
azért, hogy a jogszabályi kötelezettségének megfelelően fokozottan ellenőrizze a taxiállomás használatával kapcsolatos 39/2011. (VII. 7.) Főv. Kgy.
rendeletben foglalt szabályok betartását, kiemelt
figyelemmel az ellenőri tevékenység támogatására. Ennek érdekében a felügyelet vezetője 2 fő felügyelőt biztosítson e feladatok végrehajtására.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
316/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a Budapesti Közlekedési Zrt. és Budapest Főváros Közterület-felügyelete közötti, az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti támogatási
szerződés megkötését az abban foglalt feltételekkel.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
317/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zrt. és Budapest Főváros Közterület-felügyelete
közötti, az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti támogatási szerződés megkötését az abban foglalt
feltételekkel.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
318/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi költségvetésében az „1001 Budapest Főváros Közterület-felügyelete” címen az intézmény
működési támogatási előirányzatából 90 M Ft-ot a
teherforgalmi behajtás ellenőrzésének támogatására kell fordítani, hogy a teherforgalmi behajtási díjbevétel az elvárható szintet elérje.
Határidő: a 2012. évi költségvetési rendelet készítése
Felelős: Tarlós István
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319/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapest Főváros
Közterület-felügyelete közreműködésének köszönhetően, illetve esetlegesen technológiai fejlesztések, hatékonyságjavítás útján elérhető bevételnövelési lehetőségeket a BKK Zrt. által beszedett
teherforgalmi behajtási díjak és parkolási díjak körében vizsgálja meg a BKK Zrt. közreműködésével
és a Közgyűlés márciusi ülésére készítsen erre vonatkozóan javaslatot.
Határidő: a Közgyűlés 2012. márciusi rendes ülése
Felelős: Tarlós István
A napirend 35. pontja: Javaslat a Madách Színház
Nonprofit Kft. alapító okiratának technikai jellegű módosítására.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
320/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján a Madách Színház
Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal,
és felhatalmazza a főpolgármestert a módosított
alapító okirat aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
321/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy a jogszabályi változások miatt szükséges, a Madách Színház Nonprofit
Kft. alapító okiratának módosítását terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 36. pontja: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a József nádor szobor ideiglenes elbontása céljából.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
322/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 17. §-a alapján – az OTP Ingatlan Zrt.-nek a mélygarázs-építési engedélyezési eljárás keretében beadott kérelme
nyomán – tulajdonosi hozzájárulását adja az V. ke-
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rület, József nádor téren álló, Johann Halbig által
készített József nádor szobor ideiglenes elbontásához, felújításához és visszaállításához a benyújtott dokumentációnak megfelelően; továbbá ennek
érdekében jóváhagyja, megköti az OTP Ingatlan
Zrt.-vel és a Budapesti Történeti Múzeummal az
előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti megállapodást. Felkéri a főpolgármestert e tárgyban az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti megállapodás,
valamint az előterjesztés 5. sz. mellékletét képező
tulajdonosi hozzájárulás aláírására.
Határidő: a döntést követő 45 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 37. pontja: Javaslat közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtására.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
323/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
a 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet alapján közművelődési érdekeltségnövelő pályázatot nyújt be a
Budapesti Művelődési Központ eszközfejlesztése
érdekében az alábbiak szerint: pályázott támogatás
összege: 1 500 000 Ft, önrész: 1 500 000 Ft.
Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletében csatolt pályázati űrlap aláírására.
Határidő: 2012. március 20.
Felelős: Tarlós István
324/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
kötelezettséget vállal arra, hogy a közművelődési
érdekeltségnövelő pályázathoz szükséges önrészt a
2012. évi költségvetésben a „9110 Közművelődési
érdekeltségnövelő pályázat önrésze” céltartalékon
biztosítja.
Határidő: 2012. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István
325/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy a pályázat elbírálását követően, pozitív pályázati eredmény esetén
a beérkező támogatási összeget és az önkormányzati önrészt utalja át az érintett költségvetési szerv
számlájára.
Határidő: a támogatási összegnek a Fővárosi Önkormányzat számlájára érkezését követő 8 napon belül.
Felelős: Tarlós István
326/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy sikertelen pályázat
esetén az önrészt utalja a költségvetési szerv számlájára.
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Határidő: a döntés megjelenését követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
A napirend 38. pontja: Javaslat a Városháza Kiadóval kapcsolatos döntések meghozatalára.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
327/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
támogatja a Városháza Könyvkiadó tevékenysége
során keletkezett termékek megőrzését és új koncepcióban történő hasznosítását.
328/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a Fővárosi Önkormányzat a feladatok ellátásával (raktározás, selejtezés-újraárazás,
bizományosi árusítás, digitalizálás) 2012. július
1-jétől a BTDM Budapest Turisztikai Desztináció
Menedzsment Nonprofit Kft.-t bízza meg, és ezzel
kapcsolatos javaslatát terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Tarlós István
(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.
Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)
A napirend 40. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 1062/2011. (IV. 28.) Főv. Kgy. határozata alapján a
Budapesti Művelődési Központ létszámleépítéséhez adott
támogatás elszámolásának elfogadására.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
331/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a Budapesti Művelődési Központ – a
2011. évi létszámleépítés egyszeri többletkiadásaihoz kapott támogatásról szóló – elszámolását és
felkéri a főpolgármestert, hogy a fel nem használt
támogatási összeg visszafizettetése érdekében a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 41. pontja: Javaslat a 763/2004. (IV. 29.)
Főv. Kgy. határozattal elfogadott, a Fővárosi Önkormányzat közterületein megrendezésre kerülő futó-, kerékpáros- és görkorcsolya sportrendezvények szabályozásában meghatározott eljárási rend alkalmazásától való
eltérésre, és a 2012. évi I. kategóriás naptárterv elfoga-
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dására, továbbá a 765/2004. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozat hatályon kívül helyezésére.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
332/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
a 763/2004. (IV. 29) Főv. Kgy. határozattal elfogadott, a Fővárosi Önkormányzat közterületein megrendezésre kerülő futó-, kerékpáros- és görkorcsolya
sportrendezvények szabályozásban meghatározott
eljárási rendtől úgy tér el, hogy az abban szereplő,
az I. kategóriában előírt pályázati eljárást a 2012.
évi sportesemények tekintetében nem alkalmazza.
333/2012. (II. 29.) 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 a Közterület-hasznosítási Bizottságnak a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. §
(4) bekezdésében meghatározott hatáskörét és elfogadja az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint a
2012. évi I. kategóriás közterületi futóversenyek
2012. évi naptártervét, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy a Közgyűlés döntéséről tájékoztassa az érdekelteket.
Határidő: a Közgyűlés döntésétől számított 10 napon belül
Felelős: Tarlós István
334/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
hatályon kívül helyezi a 765/2004. (IV. 29.) Főv.
Kgy. határozatot és ezzel egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő – a sportesemény
időtartamával arányos – díj megállapítása tekintetében, terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé az 55/2011.
(IX. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó javaslatát.
Határidő: a Közgyűlés 2012. márciusi rendes ülése
Felelős: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
335/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a 65528 hrsz.-ú ingatlanon áthaladó
szabadvezeték elbontásához” című napirendi pont
után tárgyalja meg a
– „Javaslat a települési folyékony hulladékkal
kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló
59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására”,
valamint
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– „A közösségi közlekedés kiszámítható finanszírozása érdekében szükséges lépések”
című előterjesztéseket.
A napirend 42. pontja: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a 65528 hrsz.-ú ingatlanon áthaladó
szabadvezeték elbontásához.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
336/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 17. §-ában
foglaltak alapján a Budapest III. ker., Ürömi út–Dózsa Gy. út–Márton út nyomvonalon a 20 kV-os szabadvezeték hálózat elbontásához az ELMŰ Hálózati Kft. mint megbízó, valamint az Urbavill Tervező
és Szolgáltató Bt. mint tervező részére a T-2011-011
sz. műszaki tervdokumentációban foglaltak szerint
hozzájárul, mint a Budapest III. kerület, Márton út
25. sz. alatti, 65528 hrsz.-ú ingatlan 1/1 arányú tulajdonosa ezen ingatlan vonatkozásában. Továbbá
hozzájárul az elbontást követően a fent nevezett
ingatlanról az ELMŰ Hálózati Kft. javára bejegyzett szolgalmi jog törléséhez. A tulajdonosi hozzájárulás kiadására azzal a feltétellel kerül sor, hogy
a beruházás megvalósítása a Fővárosi Önkormányzat számára pénzügyi kötelezettséggel, más anyagi
vagy jogi következménnyel nem járhat.
337/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy a tulajdonosi hozzájárulásról szóló nyilatkozatot írja alá és adja ki az
előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: a határozathozatalt követő 8 napon belül
Felelős: Tarlós István
A napirend 43. pontja: Javaslat a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.
Előterjesztők: Németh Szilárd, Németh Zoltán, Ughy
Attila
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
338/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Szatmáryné Jähl Angéla módosító
indítványát, mely szerint:
„Települési folyékony hulladékkal kapcsolatos
kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011.
(X. 12.) Főv. Kgy. rendelet 19. § (4) bekezdése az
előterjesztéshez képest az alábbiakkal kiegészül:
A szennyvízszállítási regisztráció díja: 15 000 Ft.
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Az ingatlantulajdonos által megfizetett szennyvízszállítási regisztrációs díjat a közszolgáltató az elvégzett közszolgáltatást követően, annak esedékes díjából
negyedévenkénti megosztásban vagy négyszeri elszállítás alkalmával, arányosan az ingatlantulajdonos javára jóváírja, melynek elszámolási rendje úgy valósul meg,
hogy szállítási alkalmanként az elszállított mennyiségből
3 750 Ft kerül jóváírásra. Amennyiben az ingatlantulajdonos bizonyíthatóan – részben, vagy egészben – nem a
közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást veszi igénybe, a közszolgáltatás teljes időszakra vonatkoztatott díja
az ingatlanon mért ivóvízfogyasztás mennyisége alapján,
2013. március 1-jét követő első számlázás során egy öszszegben kerül kiszámlázásra.”
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
339/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
elfogadja az FTSZV Kft. 2011. év második félévére vonatkozó 123 300 000 Ft alulkompenzáció igényét, ennek érdekében csökkenti a „9300 Általános
tartalék” cím kiadási előirányzatát 123 300 000 Fttal és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli
a „8110 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. támogatása” cím kiadási, azon belül
működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.
340/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti rendeletmódosítást azzal fogadja el, hogy az FTSZV Kft.
részére a rendeletmódosításból fakadó forrásszükségletét biztosítja. Ennek keretében a 2012. március
1-jétől 2013. március 1-jéig terjedő időszakra havi
22 000 000 Ft elszámolási kötelemmel terhelt előzetes pénzügyi támogatást biztosít az FTSZV Kft.
részére a Fővárosi Önkormányzat 2012. és 2013.
évi költségvetésének terhére. A megjelölt időszak
lejártát követő 90 napon belül az FTSZV Kft. által
a tényleges forrásigény és az előzetesen biztosított
pénzösszeg különbözete alapján igazolt többletforrás igényt, az FTSZV Kft. részére a Fővárosi Önkormányzat a 2013. évi költségvetése terhére rendelkezésre bocsátja és ennek érdekében csökkenti a
„9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát
220 000 000 Ft-tal és ezzel egyidejűleg azonos öszszeggel megemeli a „8110 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. támogatása” cím
kiadási, azon belül működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.
341/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
a 94/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletének következményeire tekintettel, az új települési folyékony
hulladék rendelet szerinti elszámolási rendszer késedelmes bevezetéséből következő forrásszükség-
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letet az FTSZV Kft. részére biztosítja. Ennek keretében 2012. január 1.–2012. március 1. közötti
időszakra vonatkozóan 44 000 000 Ft kiegészítő
kompenzációt biztosít az FTSZV Kft. részére a Fővárosi Önkormányzat 2012. évi költségvetése terhére. Ennek érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 44 000 000
Ft-tal, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8110 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. támogatása” cím kiadási, azon
belül működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 23/2012. (III. 1.) önkormányzati rendeletét a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (X. 12.)
Főv. Kgy. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.
A napirend 44. pontja: A közösségi közlekedés kiszámítható finanszírozása érdekében szükséges lépések.
Előterjesztő: Somfai Ágnes
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
342/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el az MSZP frakciónak a határozati
javaslatokról külön történő szavazására vonatkozó
ügyrendi indítványát.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
343/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatokat, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt,
hogy a BKV-t kötelezi a prémiumok teljes körű felülvizsgálatára.
Határidő: 2012. május 1.
Felelős: Tarlós István
A BKV-t kötelezi a bérek átrendezésére oly módon,
hogy a magasabb béreknél csökkenés, a legalacsonyabb béreknél növekedés valósuljon meg. Az átrendezést oly módon kell megvalósítani, hogy a
teljes bérköltség (bérek, járulékok) összességében
csökkenjen.
Határidő: 2012. május 1.
Felelős: Tarlós István
Létrehoz egy vizsgálóbizottságot a BKV anyagjellegű költségeinek és a mögöttük álló, esetlegesen
előnytelen szerződéseinek kivizsgálására, különös
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tekintettel a következőkre: SAP üzemeltetési díj
(2,9 Mrd Ft), telefonközpont-üzemeltetés (1,7 Mrd
Ft), takarítás (2,7 Mrd Ft), járműbiztosítás (765 M
Ft).
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 46. pontja: Javaslat a II. Rákóczi Ferenc
Gyermekotthon és Budapest Főváros Önkormányzata
Gyermekotthona (8630 Balatonboglár, Kikötő sétány 5.)
szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

Felkéri a BKK Zrt.-t, hogy dolgozzon ki megoldást
a teherforgalmi behajtási díj beszedési hatékonyságának növelésére, kitérve a struktúra esetleges egyszerűsítésére.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

345/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának
Gyermekotthona (8630 Balatonboglár, Kikötő sétány 5.) szervezeti és működési szabályzatát.
Felhatalmazza a főpolgármestert a szervezeti és
működési szabályzat jóváhagyási záradékának az
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal való aláírására és az intézmény részére történő
kiadására.
Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István

Felkéri a főpolgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a fővárosi közlekedési rendszer hosszú távú
finanszírozásáról a kormánnyal, ahol a fogyasztói
árkiegészítés 100%-os megtérítését, valamint a normatív támogatás szinten tartását és növelését, valamint a középtávon kialakítandó 1+1-es rendszer érdekében szükséges törvénymódosításokat tekintse
tárgyalási minimumnak.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István”

346/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának
II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona (8642 FonyódAlsóbélatelep, Báthory u. 14.) szervezeti és működés szabályzatát.
Felhatalmazza a főpolgármestert a szervezeti és
működési szabályzat jóváhagyási záradékának az
előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal való aláírására és az intézmény részére történő
kiadására.
Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István

A napirend 45. pontja: Javaslat az 1532/2011.
(VI. 8). Főv. Kgy. határozatban foglalt döntés (BFL létszámleépítés) megerősítésére.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
344/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
továbbra is fenntartja az 1532/2011. (VI. 8.) Főv.
Kgy. határozatban foglalt döntését, melynek értelmében a kulturális intézmények feladatracionalizálása keretében a jelenleg 135 (fő) álláshellyel működő Budapest Főváros Levéltára intézményben
20 (fő) engedélyezett álláshelyet érintő végleges
létszámcsökkentést hajt végre, ebből 1 fő nyugdíjas április 30-ai felmentéssel, 1 fő 2011. május 16-i
kezdetű felmentéssel, további 1 fő 2011. augusztus
1-jei kezdetű felmentéssel és csoportos létszámleépítés keretében 17 fő 2011. december 1-jei kezdetű felmentéssel.

Címkód

5601

Megnevezés

Budapest
Főváros
Levéltára

A napirend 47. pontja: Javaslat Budapest Főváros
Önkormányzatának Gyermekotthona (1103 Budapest,
Szlávy u. 40.) megszüntető okiratának módosítására.
Előterjesztő: Csomós Miklós

(fő)

2011. június
1-jei hatállyal
véglegesen
megszüntetésre
kerülő üres
álláshelyek
(fő)

135

1

2011. évi
eredeti
létszámkeret

1409

2011. június
1-jétől
engedélyezett
létszámkeret
(fő)
134

2012. augusztus
1-jei hatállyal 2012. augusztus
véglegesen
1-jétől
megszűnésre
engedélyezett
kerülő betöltött
létszámkeret
álláshelyek
(fő)
(fő)
19

115
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

347/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (1103 Budapest, Szlávy u.
40.) intézmény megszüntető okiratát, és az intézmény általános jogutódjaként Budapest Főváros
Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonait jelöli ki az előterjesztés 1/b. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a
megszüntetőokirat-módosítás aláírására, valamint
a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
megszüntető okiratnak, az előterjesztés 1/c. számú
melléklete szerinti tartalommal történő aláírására
és kiadására.
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
A napirend 48. pontja: Javaslat szolgálati lakások
intézményi területbe vonására az oktatási, valamint a
gyermek- és ifjúságvédelmi ágazatban.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
348/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
a Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskolában (1084 Budapest, Rákóczi tér 4.) lévő
szolgálati lakás célját szolgáló helyiségcsoport lakásjellegét meg kívánja szüntetni és oktatási célú
helyiségekké kívánja átminősíteni.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az átminősítéshez,
valamint a bentlakó bérleti jogának pénzbeli megváltásához a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: a pénzbeli megváltáshoz fedezetet biztosító költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését
követően azonnal
Felelős: Tarlós István
349/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
kötelezettséget vállal a Jelky András Ruhaipari és
Művészeti Szakközépiskolában (1084 Budapest,
Rákóczi tér 4.) lévő szolgálati lakás kiváltásához
szükséges fedezet biztosítására 6,9 M Ft összegben
a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a
Lakásgazdálkodási feladatok „Lakás mobilitás (dologi kiadások)” cím terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
350/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
eseti jelleggel visszavonja a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságra a 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy.
rendelet 33. § (4) bekezdésében átruházott véle-

2012. május 18.

ményezési hatáskört és hozzájárul a Jelky András
Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskolában (1084
Budapest, Rákóczi tér 4.) lévő szolgálati lakásbérlet pénzbeli megváltásánál a térítés mértékének a
forgalmi érték 100%-ában történő meghatározásához.
Határidő: a határozathozatalt követően azonnal
Felelős: Tarlós István
351/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
a Veres Pálné Gimnáziumban található, Budapest
V. ker., 24049 helyrajzi számú, természetben Budapest V., Veres Pálné utca 36–38. sz. alatti ingatlanban lévő lakás vonatkozásában mint tulajdonostárs
át kíván minősíteni 1 db 54 m2 szolgálati lakás célját szolgáló helyiségcsoportot és meg kívánja szüntetni annak lakásjellegét. Felkéri a főpolgármestert,
hogy az ehhez szükséges intézkedéseket tegye meg,
valamint az osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan tulajdonostársát, a Veres Projekt 2007. Ingatlanforgalmazó Kft.-t a használatról szóló megállapodásban foglaltak szerint tájékoztassa az előzőekről.
Határidő: a határozathozatalt követő 60 nap
Felelős: Tarlós István
352/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában
(1095 Budapest, Mester utca 23.) lévő szolgálati lakás átminősítése érdekében a jelenlegi bérlőt cserelakásban kívánja elhelyezni. Elviekben egyetért a
lakás átminősítésével helyiséggé.
Felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az oktatási célú helyiségek
kialakítása céljából a jelenlegi bérlőnek cserelakásban történő elhelyezése után a helyiségcsoport
lakásjellegének megszüntetése érdekében, az erről
szóló előterjesztést pedig terjessze a döntés meghozatalára hatáskörrel rendelkező testület elé.
Határidő: a bérlő elhelyezését követően azonnal
Felelős: Tarlós István
353/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat Kornis Klára Gyermekotthonában (1045 Budapest, Árpád út 199.), a Budapest IV. ker., 72997 helyrajzi számú, természetben a
Budapest IV., Árpád út 199. szám alatti ingatlanban
át kíván minősíteni 1 db 34 m2 alapterületű, szolgálati lakás célját szolgáló helyiségcsoportot és meg
kívánja szüntetni annak lakásjellegét.
Felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a helyiségcsoport lakásjellegének megszüntetése érdekében.
Határidő: a határozathozatalt követő 60 nap
Felelős: Tarlós István
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354/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat Cseppkő Gyermekotthona és Óvodájában (1025 Budapest, Cseppkő utca
74.), a Budapest II. ker., 15793 helyrajzi számú, természetben a Budapest II., Cseppkő utca 74. szám
alatti ingatlanban át kíván minősíteni 1 db 47 m2
szolgálati lakás célját szolgáló helyiségcsoportot és
meg kívánja szüntetni annak lakásjellegét.
Felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a helyiségcsoport lakásjellegének megszüntetése érdekében.
Határidő: a határozathozatalt követő 60 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 49. pontja: Javaslat a 2642/2011. (IX.
21.) Főv. Kgy. határozat végrehajtására, valamint a döntéshez kapcsolódó közszolgáltatási szerződések kiegészítésére.
Előterjesztő: Csomós Miklós
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Alapítvány neve

2012. január–június
(6 hóra) E Ft

17.

Kiskavicsok Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.

1 470

18.

Kolping Oktatási és Szociális
Intézményfenntartó Szervezet

5 700

19.

Legújabb Suli Alapítvány

20.

Megérted Alapítvány

11 766

21.

Meixner Alapítvány

6 012

22.

Montessori Stúdium Alapítvány

2 478

23.

MŰ-HELY Líceum Alapítvány

24.

Nagy Szivárvány Alapítvány

5 292

25.

Szép Szivárvány Alapítvány

14 532

26.

Tehetséges „Más Fogyatékosokért”
Oktatási Alapítvány

72 504

27.

Tunyogi Erzsébet Gyógyító
Játszóház Alapítvány a
Halmozottan Sérült Gyermekekért

3 366

Összesen:

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
355/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
kötelezettséget vállal az alábbi alapítványok, nonprofit szervezetek 2012. január–június időszakra
szóló, közszolgáltatási szerződés keretében az alábbi összegekkel történő támogatására:
Alapítvány neve

2012. január–június
(6 hóra) E Ft

1.

Addetur Alapítvány

13 404

2.

Alapítvány a Vadaskert Iskoláért

11 148

3.

Autista Sérültekért Zalában
Alapítvány

4.

Autizmus Alapítvány

4 284

5.

Belvárosi Tanoda Alapítvány

2 166

6.

Beszélj Velem Alapítvány

4 590

7.

BLISS Alapítvány

8.

Borostyánkő Alapítvány

25 038

9.

Budapesti Politechnikum
Alapítvány

2 850

10.

Burattino Hátrányos Helyzetűeket
Segítő Iskola Alapítvány

9 840

11.

Carl Rogers Személyközpontú
Iskola Alapítvány

2 250

12.

„Dávid király” Keresztény
Kultúráért és Oktatásért Alapítvány

5 322

13.

„Együtt Veled” Alapítvány

8 778

14.

Gyermekház Montessori Alapfokú
Oktatási Alapítvány

15.

Hiperaktív Alapítvány

7 038

16.

Integrált Játékpedagógiai
Alapítvány

2 142

306

1 224

306

1 542

960

226 308

356/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2–28. sz.
mellékletei szerinti közszolgáltatási szerződés-módosításokat, és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.
Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének hatálybalépését követő 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 50. pontja: Javaslat a Budapest Esély
Nonprofit Kft. 2012. évre szóló foglalkoztatási tervének,
valamint a Közszolgáltató 2012. évi közszolgáltatási
szerződésének elfogadására.
Előterjesztő: dr. Szentes Tamás
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
357/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a Budapest Esély Nonprofit Kft. 2012.
évi foglalkoztatási tervét. A Közszolgáltató a 2012.
év során legalább 400 fővel köt közfoglalkoztatotti
munkaviszonyt, a fővárosi szakfeladaton éves átlagos 120 fő foglalkoztatotti létszám mellett.
358/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
megköti a Budapest Esély Nonprofit Kft.-vel – az
előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő tartalommal – a 2012. évre vonatkozó éves közszolgáltatási
szerződést és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István

1412

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

359/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2012. évi költségvetésében a Budapest Esély Nonprofit Kft. részére, a 2012. évi közszolgáltatási szerződésének
megfelelően 115 540 E Ft-ot biztosít.
Határidő: a 2012. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István
A napirend 51. pontja: Javaslat a BMSZKI működési dokumentumainak jóváhagyására.
Előterjesztő: dr. Szentes Tamás
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
360/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal a Budapesti Módszertani Szociális
Központ és Intézményei Budapest XIII., Dózsa Gy.
út 152. szervezeti és működési szabályzatát és felkéri a főpolgármestert az elfogadott szervezeti és
működési szabályzat jóváhagyó záradékának aláírására.
Határidő: döntést követő 30 nap
Felelős: Tarlós István

2012. május 18.

Betegek Otthona módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 4/C.
sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.
Határidő: a határozat meghozatalát követő 30 nap
Felelős: Tarlós István
363/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal a Fővárosi Önkormányzat 8925
Búcsúszentlászló, Arany J. u. 17. szám alatti Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona székhelyére, a 8741 Zalaapáti, Deák Ferenc utca 3., és a
8741 Zalaapáti, Deák Ferenc utca 7. szám alatti telephelyeire vonatkozó szervezeti és működési szabályzatát.
364/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal a Fővárosi Önkormányzat 8925
Búcsúszentlászló, Arany J. u. 17. szám alatti Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona székhelyére, a 8741 Zalaapáti, Deák Ferenc utca 3., és
a 8741 Zalaapáti, Deák Ferenc utca 7. szám alatti
telephelyeire vonatkozó házirendjét.

361/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja az előterjesztés 2. és 3. sz. mellékletei
szerinti tartalommal a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Bp. XIII. ker., Szabolcs u. 33–35. és a Bp. X. ker., Bánya u. 37. szám
alatti telephelyek házirendjeit és felkéri a főpolgármestert az elfogadott házirendek jóváhagyó záradékának aláírására, valamint a működési engedély
iránti kérelmek benyújtására.
Határidő: döntést követő 60 nap
Felelős: Tarlós István

365/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert a 363–364/2012. (II. 29.)
Főv. Kgy. határozatok szerint elfogadott szervezeti
és működési szabályzat, valamint házirend jóváhagyó záradékának aláírására.
Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István

A napirend 52. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő Búcsúszentlászló, Arany
J. u. 17. sz. Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona alapító okiratának, szervezeti és működési szabályzatának, valamint házirendjének módosítására.
Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
362/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
módosítja a Fővárosi Önkormányzat 8925 Búcsúszentlászló, Arany János u. 17. szám alatti Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona alapító
okiratát az előterjesztés 4/B. sz. melléklete szerinti
tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi
Önkormányzat 8925 Búcsúszentlászló, Arany János u. 17. szám alatti Fogyatékosok és Pszichiátriai

A napirend 53. pontja: Javaslat felügyelőbizottsági
tag cseréjére.
Előterjesztő: Czeglédi János

366/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
visszahívja 2012. február 29-ei hatállyal a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. felügyelőbizottsági
tagságából Gyenge Zsoltot.
Határidő: 2012. február 29.
Felelős: Tarlós István
367/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. megüresedő felügyelőbizottsági helyére megválasztja Szabó
Györgyöt 2012. március 1-jétől határozatlan időre.
Határidő: 2012. március 1.
Felelős: Tarlós István
A napirend 54. pontja: Javaslat „A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” (KEOP-
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1.1.1/B/10-11-2011-0002) című projekt támogatási szerződésének megkötésére.
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
368/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Energia Központ
Nonprofit Kft. mint Közreműködő Szervezet és Budapest Főváros Önkormányzata között „A fővárosi
házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer
kialakítása” című projekt tárgyában a támogatási
szerződést az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy
gondoskodjon a támogatási szerződés aláírásáról és
benyújtásáról a Közreműködő Szervezet részére.
Határidő: 2012. március 20.
Felelős: Tarlós István
369/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök használati
jogának átruházásáról szóló, a módosítással egységes szerkezetbe foglalt megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri
a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.
Határidő: 2012. március 20.
Felelős: Tarlós István
370/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a Fővárosi Önkormányzat és
a BVK Holding Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság közötti
közfeladat ellátásának átadására irányuló megállapodást az előterjesztői kiegészítés 3. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert,
hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.
Határidő: 2012. március 20.
Felelős: Tarlós István
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371/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy „A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” feladatot a támogatási
szerződéssel összhangban kívánja megvalósítani.
372/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
A feladat végrehajtása érdekében megemeli a „8523
Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről” bevételi cím, azon belül az új „FKF
Zrt. – fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer
kialakítása, önrész” előirányzatát 280,369 M Fttal, továbbá megemeli a „8536 Támogatás értékű
beruházási bevétel” cím, azon belül az új „KEOP
– fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” előirányzatát 1 493,803 M Ft-tal, ezzel
egyidejűleg tervbe veszi a „8403 Önkormányzati
beruházások” címen belül az új „A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” feladatot
1 774,172 M Ft-tal.
A feladat 2013. évi üteme 3 397,142 M Ft (ebből:
KEOP támogatás: 2 868,541 M Ft, FKF Zrt.-től átvett: 528,601 M Ft), 2014. évi üteme 42,58 M Ft
(ebből: KEOP támogatás: 30,112 M Ft, FKF Zrt.től átvett: 12,468 M Ft). A feladat összköltsége
5 213,894 M Ft.
373/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés áprilisi rendes ülése
Felelős: Tarlós István
(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.
Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2012. február 29-i ülésén.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester
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Kivonat
Budapest Főváros Közgyűlése
2012. február 29. 1430 órai kezdéssel megtartott ülésének
jegyzőkönyvéből
Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi
költségvetésére. (II. forduló)
Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor

206/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Kaltenbach Jenő módosító javaslatait, mely szerint:

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
204/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Szabó György módosító javaslatát,
mely szerint:
Módosítási javaslat

Módosítás összege
(E Ft)

típusa

+

–

Kiadási előirányzatok közötti
átcsoportosítás

„1001 Budapest Fővárosi Közterületfelügyelet” cím személyi juttatásokra
és annak járulékaira kiadási előirányzatának növelése

90 000

+

-

9184 Év közben belépő szociálpolitikai intézmények működési többletköltsége

92 000

9300 Általános tartalék

70 000

9184 Év közben belépő szociálpolitikai intézmények működési többletköltsége

Módosítás összege
(E Ft)
–

Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás

20 000
20 000

Támogatási keretösszeg a fenti
feladatokat ellátó szervezetek számára nyílt pályázaton
9147 Árfolyam-kockázati tartalék
8143 Budapest Film

20 000
70 000

9300 Általános tartalék
8141 Fővárosi Kertészeti Nonprofit
Zrt.

A „8353” cím Budapest Sport Egyesület kiadási előirányzatának csökkentése

20 000

9121 Főpolgármesteri keret céltartaléka

20 000

+

92 000

Krízishelyzetben lévő ártalomcsökkentő ellátásokra (pl. tűcsere program) vonatkozó, a fenti feladatokat
ellátó szervezetek számára nyílt pályázati keretösszeg

205/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el az LMP-frakció módosító javaslatát, mely szerint:

a „8458” cím Nemzetiségi Önkormányzatoknak folyósított kiadási
előirányzat növelése

Módosítás összege
(E Ft)

Kiadási előirányzatok közötti
átcsoportosítás

9184 Év közben belépő szociálpolitikai intézmények működési többletköltsége

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

Módosítási javaslat típusa

Módosítási javaslat típusa

Komplex drogprevenciós nyílt pályázati keretösszeg a fenti feladatokat
ellátó szervezetek számára

A „8403 Önkormányzati beruházások, azon belül 6013 Sorfa telepítés,
fasor rekonstrukció tervezés” cím kiadási előirányzatának csökkentése
a „7101 Igazgatási apparátus feladatai/005 Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály – Természetvédelmi Őrszolgálat működés” cím
személyi juttatásokra és annak járulékaira kiadási előirányzatának növelése

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

70 000
10 000

7 Szervezési Főosztály
12 031

12 031

8814 Környezetvédelmi
szakmai feladatok

10 000
5 000

Tájékoztató kampány a hulladékmegelőzésről, a hulladékkezelésről és
hasznosításról.
9300 Általános tartalék

5 000
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Módosítási javaslat típusa

Módosítás összege
(E Ft)
+

8814 Környezetvédelmi
szakmai feladatok

-

30 000

Budapest Főváros energetikai koncepciójának aktualizálása, önkormányzati intézmények energiastratégiájának kidolgozása.
30 000
3 750
3 750

40 000
40 000

53 209
17 043
17 043

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
207/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Kaltenbach Jenő módosító javaslatát, mely szerint:
Módosítás összege
(E Ft)
+

–

Kiadási előirányzatok közötti
átcsoportosítás

40 000

8319 SNI gyermekeket ellátó nonprofit szervezetek támogatása

49 710

9300 Általános tartalék

Módosítás összege
(E Ft)
–

Fővárosi épületenergetikai program indítása a középtávú fejlesztési tervben

200 000

7 éves fejlesztési terv céltartalék

235 000

7 éves fejlesztési tervben
céltartalékon szerepel a zajvédelmi
térkép 10 millió Ft-tal. Ezt javasoljuk
megemelni +235 M Ft-tal, összesen
245 M Ft-ra.
Intézmények, hivatali, önkormányzati
feladatokhoz kapcsolódó felújítások

435 000

Egészségügyi intézmények 2012. évi
felújítási támogatási keret összege
706 188 E Ft

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

8301 HOSTIS Idegenforgalmi és Nk.
Gazdasági Szakképzési Közalapítvány

4) Oktatási feladatok fejezet – tételszám nélkül, 5. lapon „3802” címen
a Mérei Ferenc FPPI feladatátszervezés

Módosítási javaslat típusa

+

9300 Általános tartalék

8329 Korai Fejlesztő Központ

100 000

209/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Somfai Ágnes módosító javaslatát,
mely szerint:

53 209

9300 Általános tartalék

Módosítási javaslat típusa

A „……8506……...” cím bevételi
előirányzatának növelése

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

9300 Általános tartalék

8313 Magyar Máltai Szeretetszolgálat

–

Bevételi és kiadási előirányzat
módosítása

25 000

Szociálpolitikai feladatok (Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály)

8303 Menhely Alapítvány

Módosítás összege
(E Ft)

A „…………………...” cím kiadási
előirányzatának növelése

25 000

9300 Általános tartalék

Új sor: Összefogás Közalapítvány

208/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el az LMP-frakció módosító javaslatát, mely szerint:

+

7103 Gazdasági és ellátási feladatok
8802 Főépítészeti feladatok

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

Módosítási javaslat típusa

9300 Általános tartalék
8803 Városrendezési feladatok
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210/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Somfai Ágnes módosító javaslatát,
mely szerint:

6 670
Módosítási javaslat típusa

Módosítás összege
(E Ft)
+

–

Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás

48 336
144 716

6483 Városi televízió stúdió kialakítása
Új sor: Projektelőkészítés (M3, stb.)

99 100
99 100
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

211/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Horváth Csaba módosító indítványát, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetésére”
tárgyú előterjesztést nem fogadja el, felkéri a főpolgármestert, hogy egy új, a város működtetésére
alkalmas költségvetési javaslatot terjesszen a Közgyűlés elé.
Határidő: 2012. március 12.
Felelős: Tarlós István”.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
212/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Hanzély Ákos módosító javaslatát,
mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a jövőben
igyekszik közérthető formában is bemutatni Budapest költségvetését, ezért alkalmazni kívánja azokat
a nemzetközileg előremutató példákat, amelyek új
vizuális eszközök alkalmazásával teszik közérthetővé a város pénzügyeit. Felkéri a főpolgármestert,
hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az átlagpolgár számára is befogadható vizuális-kommunikációs felületek kialakítására.
Határidő: 2012. június 1.
Felelős: Tarlós István.”
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
213/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Főpolgármesteri Hivatal 2011. december 31-i zárólétszáma nem növekedhet 2012ben. Ezt a 241-242/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. határozatokban foglalt intézkedésekre is alkalmazni kell.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az áprilisi rendeletmódosításra – a BKV finanszírozása kapcsán szükséges, lehetséges mértékig – tegyen javaslatot a Főpolgármesteri Hivatal létszámának csökkentésére,
tekintettel a Kormány által átvállalt feladatokra és a
BKK, BVK, BFVK gazdasági társaságok részére a
Közgyűlés által átadott feladatokra.
Határidő: a létszámra vonatkozóan azonnal, a javaslattételre a Közgyűlés áprilisi ülése
Felelős: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
214/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy tekintettel a beruházás tervezéséről
meghozott 2011. november 30-i döntésekre, a költ-

2012. május 18.

ségvetési koncepcióban szereplő költségkerettel és
ütemezéssel 2012. évi költségvetésében a 8403 Önkormányzati fejlesztések előirányzaton a Fővárosi
Önkormányzat 7 éves fejlesztési tervében szerepelteti a „14-es villamos Görgey utcai szakasza és a
kapcsolódó útburkolat felújítása – kivitelezés” feladatot, összesen 1 700 M Ft összeggel. A feladat
2013. évi üteme 1 700 M Ft.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a fenti feladat vonatkozásában a 3577-3579/2011. (XI. 30.) Főv.
Kgy. határozatokkal megindított tervezési munkák
befejeztével a kivitelezési munkák megindítására
vonatkozóan 2012. augusztus 31-ig tegyen előterjesztést a Közgyűlés számára.
Határidő: azonnal, illetve augusztus 31.
Felelős: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
215/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a Jobbik-frakció módosító javaslatát, mely szerint:
Módosítás összege
(E Ft)

Módosítási javaslat típusa
+

–

Kiadási előirányzatok közötti
átcsoportosítás
A „8403 Önkormányzati
beruházások” cím kiadási
előirányzatának csökkentése
a „8152 BKV Zrt. támogatása”
cím kiadási előirányzatának
növelése

47 518 800

47 518 800

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
216/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a Jobbik-frakció módosító javaslatát, mely szerint:
Módosítási javaslat típusa

Módosítás összege
(E Ft)
+
–

Kiadási előirányzatok közötti
átcsoportosítás
A „8403 Önkormányzati
beruházások” cím kiadási
előirányzatának, azon belül
a 6072 feladat csökkentése
a „8152 BKV Zrt. támogatása”
cím kiadási előirányzatának
növelése

291 076

291 076
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

217/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a Jobbik-frakció módosító javaslatát, mely szerint:

220/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a Jobbik-frakció módosító javaslatát, mely szerint:

Módosítási javaslat típusa

Módosítás összege
(E Ft)
+
–

Módosítási javaslat típusa

Kiadási előirányzatok közötti
átcsoportosítás

Kiadási előirányzatok közötti
átcsoportosítás

A „8403 Önkormányzati
beruházások” cím kiadási
előirányzatának csökkentése

A „8836 Út-, hídfenntartás”
cím kiadási előirányzatának
csökkentése

a „8152 BKV Zrt. támogatása”
cím kiadási előirányzatának
növelése

322 959

a „8152 BKV Zrt. támogatása”
cím kiadási előirányzatának
növelése

322 959

Módosítás összege
(E Ft)
+
–

5 132 338

5 132 338

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

218/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a Jobbik-frakció módosító javaslatát, mely szerint:

221/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a Jobbik-frakció módosító javaslatát, mely szerint:

Módosítási javaslat típusa

Módosítás összege
(E Ft)
+
–

Kiadási előirányzatok közötti
átcsoportosítás

Módosítás összege
(E Ft)
+
–

Kiadási előirányzatok közötti
átcsoportosítás

A „8403 Önkormányzati
beruházások” cím kiadási
előirányzatának csökkentése
a „8152 BKV Zrt. támogatása”
cím kiadási előirányzatának
növelése

Módosítási javaslat típusa

138 782

A „8836 Út-, hídfenntartás”
cím kiadási előirányzatának
csökkentése
a „8152 BKV Zrt. támogatása”
cím kiadási előirányzatának
növelése

138 782

13 557
530

13 557 530

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

219/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a Jobbik-frakció módosító javaslatát, mely szerint:

222/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a Jobbik-frakció módosító javaslatát, mely szerint:

Módosítási javaslat típusa

Módosítás összege
(E Ft)
+
–

Módosítási javaslat típusa

Kiadási előirányzatok közötti
átcsoportosítás

Kiadási előirányzatok közötti
átcsoportosítás

A „8403 Önkormányzati
beruházások” cím kiadási
előirányzatának csökkentése

A „8837 Forgalomtechnikai
feladatok” cím kiadási előirányzat
csökkentése

a „8152 BKV Zrt. támogatása”
cím kiadási előirányzatának
növelése

224 835

224 835

a „8152 BKV Zrt. támogatása”
cím kiadási előirányzatának
növelése

Módosítás összege
(E Ft)
+
–

88 000

88 000
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

223/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a Jobbik-frakció módosító javaslatát, mely szerint:
Módosítási javaslat típusa

Módosítás összege
(E Ft)
+
–

Kiadási előirányzatok közötti
átcsoportosítás
A „8835 Tűzoltó laktanyák
felújítása pályázati önrész” cím
kiadási előirányzat csökkentése
a „8152 BKV Zrt. támogatása”
cím kiadási előirányzatának
növelése

66 625

66 625

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
224/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a Jobbik-frakció módosító javaslatát, mely szerint:
Módosítási javaslat típusa

Módosítás összege
(E Ft)
+
–

Kiadási előirányzatok közötti
átcsoportosítás

• a korrigált nettó működési eredményt 2,4%-ban
határozza meg;
• a bevételi és kiadási főösszeget 396 815 096 E Ftban határozza meg;
• a költségvetési kiadási főösszeg 386 168 896 E Ft
előirányzatából
a működési kiadás összegét 203 615 451 E Ft-ban
határozza meg, ebből
− általános tartalék 3 950 000 E Ft;
− céltartalék az önkormányzati szerkezet-átalakításhoz kapcsolódó kiadásokra 2 000 000 E Ft;
− kockázatkezelési céltartalék 4 200 000 E Ft;
− előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék 1 000 000 E Ft;
a felhalmozási és felújítási kiadás összegét
182 553 445 E Ft-ban határozza meg;
− EU-s
finanszírozás
kockázati
tartaléka
1 000 000 E Ft;
− peres ügyek céltartaléka 1 000 000 E Ft;
• a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételeket
60 310 079 E Ft-ban határozza meg;
• a hitelfelvételt 36 422 700 E Ft-ban határozza
meg;
• az
adósságszolgálatból
a
tőketörlesztést
10 646 200 E Ft-ban határozza meg.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
228/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy nem kíván újra szavazni Hanzély
Ákos módosító javaslatáról.

A „8403 Önkormányzati
beruházások” címen az 5046
Forgalomirányító lámpák,
LED technikai átalakítás feladat
kiadási előirányzat csökkentése
a „8152 BKV Zrt. támogatása”
cím kiadási előirányzatának
növelése
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463 300

463 300

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
225/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának
2012–2015. évekre vonatkozó finanszírozási prognózisát az előterjesztés 1. számú melléklete szerint.
226/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
Tudomásul veszi, hogy 2012–2015-ig saját bevételeinek összege várhatóan 497 379 M Ft, adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség
várhatóan 72 659 M Ft.
227/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetésében

A Fővárosi Közgyűlés
az előterjesztői kiegészítéssel és az elfogadott módosításokkal megalkotja 14/2012. (III. 20.) önkormányzati rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
229/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának
2012-2015. évekre vonatkozó fejlesztési tervét a
költségvetési rendelet 5. számú táblázata szerint.
230/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a BKV Zrt. finanszírozásának rendeződéséig
• elsődlegesen a működési kiadások finanszírozhatóak;
• a tervezett fejlesztések közül csak az érvényes
szerződéssel és előirányzattal is rendelkező, külső forrásokkal is finanszírozott feladatokat lehet
megvalósítani.
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231/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy új kötelezettség csak új külső forrás
biztosításával vállalható.
232/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
Hatályon kívül helyezi a 19/2012. (I. 25.) Főv. Kgy.
határozatot.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
233/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
A 13/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. határozat utolsó mondatát hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
234/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2. sz. előterjesztői kiegészítés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal a 9 Mrd
Ft összegű, áthidaló tulajdonosi kölcsönszerződés
módosítását és felkéri a főpolgármestert annak aláírására. A megállapodás aláírását követően a fennmaradó 5 Mrd Ft azonnal utalható.
Határidő: a megállapodás megkötésére, azonnal, az
utalásra a megállapodás aláírását követően azonnal
Felelős: Tarlós István
235/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
A BKV Zrt. rendkívüli finanszírozási helyzetére tekintettel kötelezettséget vállal a Fővárosi Önkormányzat és a BKV Zrt. között 2004. április 30-án
megkötött szolgáltatási szerződés alapján megrendelt teljesítmények 2012. január 1. és 2012. április 30. közötti, bevételekkel nem fedezett indokolt
költségeinek ellentételezésére, 9 Mrd Ft összegben.
A közszolgáltatási ellentételezés biztosításának feltétele, hogy a BKV Zrt. a részére nyújtott 9 Mrd Ft
tulajdonosi kölcsönt visszafizesse. Ennek érdekében jóváhagyja, megköti a 2. sz. előterjesztői kiegészítés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal a közszolgáltatás ellentételezéséről szóló megállapodást
és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 2012. március 12.
Felelős: Tarlós István
236/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1)
bekezdése alapján, mint a BKV Zrt. legfőbb szerve (egyedüli részvényese) jóváhagyja, hogy a BKV
Zrt. az áthidaló tulajdonosi kölcsönszerződés módosítására vonatkozó, valamint a közszolgáltatási
ellentételezésről szóló megállapodást a 2. sz. előterjesztői kiegészítés 3. és 4. sz. mellékletei szerint
megkösse. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a BKV Zrt. Igazgatóságát.

1419

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
237/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi öszszevont költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.)
önkormányzati rendelet 10. §-ában foglalt rendelkezések végrehajtása érdekében felkéri a főpolgármestert, hogy adjon ki intézkedést a zárolás végrehajtására, és a pénzügyi főpolgármester-helyettes
bevonásával vizsgálja meg további 15 Mrd Ft öszszegű forrás biztosításának lehetőségét a BKV Zrt.
finanszírozására a 2011. évi pénzmaradvány elszámolás keretében, illetve egyéb bevételek vonatkozásában.
Határidő: intézkedésre: 2012. március 14., egyébként
a Közgyűlés áprilisi rendes ülése
Felelős: Tarlós István
238/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a 2011. évi pénzmaradvány elszámolása során kimutatott szabad pénzmaradványt
zárolni kell a 2013-2014. években képződő halmozott forráshiány finanszírozására mindaddig, amíg a
belső tartalékok és a külső többletforrások bevonásának lehetősége nem tisztázott.
Határidő: közgyűlési döntést követően folyamatosan
Felelős: Tarlós István
239/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
Az egészségügyi beruházások és felújítások kifizetését és új kötelezettségvállalások megtételét
felfüggeszti mindaddig, amíg nem jön létre teljes
körű megállapodás a Kormánnyal a kórházak átvételével és az egészségügyi beruházások, felújítások
finanszírozásával kapcsolatosan.
Határidő: a Kormánnyal történő megállapodásig
Felelős: Tarlós István
240/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy készítse elő és terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé a BVV Zrt.-vel az
Óbudai Gázgyár pénzeszköz átvételéhez kapcsolódóan megkötött szerződések módosítását oly módon, hogy az eladásból befolyt bevételek elvonhatóak legyenek.
Határidő: folyamatosan
Felelős: Tarlós István
241/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
Meg kívánja erősíteni az önkormányzat kontrolling
rendszerét. Felkéri a főpolgármestert, hogy az ehhez szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Tarlós István
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242/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
Monitoring rendszert kíván működtetni a Fővárosi
Önkormányzat gazdasági társaságai, holdingjai részére biztosított támogatásokról. Felkéri a főpolgármestert, hogy az ehhez szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Tarlós István
243/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Önkormányzat költségvetéséből részesedő gazdasági társaságokkal kötendő szerződésekben szerepeltesse a
havi likviditási terv készítésére vonatkozó kötelezettséget.
Határidő: 2012. április 30.
Felelős: Tarlós István
244/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának,
megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.)
Főv. Kgy. rendelet módosítására.
Határidő: 2012. április 30.
Felelős: Tarlós István
245/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
Hatályon kívül helyezi a 433/2010. (III. 11.) Főv.
Kgy. határozatot, amely a „7103 Gazdasági és ellátási feladatok”, a „7105 Hivatali informatikai feladatok” és a „7371 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése” címeken a dologi
kiadásokhoz kapcsolódó beszerzési, közbeszerzési
eljárásokhoz szükséges fedezet biztosítására vállalt
kötelezettséget a 2011., 2012. és 2013. évekre.

2012. május 18.

246/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy Budapest Főváros
Önkormányzata a 2013., 2014. és 2015. évi költségvetéseiben a dologi kiadásokhoz kapcsolódó beszerzési, közbeszerzési eljárásokhoz szükséges fedezetet a „7103 Gazdasági és ellátási feladatok”, a
„7105 Hivatali informatikai feladatok” és a „8834
Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások
üzemeltetése” címeken biztosítja.
Határidő: a 2013-2015. éves költségvetés készítése
Felelős: Tarlós István
A napirend 2. pontja: Javaslat a Főpolgármesteri
Hivatalban és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 63/2001. (X. 24.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.
Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 15/2012. (III. 1.) önkormányzati rendeletét a Főpolgármesteri Hivatalban és Budapest Főváros Közterület-felügyeleténél dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi
juttatásokról az előterjesztés 1. számú melléklete
szerinti tartalommal.
Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2012. február 29-i ülésén.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

2012. május 18.
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Kivonat
Budapest Főváros Közgyűlése
2012. március 26-i ülésének
jegyzőkönyvéből
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
391/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Horváth Csaba indítványát, mely
szerint a „Javaslat áthidaló tulajdonosi kölcsön
nyújtására a BKV Zrt. részére” című előterjesztést
megbontva részben nyílt, részben zárt ülésen tárgyalja a Közgyűlés.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
392/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el az MSZP indítványát, mely szerint
a „Mandátum kiadása a Fővárosi Vízművek Zrt.
részvényeseivel kötött befektetési jogviszonyok
megszüntetésére” és a „Javaslat áthidaló tulajdonosi kölcsön nyújtására a BKV Zrt. részére” című előterjesztéseket nyílt ülésen tárgyalja a Közgyűlés.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
393/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:
1. Mandátum kiadása a Fővárosi Vízművek Zrt. részvényeseivel kötött befektetési jogviszonyok megszüntetésére. (zárt ülés)
2. Javaslat áthidaló tulajdonosi kölcsön nyújtására a
BKV Zrt. részére. (zárt ülés)
3. Javaslat a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft.vel kötendő megállapodásra a 2012. évi Sziget
Fesztivál kapcsán.
4. Javaslat a BKK Zrt.-vel kötött közútkezelői feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló
keretmegállapodás 1. sz. függeléke időbeli hatályának meghosszabbítására vonatkozó döntésekre.
5. Javaslat a Főgáz Zrt. 2012. évi rendes közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.
6. Javaslat a Főpolgármesteri Hivatalban és Budapest
Főváros Közterület-felügyeleténél dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 15/2012. (III. 1.) Főv.
Kgy. rendelet módosítására.
7. Javaslat a Gamma Trade Kft. részére tulajdonosi
hozzájárulás megadására.
8. Javaslat megállapodás megkötésére a Fővárosi Önkormányzattól a Magyar Állam tulajdonába került
egészségügyi intézmények átadás-átvételére vonatkozóan.

9. Javaslat tulajdonosi kölcsön nyújtására a Budapest
Esély Nonprofit Kft.-nek a társaság működőképességének biztosítása érdekében.
10. Javaslat pályázat benyújtására az V. kategóriába sorolt színházak számára meghirdetett pályázatra.
11. Javaslat a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatói álláshelyének pályázati felhívására, a pályázatokat véleményező szakmai bizottság tagjaira.
12. Javaslat a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 2012/2013. tanévi beiskolázási tervszámának módosítására.
13/a. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában
lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított
szociális intézmények térítési díjairól és a térítési
díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997.
(III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.
13/b. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában
levő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról, igénybevételének módjáról és a térítési
díjról szóló 22/1999. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelet
módosítására.
14. Javaslat pályázatok benyújtására a „TIOP-3.4.211/1 – önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit
fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” című pályázati konstrukcióba.
15. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására, valamint haszonkölcsönbe adásra a Károlyi Mihályt ábrázoló szobor ügyében.
16. Javaslat a BKSZT Kft. folyószámla hitelfelvételének támogatására.
17. Javaslat az interneten elérhető domain végződések
körének bővítése céljára közzétett pályázaton indulók részére történő támogató hozzájárulás megadására. (zárt ülés)
(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az
ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)
A napirend 3. pontja: Javaslat a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft.-vel kötendő megállapodásra a
2012. évi Sziget Fesztivál kapcsán.
Előterjesztő: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
408/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.
eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy.
rendelet 5. § (1) bekezdésében a Közterület-hasz-
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nosítási Bizottságra átruházott hatáskörét, ezzel
egyidejűleg hozzájárul a mellékelt – módosított együttműködési megállapodás szerint a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. részére az Óbudai-sziget közpark közterületi besorolású területei, a III.
kerület, Jégtörő utca, gróf Esterházy János rakpart, valamint a „K” híd közterület-használatához
50 000 000 Ft + áfa közterület-használati díj megfizetésével.

409/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy.
rendelet 5. § (1) bekezdésében a Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskörét, ezzel
egyidejűleg jóváhagyja, megköti az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal az együttműködési megállapodást és felkéri a főpolgármestert annak
aláírására.
Határidő: 2012. március 31.
Felelős: Tarlós István
410/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy az előterjesztés mellékletét képező
együttműködési megállapodás 3.7 pontja az alábbiakkal egészül ki:
A Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. köteles
a szerződéskötéssel egyidejűleg magyarországi hitelintézet által kiállított olyan tartalmú, legalább
125 M Ft összegű bankgaranciát átadni az Önkormányzatnak, mint kedvezményezettnek, amely
bankgarancia arra szolgál, hogyha a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. a fentiekben vállalt bármely kötelezettségét – különösen a terület eredeti
állapotban történő helyreállítási kötelezettségét és
a javítási munkálatok megfelelő és szerződésszerű
színvonalon történő elvégzését – nem, vagy csak
részben teljesíti 2012. október 15. napjáig, akkor
az Önkormányzat a bankgarancia lehívását követően, annak összegéből azt jogosult saját maga,
vagy megbízottja útján elvégezni. Amennyiben a
bankgarancia bármely okból nem hívható le, vagy
az összege nem elegendő a helyreállítási költségek
fedezésére, az Önkormányzat a további költségeit
egyéb módon jogosult érvényesíteni a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft.-vel szemben.
411/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. köteles a III. kerület felőli oldalon a Kis-Duna felé eső részen 3-4 éve engedély nélkül kiirtott,
természetvédelmi szempontból fontos erdőrészt
– amit azóta sátorozásra használnak és az újulatot
rendszeresen kiirtják – a fesztivál idejére elzárni, a
használatát megtiltani.

2012. május 18.

412/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgáltassa meg a
Főkert Zrt. útján az automatikus öntözőhálózat kiépítésének lehetőségét a rendezvények által érintett
területeken.
A napirend 4. pontja: Javaslat a BKK Zrt.-vel kötött
közútkezelői feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 1. sz. függeléke időbeli hatályának
meghosszabbítására vonatkozó döntésekre.
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
413/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a BKK Budapesti Közlekedési
Központ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal
az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti, a hatályos
keretmegállapodás 1. sz. függelékét képező átmeneti finanszírozási szerződés módosítására irányuló megállapodást. Felkéri a főpolgármestert, hogy a
megállapodás aláírásáról gondoskodjon.
Határidő: 2012. március 31.
Felelős: Tarlós István
A napirend 5. pontja: Javaslat a Főgáz Zrt. 2012. évi
rendes közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
414/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy
dönt, hogy a Fővárosi Gázművek Zrt. 2012. április 19-én tartandó évi rendes közgyűlésén Budapest
Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva
„igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:
– Az Igazgatóság jelentésének elfogadását a Társaság 2011. évi éves beszámolójáról, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, valamint a Társaság 2011. évi
konszolidált éves beszámolójáról;
– A Felügyelőbizottság jelentésének elfogadását
a Társaság 2011. évi éves beszámolójáról és a
2011. évi konszolidált éves beszámolójáról;
– A könyvvizsgáló (Deloitte Könyvvizsgáló és
Tanácsadó Kft., nyt. sz.: 000083, Horváth Tamás könyvvizsgáló, nyt. sz.: 0003449) jelentésének elfogadását a Társaság 2011. évi éves be-
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számolójáról és a 2011. évi konszolidált éves
beszámolójáról;
– A Társaság 2011. évi beszámolója alapján az
Igazgatóság – Felügyelőbizottság által jóváhagyott osztalékfizetési javaslatának elfogadását,
amely szerint a 2011. évi 8 230 316 008 Ft adózott eredményből 8 230 239 324 Ft a részvényesek között osztalékként kerüljön felhasználásra, oly módon, hogy a Társaság egy részvényre
25 524 Ft összegű osztalékot fizessen ki, míg az
adózott eredmény maradék összege 76 684 Ft
értékben mérleg szerinti eredményként, majd
2012-ben eredmény-tartalékként kerüljön elszámolásra;
– A Társaság 2011. évi éves beszámolójának elfogadását, az Igazgatóság – Felügyelőbizottság
által jóváhagyott, – az eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát az alábbiak szerint:
ÉVES BESZÁMOLÓ

2011. december 31.
(Adatok M Ft-ban)
Mérlegfőösszeg
152 513
Adózás előtti eredmény
8 663
Adózott eredmény
8 230
Eredménytartalék igénybevétele
0
Fizetett osztalék és részesedés
8 230
Mérleg szerinti eredmény
0
– A Társaság 2011. évi éves konszolidált beszámolójának elfogadását az alábbiak szerint:
KONSZOLIDÁLT
BESZÁMOLÓ

2011. december 31.
(Adatok M Ft-ban)
Mérlegfőösszeg
155 913
Adózás előtti eredmény
8 888
Adózott eredmény
8 156
Eredménytartalék igénybevétele
0
Fizetett osztalék és részesedés
8 249
Mérleg szerinti eredmény
–93
– A Felügyelőbizottság munkavállalói tagjának
megválasztását a vonatkozó főpolgármesteri döntésben foglaltak szerint. Jóváhagyó döntés hiányában ezen napirendi pont tárgyalásának felfüggesztését;
– Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjai
díjazásának megállapítását a vonatkozó főpolgármesteri döntésben foglaltak szerint. Jóváhagyó döntés hiányában ezen napirendi pont tárgyalásának felfüggesztését;
– A könyvvizsgáló megválasztását és díjazásának megállapítását a vonatkozó főpolgármesteri
döntésben foglaltak szerint. Jóváhagyó döntés
hiányában ezen napirendi pont tárgyalásának
felfüggesztését.
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Határidő: 2012. április 19., a Társaság évi rendes közgyűlésének napja
Felelős: Tarlós István
415/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.
Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a Fővárosi Gázművek Zrt. 2012. április 19-én tartandó évi
rendes közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására.
Határidő: 2012. április 19., a Társaság évi rendes közgyűlésének napja
Felelős: Tarlós István
A napirend 6. pontja: Javaslat a Főpolgármesteri
Hivatalban és Budapest Főváros Közterület-felügyeleténél dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és
egészségügyi juttatásokról szóló 15/2012. (III. 1.) Főv.
Kgy. rendelet módosítására.
Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 24/2012. (III. 30.) önkormányzati rendeletét a Főpolgármesteri Hivatalban és Budapest
Főváros Közterület-felügyeleténél dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 15/2012. (III. 1.) Főv.
Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.
A napirend 7. pontja: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására, valamint haszonkölcsönbe adásra a
Károlyi Mihályt ábrázoló szobor ügyében.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
416/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy.
rendelet 1. § (6) bekezdése alapján – eseti jelleggel
magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv.
Kgy. rendelet 23. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört és – az Országgyűlés Hivatala kérelme nyomán – tulajdonosi hozzájárulását adja az V. kerület, Kossuth téren
álló, Varga Imre által készített Károlyi Mihály szoborkompozíciónak az Országgyűlés Hivatala költségén történő ideiglenes elbontásához, raktárba
szállításához, majd az érvényes siófoki felállítási
engedélyek birtokában Siófokon történő felállításához. Ennek érdekében jóváhagyja, megköti az Or-
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szággyűlés Hivatalával, Siófok Önkormányzatával
és a Budapesti Történeti Múzeummal az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti megállapodást. Felkéri
a főpolgármestert az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti megállapodás, valamint az előterjesztés
6. sz. mellékletét képező tulajdonosi hozzájárulás
aláírására.
Határidő: a döntést követő 30 nap
Felelős: Tarlós István
417/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. §
(1) b) bekezdése alapján jóváhagyja, megköti Varga Imre szobrászművész Károlyi Mihályt ábrázoló szobrának Siófok Város Önkormányzata részére
történő térítésmentes átadásáról szóló haszonkölcsön szerződést az előterjesztés 7. sz. melléklete
szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert
annak aláírására.
Határidő: Siófok Önkormányzatának a szobor elhelyezéséről szóló döntését követő 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 8. pontja: Javaslat a Gamma Trade Kft.
részére tulajdonosi hozzájárulás megadására.
Előterjesztő: Hutiray Gyula
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
418/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. §
a) pontjában biztosított jogkörében a Gamma Trade
Vendéglátó és Kereskedelmi Kft. kérelmére a Budapest V. kerület, Erzsébet tér 24447/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő Akvárium Klub területén a működési
engedélyhez 2012. december 31-ig, a kereskedelmi és vendéglátó tevékenység folytatásához és zenés-táncos rendezvény megtartásához a tulajdonosi
hozzájárulást megadja.
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István
419/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
24. § a) pontjában biztosított jogkörében a Design
Terminal Formatervezési Tájékoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. kérelmére a Budapest V. kerület,
Erzsébet tér 24447/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő létesítmény alépítményének homlokzatára elhelyezett
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„Akvárium Klub” feliratú embléma fennmaradásához a tulajdonosi hozzájárulást megadja.
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 9. pontja: Javaslat megállapodás megkötésére a Fővárosi Önkormányzattól a Magyar Állam tulajdonába került egészségügyi intézmények átadás-átvételére vonatkozóan.
Előterjesztő: dr. Szentes Tamás
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
420/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.
felkéri az előterjesztőt, hogy a javaslat mellékletét
képező ingatlanlistát terjessze az Egészségpolitikai
és Szociális Bizottság elé. Egyúttal felkéri a Bizottságot, hogy az ingatlanok jegyzékét ellenőrizze le.
Az előterjesztés ezt követően kerüljön ismét a Közgyűlés elé, annak következő rendes ülésére.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő
rendes ülése
Felelős: Tarlós István
A napirend 10. pontja: Javaslat tulajdonosi kölcsön
nyújtására a Budapest Esély Nonprofit Kft.-nek a Társaság működőképességének biztosítása érdekében.
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szentes Tamás
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
421/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.
a Budapest Esély Nonprofit Kft. 2012. évi működésének biztosítása érdekében 29 900 E Ft tulajdonosi
kölcsönt nyújt a Társaságnak. A kölcsön finanszírozásához kapcsolódóan 29 900 E Ft-tal megemeli a
„8527 Működési célú támogatási kölcsön” cím bevételi, valamint a „8105 Budapest Esély Nonprofit
Kft.” cím kiadási, azon belül a működési célú támogatási kölcsön nyújtása előirányzatát. Felkéri a főpolgármestert a vonatkozó költségvetési rendeletmódosítás előkészítésére és a Fővárosi Közgyűlés
elé terjesztésére.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülése
Felelős: Tarlós István
422/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelet 45. § (6) bekezdése alapján magához
vonja a Gazdasági Bizottság 22/2012. (III. 14.) Főv.
Kgy. rendelet 24. § a) pontjában szereplő hatáskörét
és jóváhagyja, megköti a 29 900 E Ft összegű tu-
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lajdonosi kölcsön nyújtására vonatkozó megállapodást az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti
tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 168. § (3) bekezdése alapján intézkedjék a szerződés érvényességéhez szükséges alaki követelmények teljesítéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
423/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.
Engedélyezi a tagi kölcsön költségvetési rendeletmódosítást megelőző soron kívüli egyösszegű
utalását. Felkéri a főpolgármestert a kölcsönnek a
Budapest Esély Nonprofit Kft. számlájára történő
átutalásához szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a megállapodás mindkét fél általi aláírását
követően, legkésőbb 2012. március 31-ig
Felelős: Tarlós István
424/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdése alapján a Budapest Esély Nonprofit
Kft. (székhelye: 1084 Budapest, Őr utca 5-7., cégjegyzékszám: Cg.01-09-919580) legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a 29 900 E Ft
összegű tulajdonosi kölcsön nyújtására vonatkozó
megállapodást az előterjesztés 6. számú melléklete
szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 168. § (1) bekezdése értelmében döntéséről értesítse a Társaság
vezető tisztségviselőit.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 11. pontja: Javaslat pályázat benyújtására az V. kategóriába sorolt színházak számára meghirdetett pályázatra.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
425/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.
támogatja a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.
pályázatának benyújtását az V. kategóriába sorolt
szabadtéri színházak számára a 2012. évi színházi művészeti programjuk támogatására, elsősorban
új produkcióik létrehozására, valamint a működéssel kapcsolatos költségeinek támogatására kiírt
NEFMI pályázatra, az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.
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Felkéri a főpolgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.
Határidő: 2012. március 30.
Felelős: Tarlós István
A napirend 12. pontja: Javaslat a Fővárosi Állat- és
Növénykert főigazgatói álláshelyének pályázati felhívására, a pályázatokat véleményező szakmai bizottság tagjaira.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
426/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.
munkáltatói jogkörében eljárva, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/B. § (1) bekezdése alapján a Fővárosi Állat- és
Növénykert főigazgatói magasabb vezető beosztás
ellátására pályázatot ír ki az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap
Felelős: Tarlós István
427/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § (4) bekezdése alapján felkéri a főpolgármestert, tegye meg a szükséges intézkedést a pályázat megjelentetése érdekében.
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap
Felelős: Tarlós István
428/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése és a
150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (6) bekezdésében előírtaknak megfelelően a Fővárosi Állatés Növénykert főigazgatói álláshelyére beérkezett
pályázatokat véleményező szakmai bizottságba az
alábbi szakembereket kéri fel:
• dr. Baán László főigazgató, Szépművészeti Múzeum
• Csányi Vilmos etológus
• Fehér György főigazgató, Magyar Mezőgazdasági Múzeum
• Sepseyné dr. Vígh Annamária főosztályvezető,
Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közgyűjteményi Főosztály
• Török László igazgató, Kittenberger Kálmán
Növény- és Vadaspark Kiemelten Közhasznú
Nonprofit Kft., Veszprém; a Magyar Állatkertek Országos Szövetségének képviselője
• Fővárosi Állat- és Növénykert Közalkalmazotti
Tanács delegáltja
• Fővárosi Állat- és Növénykert reprezentatív
szakszervezet delegáltja.
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap
Felelős: Tarlós István
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A napirend 13. pontja: Javaslat a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 2012/2013. tanévi beiskolázási tervszámának módosítására.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
429/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.
engedélyezi a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló
Általános Iskola és Gimnázium (1082 Budapest,
Horváth Mihály tér 8.) általános iskolai 1. évfolyamán plusz egy osztály indítását a 2012/2013. tanévben. Ennek megfelelően módosítja a 3102/2011.
(X. 21.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott 1. számú mellékletet az alábbiak szerint: a „Beiskolázási
tervszámok 2012/2013. / Nappali rendszerű / Általános képzés / Általános Iskolai rovatának tartalma a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános
Iskola és Gimnázium esetében „2”-ről „3”-ra módosul.
Határidő: 2012. március 31.
Felelős: Tarlós István
430/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert a 429/2012. (III. 26.) Főv.
Kgy. határozathoz kapcsolódó intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 14/a. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást
nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól
és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló
12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.
Előterjesztő: dr. Szentes Tamás
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
431/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a beterjesztett döntési javaslatot,
mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt,
hogy a 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 2012.
évi módosításának hatálybalépését követően intézményeiben nem biztosít emelt szintű elhelyezési lehetőséget az új belépők számára.
Határidő: a rendelet kihirdetését követő naptól
Felelős: Tarlós István
Megalkotja …/2012. (…….) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő
személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények intézményi térítési díjairól és a
térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló
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12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.”
A napirend 14/b. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást
nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról, igénybevételének módjáról és a térítési díjról szóló 22/1999. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
432/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások
formáiról, igénybevételének módjáról és a térítési
díjról szóló 22/1999. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelet
módosítására vonatkozó javaslatot.
A napirend 15. pontja: Javaslat pályázatok benyújtására a TIOP-3.4.2-11/1 - Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati konstrukcióba.
Előterjesztő: dr. Szentes Tamás
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
433/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.
pályázatot nyújt be a TIOP-3.4.2-11/1 jelű konstrukcióba „Hívogató Szép(Kor) Otthon” címmel,
a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely intézmény korszerűsítésére, jóváhagyja az
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti adatlapban foglaltakat. Felkéri a főpolgármestert, hogy
gondoskodjon az adatlap és a pályázat beadásához
szükséges egyéb dokumentumok aláírásáról és benyújtásáról a Közreműködő Szervezet részére.
Határidő: 2012. március 31.
Felelős: Tarlós István
434/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti az együttműködési megállapodást „Hívogató Szép(Kor) Otthon” című, a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely
intézmény korszerűsítésére benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert,
hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.
Határidő: 2012. március 31.
Felelős: Tarlós István
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435/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.
Pályázatot nyújt be a TIOP-3.4.2-11/1 jelű konstrukcióba „Lakóotthoni férőhelyek korszerűsítése és
új lakóotthoni férőhelyek létesítése ingatlanvásárlással és építéssel” címmel, a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona – lakóotthona
Tordas intézmény korszerűsítésére, jóváhagyja az
előterjesztés 3. számú melléklete szerinti adatlapban foglaltakat. Felkéri a főpolgármestert, hogy
gondoskodjon az adatlap és a pályázat beadásához
szükséges egyéb dokumentumok aláírásáról és benyújtásáról a Közreműködő Szervezet részére.
Határidő: 2012. március 31.
Felelős: Tarlós István
436/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti az együttműködési megállapodást „Lakóotthoni férőhelyek korszerűsítése és
új lakóotthoni férőhelyek létesítése ingatlanvásárlással és építéssel” címmel, a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona – lakóotthona
Tordas intézmény korszerűsítésére benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan az előterjesztés 4. számú
melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.
Határidő: 2012. március 31.
Felelős: Tarlós István
437/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.
Pályázatot nyújt be a TIOP-3.4.2-11/1 jelű
konstrukcióba „A Fészekház hőközpontjának
energiahatékony korszerűsítése és akadálymentesítése” címmel, a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely intézmény korszerűsítésére, jóváhagyja az előterjesztés 5. számú
melléklete szerinti adatlapban foglaltakat. Felkéri a
főpolgármestert, hogy gondoskodjon az adatlap és
a pályázat beadásához szükséges egyéb dokumentumok aláírásáról és benyújtásáról a Közreműködő
Szervezet részére.
Határidő: 2012. március 31.
Felelős: Tarlós István
438/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti az együttműködési megállapodást „A Fészekház hőközpontjának energiahatékony
korszerűsítése és akadálymentesítése” címmel, a
Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona – lakóotthona Kéthely intézmény korszerűsítésére benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan az
előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon
a megállapodás aláírásáról.
Határidő: 2012. március 31.
Felelős: Tarlós István
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A napirend 16. pontja: Javaslat a BKSZT Kft. folyószámla hitelfelvételének támogatására.
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
439/2012. (III. 26.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, mint
a BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Korlátolt
Felelősségű Társaság többségi tulajdonosa azt a tagi
döntést hozza, hogy a Társaság 2012. március 30án esedékes taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzatot képviselő személy kötött mandátummal eljárva
„igen” szavazatával támogassa a BKSZT Kft. ügyvezetésének 54 000 000 Ft folyószámlahitel felvételére irányuló javaslatát a Társaság likviditásának
helyreállítása érdekében. Meghatalmazza dr. Bán
Tamást (an.: Baumkirchne Margit, 2131 Göd, Kossuth u. 37.), a BVK HOLDING Zrt. operatív vezérigazgatóját, hogy a BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Korlátolt Felelősségű Társaság (1211
Budapest, Nagy Duna sor 2., Cg.: 01-09-865308)
2012. március 30-án esedékes taggyűlésén a Társaság többségi tulajdonosa, a Fővárosi Önkormányzat képviseletében eljárva, a határozathozatal során
a Fővárosi Önkormányzat tagi döntésének megfelelően szavazzon. Felkéri a főpolgármestert, hogy a
meghatalmazás kiadásáról gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az
ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)
Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2012. március 26-i ülésén.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester
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III. rész

Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona
Kéthely

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONÁNAK
KÖZLEMÉNYE
A Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (8713 Kéthely, Magyari u. 35.)
– hivatkozással a 2011. évi CXII. törvényre – közzéteszi az alábbi, nettó ötmillió forintot meghaladó szerződésének adatait, a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
A szerződés megnevezése (típusa): árubeszerzés
A szerződés tárgya: élelmiszer alapanyagok beszerzése 2012. évre
A szerződő felek neve:
Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona
(8713 Kéthely, Magyari u. 35.) mint megrendelő,
Z+D Kft.
(8360 Keszthely, Hévízi u. 130.) mint szállító
A szerződés értéke: 12 045 308 Ft + áfa (füszért áru, friss zöldáru, tojás M méret, tejtermékek, száraztészták)
A szerződés időtartama: 2012. január 1. - 2012. december 31.

A szerződés megnevezése (típusa): árubeszerzés
A szerződés tárgya: élelmiszer alapanyagok beszerzése 2012. évre
A szerződő felek neve:
Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona
(8713 Kéthely, Magyari u. 35.) mint megrendelő,
Privát Hús Kft.
(7400 Kaposvár, Izzó u. 2.) mint szállító
A szerződés értéke: 6 079 000 Ft + áfa (húsok, hentesáru, fagyasztott hústermékek)
A szerződés időtartama: 2012. január 1. - 2012. december 31.

Gilikter Gabriella s. k.
intézményvezető.
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TÁJÉKOZTATÓ
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRŐL
Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatának képviselő-testülete a 48/2012. (I. 23.) sz. határozatával
a Budapest XIV. kerület, 39572/7 hrsz.-ú Álmos vezér útja – Örs vezér útja – Álmos vezér köz kereszteződése által határolt tömbben lévő névtelen közterületnek a
Vezérek tere
elnevezést adta.

1430

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2012. május 18.

Helyesbítés
A Fővárosi Közlöny 2012. május 8. számában megjelent
– Budapest Főváros Közgyűlésének 29/2012. (V. 8.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, melynek 1. számú melléklete tévesen szerepel.
4. számú melléklet az 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelethez
a 29/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú melléklete

Helyesen:

A Közgyűlés bizottságai és maximális létszámuk

A Közgyűlés állandó bizottságai

Maximális létszámuk

1. Egészségpolitikai és Szociális Bizottság

7 fő

2. Fővárosi Beruházásokat és Fejlesztéseket Vizsgáló Bizottság

7 fő

3. Gazdasági Bizottság

7 fő

4. Jogi, Ügyrendi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság

7 fő

5. Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

7 fő

6. Közbeszerzési Bizottság

7 fő

7. Oktatási Bizottság

7 fő

8. Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

7 fő

9. Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

7 fő

10. Közterület-hasznosítási Bizottság

5 fő

11. Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság

7 fő

A Közgyűlés ideiglenes bizottságai
BKISZ projekt Ideiglenes Bizottság

Maximális létszámuk
5 fő

– Budapest Főváros Közgyűlésének 44/2012. (V. 8.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, melynek 8. § (2) bekezdése tévesen jelent meg.
Helyesen:
(2) A 4. §, valamint a R. 2. sz. melléklete a kihirdetést követő napon lép hatályba.
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