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I. rész
Kivonat
Budapest Főváros Közgyűlése
2012. június 20-i ülésének
jegyzőkönyvéből
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1083/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
leveszi napirendjéről „A közterület- és városrésznevek megállapításáról” című előterjesztést.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1084/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
leveszi napirendjéről az „Előterjesztés a fővárost és
intézményeit érintő közérdekű adatszolgáltatási kötelezettség értékhatárának leszállításáról és új végrehajtási szabályozás megalkotásáról” című előterjesztést.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1085/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
leveszi napirendjéről „A Fővárosi Önkormányzat
költségvetésének közérthető bemutatása” című előterjesztést.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1086/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
leveszi napirendjéről „A Fővárosi Önkormányzat,
intézményei és cégei felelős fogyasztási és beszerzési gyakorlatának kialakítása” című előterjesztést.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1087/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy nem veszi napirendjére a „Javaslat
a Fővárosi Cigány Önkormányzat rendkívüli támogatására” című előterjesztést.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1088/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy nem veszi napirendjére a „Javaslat
a közösségi közlekedés nem rendszeres (nem bérletes) utasai számára igazságosabb és hatékonyabb

jegyformákra – 5/30-as tömb-napijegy és SMSjegy” című előterjesztést.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1089/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 30. pontként tárgyalja meg a
„Bp. III., Bécsi út 343. sz. alatti, 19916/5 hrsz.-ú ingatlan megosztása” című előterjesztést.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1090/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és ebédszünet utáni első pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő készletből BudafokTétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat részére
bazalt nagykockakő térítésmentes átadása” című
előterjesztést.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1091/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és ebédszünet utáni második
pontként tárgyalja meg az „ÉPIT Zrt. részvényeinek értékesítése” című előterjesztést.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1092/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:
1. Javaslat bizottsági tagcserére.
2. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat közötti,
Budapest Főváros Közterület-felügyelete XIII. kerületi alközpontjának megszüntetéséről szóló megállapodás,
illetve a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről, ellátásáról szóló megállapodás megkötésére.
3. Közösségi közlekedés finanszírozásával kapcsolatos egyes döntésekre vonatkozó javaslat.
4. Javaslat a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú
Nonprofit Kft. Vezetői Javadalmazási Szabályzatának elfogadására.
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5. Javaslat felújítási feladatok elvégzésére a Margitszigeten, a Főkert Nonprofit Zrt. megvalósításában.
6. Javaslat a CET Közraktárak projekttel kapcsolatos
döntések meghozatalára.
7. Javaslat 2011. évi Települési Értékvédelmi Támogatás szerződés megkötéséhez való hozzájárulásra.
8. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról.
9. Rendelettervezet egyes fővárosi önkormányzati
rendeletek módosítására.
10. Javaslat a települési szilárd hulladékkezeléssel
összefüggő fővárosi közszolgáltatás díjának környezetre gyakorolt hatásairól szóló vizsgálati és költségelemzés
elfogadására.
11. Javaslat a települési szilárd közszolgáltatási hulladékkezelési díj mértékének megállapítására.
12. Javaslat a 2012. évi útfelújítási program módosítására.
13. Javaslat a 2012. évi hídfelújítási programra.
14. Előterjesztés a 2008–2009. évben megépült Budapest XI. kerületi szennyvízcsatorna-hálózat befejezett,
aktivált eszközként történő átadás-átvételére.
15. A Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. 2012. évi
zöldfelületi közszolgáltatási szerződése.
16. Javaslat a BDK Kft. 2012. évi közszolgáltatási
szerződésének megkötésére.
17. Javaslat az Európai Mobilitási Héthez és az Autómentes Naphoz való csatlakozás alapjául szolgáló 2012.
évi Karta elfogadására.
18. Javaslat közfürdői közszolgáltatási megállapodás
4. sz. módosítására.
19. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a VOLÁNBUSZ Zrt. között 2009. október 6. napján aláírt közterület-használati megállapodás módosítására és beruházás
eredményeként megvalósuló fejlesztés átadására-átvételére vonatkozó megállapodás megkötésére.
20. A Fővárosi Önkormányzat, valamint a BKK Zrt.
között érvényben lévő egyes fejlesztési és felújítási célú
pénzeszköz átadás-átvételi megállapodások felülvizsgálata és módosítása.
21. Javaslat a BKK Zrt. 2011. évi közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására.
22. Javaslat a BKK Zrt. könyvvizsgálójának megválasztására.
23. Javaslat a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft.
BKK Zrt.-be történő beolvadásával kapcsolatos második
tulajdonosi döntés meghozatalára.
24. Javaslat a BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási
Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadására.
25. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2012. június
29-ei közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.
26. Közterület-használatot szabályozó rendeletek módosítása.
27. Javaslat a BVK Holding Zrt. 2011. évi konszolidált éves beszámolójával kapcsolatos döntések meghozatalára.
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28. Javaslat a Parking Kft. 2011. évi mérlegbeszámolójának elfogadására.
29. Javaslat az M1-M7 autópálya közigazgatási határon belüli bevezető szakasz fővárosi tulajdonban való átvételére vonatkozó előzetes megállapodás aláírására.
30. Bp. III., Bécsi út 343. sz. alatti, 19916/5 hrsz.-ú ingatlan megosztása.
31. Az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről szóló …/2012. (..…) Főv. Kgy.
rendelet megalkotása.
32. Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.
33. Javaslat a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatójának személyére.
34. Javaslat a Fővárosi Állat- és Növénykert alapító
okirata és szervezeti és működési szabályzata módosítására.
35. Javaslat Ádám Ottó tiszteletére emléktábla elhelyezésére.
36. Javaslat a Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon
gyermekotthoni részlegének megszüntetése, a gazdasági szervezetek kialakítása és a 2011/2012. tanévi feladatváltozások miatti létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódóan megelőlegezett támogatások elszámolására.
37. Javaslat két autista csoport, valamint egy súlyos és
halmozottan sérültek csoportjának indításához szükséges
pénzügyi fedezet biztosítására.
38. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában
álló aluljárókban lévő, bérbeadás útján hasznosított, nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadói feladatai ellátása tárgyában 2000. február 18-ai keltezéssel kötött
megbízási szerződés felmondására.
39. Végleges döntés meghozatala a Vízkutató Területhasznosító Kft. BFVK Zrt.-be történő beolvadásáról.
40. A BFVK Zrt. 2012. évi Éves Szerződésének 2. számú módosítása.
41. Javaslat a BFVK Zrt. 2012. évi üzleti tervének elfogadására.
42. Javaslat a Budapesti Vidám Park Zrt. működésével
kapcsolatos döntések meghozatalára.
43. A Bp. XIV., 29819/20 hrsz.-ú, Dorozsmai u. 21/b.
szám alatti ingatlan használatáról szóló megállapodás
megkötése Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatával.
44. Javaslat a Budapest Film Zrt. 2012. évi üzleti tervének elfogadására.
45. A Budapest Film Zrt. tulajdonában lévő,
13283/0/A/1 hrsz.-ú, Bp. II. ker., Margit krt. 55. fszt. 1.
szám alatt található ingatlan (volt Átrium Mozi) értékesítése.
46. Javaslat a Széchenyi István tér és környéke lakosságbarát fejlesztése projekt műszaki tartalmának elfogadására.
47. Javaslat a „Dél-budapesti régió vízrendezése” projekt Hosszúréti patak mederrendezése projektelem ki-
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viteli tervezésének és kivitelezésének megvalósítása׳
tárgyú projektelem vállalkozási szerződéséből eredő jogvita elszámolási megállapodással történő lezárását célzó
megállapodás megkötésére, és a beruházási engedélyokirat 7. sz. módosítására.
48. Javaslat „Dél-budapesti régió vízrendezése” című
KMOP-3.3.1/C-2009-0001 sz. projekt támogatási szerződésének 7. számú módosítására.
49. Javaslat a Budapest XXIII. kerületi Molnár-szigeten létesítendő szennyvízcsatornák tulajdonjogának kérdésében.
50/a. Javaslat a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. Alapszabályának módosítására.
50/b. Javaslat a BVV Zrt. együttműködési keretmegállapodásának módosítására, valamint a víz- és kátránytornyok állagmegóvó felújításának közbeszerzési kiírásával, illetve bontási engedélyhez kötött tevékenységével
kapcsolatos döntésekre.
51. Javaslat a „Rákoskeresztúri autóbusz folyosó kialakítása” c., KMOP-2.3.1/A-2008-0001 sz. projekt támogatási szerződésének 5. sz. módosítására.
52. Javaslat a „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”, valamint a „Budapest Főváros–Nagykörúti
előnyben részesítés” című projektek támogatási szerződéseinek módosítására.
53. Javaslat a „Budapest XXI. kerület, csepeli gerincút kiépítése (I. ütem)” c. KMOP-2.1.1/A-2008-0013 azonosítószámú projekt támogatási szerződésének 6. sz. módosítására.
54. Javaslat Budapest Főváros XXI. kerület Csepel
Önkormányzata városrehabilitációs projektjének támogatására.
55. Javaslat a KMOP-2.1.2 konstrukció keretében
megvalósuló egyes kerékpárút-fejlesztési projektek támogatási szerződéseinek módosítására.
56. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.)
önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására a Budapest XI. kerület,
Lágymányosi-öböl és környéke FSZT jelű területére vonatkozó KSZT módosítása ügyében.
57. Javaslat a Fővárosi Szabályozás Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására Budapest XI. kerület, Kelenföldi pályaudvar és környékére
vonatkozóan.
58. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására Budapest XII. kerület, Kútvölgyi út 12–14. számú, 10171/6
helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan.
59. Javaslat a területfejlesztésről és területrendezésről
szóló 1996. évi XXI. törvény regionális területfejlesztési
és konzultációs fórummal kapcsolatos rendelkezéseinek
végrehajtására.
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60. Javaslat a BTDM Budapest Turisztikai Desztináció
Menedzsment Nonprofit Kft. 2011. évi beszámolójával
és 2012. évi üzleti tervével kapcsolatos döntésekre.
61. Javaslat előrehozott támogatás biztosítására a Vígszínház Nonprofit Kft. részére.
62. Javaslat kulturális intézmények szakmai pályázatainak benyújtásához hozzájárulás megadására.
63. Beszámoló a Pro Cultura Urbis Közalapítvány
2011. évi működéséről.
64. Javaslat a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. beolvadására a Thália Színház Nonprofit Kft.-be.
65. Javaslat a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány
közszolgáltatási szerződésének módosítására.
66. Javaslat a Budapest XIV., Dózsa György út 25–27.
szám alatti, korábban oktatási célokat szolgáló ingatlan
intézményi körből történő kivonására.
67. Javaslat a térségi integrált szakképző központok új
jogszabályi feltételek szerinti átalakításához.
68. Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár használati szabályzatának módosítására.
69. Javaslat gyermekvédelmi intézmények alapító okiratainak módosítására.
70. Javaslat egyes közoktatási intézmények alapító
okiratainak módosítására.
71/a. Közhasznúsági jelentés és beszámoló a Rajkó
Oktatási és Művészeti Alapítvány 2011. évi tevékenységéről.
71/b. Javaslat a Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvánnyal kötött közoktatási megállapodás módosítására.
72. Javaslat a 2012/2013. tanévi feladatváltozások miatti előzetes létszámcsökkentési döntésre.
73. Javaslat az Arany János Tehetséggondozó Programmal kapcsolatos háromoldalú támogatási szerződés
megkötésére.
74. Javaslat a FOK Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására.
75. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2012.
évi összevont költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.)
Főv. Kgy. rendelet módosítására.
76. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzatának
Gyermekotthona és Általános Iskolája (2841 Oroszlány,
Rákóczi u. 53.) használatában lévő ingatlan területén található ingatlanrész közhasználatra való átadására.
77. Javaslat a „6229” azonosító számú, az „Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon
homlokzat, nyílászárók és épület részleges felújítása”
megnevezésű feladat felújítási engedélyokiratának módosítására.
78. Javaslat a Fővárosi Gyakorló Óvoda és Továbbképzési Intézmény további működtetésére és alapító okiratának módosítására.
79. Javaslat a Studio Metropolitana Nonprofit Kft.
2012. évi közszolgáltatási szerződésének megkötésére.
80. Javaslat a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit
Kft., a BTDM Budapest Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft., valamint a Studio Metropolitana
Nonprofit Kft. egyesülésére.
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81. Javaslat a kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek
külföldi és belföldi kiküldetéseivel és szakmai beszámolóival kapcsolatos döntésre.
82. Javaslat a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház
Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló
további jogviszonyával kapcsolatos döntésre.
83. Javaslat intézményvezetői pályázat elbírálására.
(Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyermekeket
és Fogyatékosokat befogadó intézményei).
84/a. Javaslat egyes 2010. évi prevenciós pályázati
támogatások elszámolásának elfogadására (Nyírő Gyula
Kórház).
84/b. Javaslat egyes 2010. évi prevenciós pályázati
támogatások elszámolásának elfogadására (Uzsoki utcai
Kórház).
85. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv.
Kgy. rendelet módosítására és közbeszerzési eljárások lefolytatására irányuló megállapodás megkötésére.
86. Javaslat a Rác fürdő beruházással kapcsolatosan
meghozandó döntésekre.
87. „Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása” tárgyú, uniós eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás indításának jóváhagyása.
88. „Belvárosi Főplébánia-templom (Budapest V. ker.,
Március 15. tér) homlokzatainak veszélytelenítése utáni
helyreállítás II. ütemében homlokzatok építészeti helyreállítása, kőfelületeinek, kőszobrászati és fémszerkezeti elemeinek restaurálása” tárgyú, uniós eljárási rend
szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás indításának jóváhagyása.
89. „Idősek Otthona (Baross u.) építés és „A” épület
rekonstrukció első készlet-beszerzése két ütemben” tárgyú közbeszerzési eljárás indítása.
90. Javaslat közoktatási intézményvezetők megbízására 2012/2013-as tanévtől.
91. Közoktatási intézményvezető lemondása 2012.
07. 01-től.
92/a. Javaslat intézményvezetői pályázat elbírálására.
(Fővárosi Önkormányzat Kaffka Margit Gyermekotthona)
92/b. Javaslat intézményvezetői pályázat elbírálására.
(Fővárosi Önkormányzat Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona)
93. Javaslat intézményvezetői pályázat elbírálására.
(Fővárosi Önkormányzat Idősek és Pszichiátriai Betegek
Otthona –Virág B. u.)
94/a. Javaslat a Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium intézményvezetőjének felmentésére.
94/b. Javaslat a Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola intézményvezetőjének felmentésére.
Ebédszünet utáni első napirendek:
Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő
készletből Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat részére bazalt nagykockakő térítésmentes átadása.
ÉPIT Zrt. részvényeinek értékesítése.
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A napirend 1. pontja: Javaslat bizottsági tagcserére.
Előterjesztő: Orbán Gyöngyi
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1093/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
a Közbeszerzési Bizottság tagjának dr. Pálinkás
Csilla helyett dr. Horváth Pétert választja meg
2012. június 20-i hatállyal.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 2. pontja: Javaslat Budapest Főváros
Önkormányzata és Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat közötti, Budapest Főváros Közterület-felügyelete XIII. kerületi alközpontjának megszüntetéséről
szóló megállapodás, illetve a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről, ellátásáról szóló megállapodás
megkötésére.
Előterjesztő: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1094/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzata közötti, a Budapest Főváros Közterület-felügyelete XIII. kerületi alközpontjának
megszüntetéséről szóló megállapodást az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal és
felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Tarlós István
1095/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat közötti közterület-felügyeleti feladat
átadás-átvételéről, ellátásáról szóló megállapodást
az előterjesztés – előterjesztő által módosított – 5.
számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a
főpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Tarlós István
1096/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Főváros Közterület-felügyelete XIII.
kerületi alközpontjának megszűnése miatt az „1001
(korábban 6001) Budapest Főváros Közterületfelügyelete” cím létszámát 2012. július 1-jei hatálylyal 17 fővel csökkenti, melyhez kapcsolódóan az
előterjesztés 3. számú mellékletében részletezettek
szerint – figyelembe véve a Budapest Főváros XIII.
kerület Önkormányzata által vállalt 7 fő közterü-
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let-felügyelő közszolgálati tisztviselői jogviszonyának felmentéssel való megszüntetése miatt felmerülő többletkiadásokat is – csökkenti a bevételi,
azon belül a támogatásértékű működési bevétel TB
alap nélkül előirányzatot 15 716 802 Ft-tal, ezzel
egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a kiadási
előirányzatot, melyből
személyi juttatások
10 113 923 Ft
munkaadókat terhelő járulékok
2 448 931 Ft
dologi kiadások
3 153 948 Ft.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés következő rendes
ülése
Felelős: Tarlós István
1097/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy Budapest Főváros
Közterület-felügyelete alapító okiratának módosítását terjessze be a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésére.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés következő rendes
ülése
Felelős: Tarlós István
1098/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az 1096/2012.
(VI. 20.) Főv. Kgy. határozatban foglalt döntéshez
kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés következő rendes
ülése
Felelős: Tarlós István
A napirend 3. pontja: Javaslat a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. vezetői javadalmazási
szabályzatának elfogadására.
Előterjesztő: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1099/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. §-ának (1) bekezdésében foglalt hatáskörében,
a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit
Kft. legfőbb szerveként eljárva elfogadja a Társaság vezetői javadalmazási szabályzatát az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.
1100/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a vezetői javadalmazási szabályzatot az alapítói jóváhagyás tanúságául
aláírásával lássa el, továbbá tájékoztassa a szabályzat
elfogadásáról szóló döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy gondoskodjon a jóvá-
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hagyott szabályzat cégiratok közötti letétbe helyezéséről
(cégbírósági benyújtásáról).
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 4. pontja: Javaslat felújítási feladatok elvégzésére a Margitszigeten, a Főkert Nonprofit Zrt. megvalósításában.
Előterjesztők: Tarlós István, dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1101/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti az együttműködési megállapodást az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy
gondoskodjon annak aláírásáról.
Határidő: 2012. július 31.
Felelős: Tarlós István
1102/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1)
bekezdése alapján jóváhagyja az előterjesztés 4. sz.
mellékletében szereplő 006671 számú engedélyokiratot, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 2012. július 31.
Felelős: Tarlós István
1103/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
A feladat végrehajtása érdekében a „8141 Főkert
Nonprofit Zrt.” cím felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívül kiadási előirányzatát csökkenti
411 024 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg azonos öszszeggel megemeli a „8403 Önkormányzati beruházások” címen belüli új „Margitsziget, Szökőkút
környezete és Rózsakert felújítási munkái” feladat
előirányzatát.
A napirend 5. pontja: CET projekttel kapcsolatos tájékoztatás.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1104/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a Közraktárak Épületegyüttessel (CET)
kapcsolatos, a fennálló jogi helyzetre is kiterjedő
tájékoztatást.
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1105/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a Fővárosi
Ítélőtábla 2012. június 19-i döntésére figyelemmel
intézkedjen az ingatlan birtokbavétele iránt.
Határidő: 2012. augusztus 15.
Felelős: Tarlós István
A napirend 6. pontja: Javaslat 2011. évi Települési Értékvédelmi Támogatás szerződés megkötéséhez való
hozzájárulásra.
Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1106/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
a 3484/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. határozat 23. pontja alapján jóváhagyja, megköti a Budapest XIV.,
Ajtósi Dürer sor 19–21. szám alatti Nirano Ingatlanforgalmazó Kft.-vel, mint az ingatlan használójával az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti
megállapodást és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására és az érintett szervezet
tájékoztatására.
Határidő: 2012. július 30.
Felelős: Tarlós István
A napirend 7. pontja: Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.
Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1107/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést – figyelemmel az 1108-1109/2012.
(VI. 20.) Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra – elfogadja.
1108/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
A 2339/2005. (X. 26.) sz. határozatot hatályon kívül
helyezi;
– az 1267/2008. (VIII. 28.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;
– az 1268/2008. (VIII. 28.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;
– az 1269/2008. (VIII. 28.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;
– az 1178/2009. (VI. 25.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;
– az 1179/2009. (VI. 25.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;
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– az 1662/2010. (VIII. 26.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;
– az 1663/2010. (VIII. 26.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;
– az 1664/2010. (VIII. 26.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;
– az 1665/2010. (VIII. 26.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;
– az 1374/2011. (V. 25.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;
– a 2254/2011. (VIII. 31.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi.
1109/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
A 2291/2010. (XII. 15.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. augusztus 31-re módosítja;
– a 13/2011. (I. 12.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. augusztus 31-re módosítja;
– az 1695/2011. (VI. 22.) sz. határozat végrehajtási
határidejét 2012. szeptember 28-ra módosítja;
– a 2502/2011. (VIII. 31.) sz. határozat végrehajtási határidejét az intézmény felmentési igénybejelentését követően, a költségvetési rendelet soron következő
módosításakorra módosítja;
– a 2964/2011. (X. 21.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. szeptember 28-ra módosítja;
– a 44/2012. (I. 25.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;
– a 45/2012. (I. 25.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;
– a 94/2012. (I. 25.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. szeptember 30-ra módosítja;
– a 361/2012. (II. 29.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. szeptember 30-ra módosítja.
A napirend 8. pontja: Rendelettervezet egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosítására.
Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 55/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendeletét egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.
A napirend 9. pontja: Javaslat a települési szilárd
hulladékkezeléssel összefüggő fővárosi közszolgáltatás
díjának környezetre gyakorolt hatásairól szóló vizsgálati- és költségelemzés elfogadására.
Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.
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a Fővárosi Közgyűlés

1110/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a települési szilárd hulladékkezeléssel
összefüggő fővárosi közszolgáltatás díjának környezetre gyakorolt hatásairól szóló vizsgálati- és
költségelemzést az előterjesztés 2. sz. melléklete
szerinti tartalommal.
A napirend 10. pontja: Javaslat a települési szilárd
közszolgáltatási hulladékkezelési díj mértékének megállapítására.
Előterjesztő: dr. György István
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 56/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendeletét a települési szilárd hulladékgazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.
A napirend 11. pontja: Javaslat a 2012. évi útfelújítási program módosítására.
Előterjesztők: dr. György István, Hutiray Gyula
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1111/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2. számú
mellékletének megfelelő tartalommal a Budapest
Főváros Önkormányzata és a BKK Közút Zrt. közötti, felújítási célú pénzeszköz átadás-átvételi
megállapodás 1. sz. módosítását, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 15 napon belül
Felelős: Tarlós István
1112/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
A 2012. évi útfelújítási program megvalósításához
szükséges forrás biztosítása érdekében csökkenti:
● a „8836 Út-, hídfenntartás” cím, „intézményi felújítások” azon belül a „2011. évi II. ütem. 1. szakasz”
feladat előirányzatát 1 137 647 E Ft-tal (így a feladat
összköltsége 1 998 073 E Ft-ra, a 2012. évi előirányzat
484 317 E Ft-ra módosul);
● a „8836 Út-, hídfenntartás” cím, „intézményi felújítások” azon belül a „2010. évi II. ütem. 1. szakasz” feladat előirányzatát 3 293 207 E Ft-tal (így a feladat összköltsége 603 329 E Ft-ra, a 2012. évi előirányzat 4 210 E
Ft-ra módosul);
● a „8836 Út-, hídfenntartás” cím, „intézményi felújítások” azon belül az „Útfelújítás 2009. évi” feladat
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előirányzatát 68 515 E Ft-tal (így a feladat összköltsége
5 337 044 E Ft-ra, a 2012. évi előirányzat 14 920 E Ft-ra
módosul);
● a „8836 Út-, hídfenntartás” cím, „intézményi felújítások” azon belül az „Útfelújítás 2008. évi” feladat
előirányzatát 81 113 E Ft-tal (így a feladat összköltsége
3 511 822 E Ft-ra, a 2012. évi előirányzat 917 E Ft-ra módosul).
Ezzel egyidejűleg tervbe veszi a „8836 Út-, hídfenntartás” cím, „intézményi felújítások” azon belül az új
„2012. évi útfelújítási program” feladat előirányzatát
4 580 482 E Ft-tal (a feladat összköltsége 4 580 482 E Ft,
a 2012. évi előirányzata 4 580 482 E Ft).
Felkéri egyúttal a főpolgármestert, hogy a döntéshez
kapcsolódó költségvetésirendelet-módosító javaslatát
terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: 2012. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása
Felelős: Tarlós István
1113/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata és
intézményei beruházási és felújítási tevékenysége
előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt hatásköre szerint eljárva a 005493 azonosító számú, az
előterjesztés 6. számú mellékleteként csatolt „Útfelújítások 2008–2010. között” megnevezésű engedélyokirat IX. számú módosítását és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat-módosítás aláírására.
Határidő: 2012. évi költségvetési rendelet módosítását követően 15 napon belül
Felelős: Tarlós István
1114/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 4. számú
mellékletének megfelelő tartalommal a Budapest
Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti, a
„2012. évi útfelújítási program megvalósítása” tárgyú megvalósítási megállapodás 1. számú módosítását, és felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2012. évi költségvetési rendelet módosítását követően 15 napon belül
Felelős: Tarlós István
A napirend 12. pontja: Javaslat a 2012. évi hídfelújítási programra.
Előterjesztők: dr. György István, Hutiray Gyula
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1115/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
egyetért az előterjesztés 2–3. számú mellékleteiben bemutatott, 2012. évi híd- és műtárgy felújítási
munkák megvalósításával.
1116/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
A híd- és műtárgy felújítási feladatok megvalósítása érdekében csökkenti a „8836 Út-, hídfenntartás”
cím, „Intézményi felújítások” azon belül
– a „2009. évi felüljáró felújítása 1. csoport” feladat
előirányzatát 243 350,0 E Ft-tal, (így a feladat összköltsége 810 650,0 E Ft-ra, a 2012. évi előirányzat 94 069,0
E Ft-ra módosul);
– a „Hídfelújítások” feladat előirányzatát 1 226 745,0
E Ft-tal, (így a feladat összköltsége 17 472 800,0 E Ft-ra,
a 2012. évi előirányzat 0,0 E Ft-ra módosul).
Ezzel egyidejűleg címen belül megemeli
– a „2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport” feladat
előirányzatát 54 169,0 E Ft-tal, (így a feladat összköltsége 293 113,0 E Ft-ra, a 2012. évi előirányzat 278 834,0 E
Ft-ra módosul);
– a „2011. évi híd-, műtárgy felújítások 1. csoport”
feladat előirányzatát 56 876,0 E Ft-tal, (így a feladat
összköltsége 424 276,0 E Ft-ra, a 2012. évi előirányzat
424 276,0 E Ft-ra módosul);
– a „2011. évi híd-, műtárgy felújítások 2. csoport”
feladat előirányzatát 1 359 050,0 E Ft-tal, (így a feladat
összköltsége 1 979 050,0 E Ft-ra, a 2012. évi előirányzat
1 979 050,0 E Ft-ra módosul).
Felkéri egyúttal a főpolgármestert, hogy a költségvetésirendelet-módosító javaslatát terjessze a Fővárosi
Közgyűlés elé.
Határidő: a 2012. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása
Felelős: Tarlós István
1117/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata és
intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy.
rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt hatásköre szerint eljárva a következő okiratok módosítását:
– az előterjesztés 6. sz. mellékleteként csatolt, 006021
azonosító számú, „Budapest 2009. évi híd- műtárgy felújítási munkák 1. csoport” megnevezésű engedélyokirat
III. számú módosítását;
– az előterjesztés 8. sz. mellékleteként csatolt, 006022
azonosító számú, „Budapest 2009. évi híd- műtárgy felújítási munkák 2. csoport” megnevezésű engedélyokirat
I. számú módosítását;
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– az előterjesztés 10. sz. mellékleteként csatolt, 006472
azonosító számú, „2011. évi híd-, műtárgy felújítások 1.
csoport” megnevezésű célokmány I. számú módosítását;
– az előterjesztés 12. sz. mellékleteként csatolt,
006497 azonosító számú, „2011. évi híd-, műtárgy felújítások 2. csoport” megnevezésű engedélyokirat I. számú módosítását.
Határidő: a 2012. évi költségvetésirendelet-módosítás hatálybalépését követően
Felelős: Tarlós István
1118/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 13. számú
mellékletének megfelelő tartalommal a Budapest
Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti, a
„Budapest 2009. évi híd- műtárgy felújítási munkák 2. csoport” című engedélyokirat munkáinak
megvalósítása tárgyú megvalósítási megállapodást
és felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás
és ennek 2. sz. mellékletét képező meghatalmazás
aláírására.
Határidő: a 2012. évi költségvetésirendelet-módosítás hatálybalépését követően
Felelős: Tarlós István
1119/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 14. számú
mellékletének megfelelő tartalommal a Budapest
Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti,
a „2011. évi híd-, műtárgy felújítások 1. csoport”
című célokmány munkáinak megvalósítása tárgyú
megvalósítási megállapodást és felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás és ennek 2. sz. mellékletét képező meghatalmazás aláírására.
Határidő: a 2012. évi költségvetésirendelet-módosítás hatálybalépését követően
Felelős: Tarlós István
1120/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 15. számú
mellékletének megfelelő tartalommal a Budapest
Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti,
a „2011. évi híd-, műtárgy felújítások 2. csoport”
című engedélyokirat munkáinak megvalósítása tárgyú megvalósítási megállapodást és felhatalmazza
a főpolgármestert a megállapodás és ennek 2. sz.
mellékletét képező meghatalmazás aláírására.
Határidő: a 2012. évi költségvetésirendelet-módosítás hatálybalépését követően
Felelős: Tarlós István
A napirend 13. pontja: Előterjesztés a 2008–2009.
évben megépült Budapest XI. kerületi szennyvízcsatorna-hálózat befejezett, aktivált eszközként történő átadásátvételére.
Előterjesztő: dr. György István

1798

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2012. augusztus 8..

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1121/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 44. § a)
pontja alapján jóváhagyja, megköti az előterjesztés
2. számú mellékletében foglalt, a Fővárosi Önkormányzat és a XI. kerületi Újbuda Önkormányzata
közötti megállapodást, az annak mellékletében foglalt Szőlőlugas, Rétkerülő, utcai szennyvízcsatorna,
valamint a Törökbálinti úti csapadékvízcsatornahálózat befejezett, aktivált eszközként történő térítésmentes átadás- átvétele tárgyában és felkéri a
főpolgármester annak aláírására.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Tarlós István

1125/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.vel kötendő 2012. évi éves közszolgáltatási szerződést alapszintű közvilágítás ellátására, az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal,
5 817 084 E Ft bruttó összeggel, biztosítva hozzá a
szükséges többletforrást – 263 094 E Ft-ot – és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István

1122/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az átvett befejezett,
aktivált beruházást, mint aktivált vagyont a Fővárosi Önkormányzat 2012. évi vagyonmérlegében
szerepeltesse.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Tarlós István
A napirend 14. pontja: A Fővárosi Kertészeti
Nonprofit Zrt. 2012. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződése.
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1123/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársasággal a
2012. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződést
az előterjesztői kiegészítés 2. sz. melléklete szerint;
a szerződés 1–3. sz. mellékleteit az előterjesztői kiegészítés szerinti tartalommal, a 4–5. sz. mellékleteket az eredeti előterjesztés szerinti tartalommal.
Határidő: 2012. július 31.
Felelős: Tarlós István
1124/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
A feladat érdekében a „8141 Főkert Nonprofit Zrt.”
cím felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívül
kiadási előirányzatát csökkenti 88 976 000 Ft-tal,
egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „8141
Főkert Nonprofit Zrt.” cím működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül kiadási előirányzatát.
A napirend 15. pontja: Javaslat a BDK Kft. 2012. évi
közszolgáltatási szerződésének megkötésére.
Előterjesztő: dr. György István

1126/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
A feladat megvalósítása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát
263 094 E Ft-tal és ezzel egyidőben azonos összeggel megemeli a „8227 Közvilágítás” cím dologi kiadások előirányzatát.
1127/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetésirendelet-módosítás vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
1128/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Egyetért azzal, hogy – a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 2012. üzleti éve után a tulajdonosok
között fennálló hatályos Szindikátusi Megállapodás szerint – az ELMŰ Nyrt. tagot megillető, számított osztalék kifizetéséhez igénybe vehető legyen
a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 2011. évben
képzett céltartaléka és 2009-ig felhalmozott szabad
eredménytartaléka.
Határidő: a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
2013. év májusában megtartandó évi rendes, mérlegjóváhagyó taggyűlése
Felelős: Tarlós István
1129/2012. (VI. 20.) 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 Budapesti Dísz- és Közvilágítási
Kft. soron következő taggyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonos tag képviseletében eljáró személy kötött mandátumával eljárva
„igen” szavazatával támogassa az alábbi döntések
meghozatalát:
– a 2012. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés,
mint Budapest Főváros Önkormányzata taggal
kötendő megállapodás jóváhagyását;
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– Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 2012. évi
üzleti tervének elfogadását, az előterjesztés 2.
számú melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlése
Felelős: Tarlós István
1130/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Egyetért azzal, hogy a BDK Kft. soron következő
taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselője vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a
tagi képviselő meghatalmazásának aláírására.
Határidő: a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésének napja
Felelős: Tarlós István
A napirend 16. pontja: Javaslat az Európai Mobilitási Héthez és az Autómentes Naphoz való csatlakozás
alapjául szolgáló 2012. évi Karta elfogadására.
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1131/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
elfogadja az előterjesztés mellékletében szereplő, a
Főváros 2012. évi Európai Mobilitási Héthez történő csatlakozási szándékát kifejező Karta tartalmát
és felkéri a főpolgármestert a Karta aláírására.
Határidő: 2012. július 1.
Felelős: Tarlós István
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a Fővárosi Közgyűlés

1133/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a tulajdonában lévő Budapest 26000/2 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó közterület-használati megállapodás módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal,
valamint felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a döntést követő 30 nap
Felelős: Tarlós István
1134/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy az előterjesztés 4.
számú melléklete szerinti megállapodásnak megfelelően az előirányzatok rendezése érdekében megemeli:
a „8506 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek” címkód előirányzatát 200 091 486 Ft-tal, valamint az áfa összegével a 8501 Intézményi működési bevételek előirányzatát 54 024 700 Ft-tal, ezzel
egyidőben a 8403 Önkormányzati beruházások
Közlekedési feladatain belül létrehozza az ÚjpestVároskapu Volánbusz pályaudvar létesítése sor kiadási előirányzatát 254 116 186 Ft-tal.
Határidő: a 2012. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása
Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: Javaslat közfürdői közszolgáltatási megállapodás 4. sz. módosítására.
Előterjesztő: dr. György István

A napirend 19. pontja: A Fővárosi Önkormányzat,
valamint a BKK Zrt. között érvényben lévő egyes fejlesztési és felújítási célú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodások felülvizsgálata és módosítása.
Előterjesztők: dr. György István, dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1132/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a Budapest Gyógyfürdői és
Hévizei Zrt.-vel a közfürdői közszolgáltatási megállapodás 4. sz. módosítását az előterjesztés 6. sz.
melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy a megállapodást írja alá.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Tarlós István

1135/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
tudomásul veszi az előterjesztés 1. számú mellékletében, a „Kimutatás Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. között létrejött szerződésekről”
elnevezésű táblázatban foglaltakat, egyúttal felkéri
a főpolgármestert a táblázat 3., 4., 9., 10. pontjaiban
megnevezett, egyes végleges célú fejlesztési, felújítási célú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodások, valamint az azokhoz kapcsolódó áfa befizetést
szolgáló tagi kölcsön szerződések felülvizsgálatának lezárására, valamint az annak eredményeként
javasolt módosítások előterjesztésére a Fővárosi
Közgyűlés 2012. augusztusi rendes ülésére.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2012. augusztusi rendes ülése
Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a VOLÁNBUSZ Zrt. között 2009. október 6.
napján aláírt közterület-használati megállapodás módosítására és beruházás eredményeként megvalósuló fejlesztés átadására-átvételére vonatkozó megállapodás
megkötésére.
Előterjesztő: dr. György István
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1136/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
A „Széchenyi István tér és környéke lakosságbarát
fejlesztése (önrész)” feladat megvalósítása érdekében:
csökkenti a „8139 BKK Budapesti Közlekedési
Központ Zrt.” cím, beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, azon belül a „Budapest Szíve II.
ütem Reprezentatív kaputérség kiépítése” feladat
előirányzatát 93 750 E Ft-tal,
és ezzel egyidejűleg, azonos összeggel tervbe veszi
a „8403 Önkormányzati beruházások” cím, önkormányzati beruházások, azon belül az új „Széchenyi István tér és környéke lakosságbarát fejlesztése
(önrész)” feladat előirányzatát.
A „Budapest Szíve II. ütem Reprezentatív kaputérség kiépítése” feladat megnevezését „Széchenyi István tér és környéke lakosságbarát fejlesztése,
előkészítés” megnevezésre módosítja.
Az új „Széchenyi István tér és környéke lakosságbarát fejlesztése (önrész)” feladat teljes költsége 622 000 E Ft, ténye 2011. december 31-ig
50 000 E Ft, 2013. évi üteme 478 250 E Ft.
A „Budapest Szíve II. ütem Reprezentatív kaputérség kiépítése” feladat 2013. évi üteme kivezetésre
kerül.
1137/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetésirendelet-módosítást terjessze
a Közgyűlés elé.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
1138/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja az előterjesztés 2.D. számú mellékletének megfelelő tartalommal, a „Széchenyi István
tér és környéke lakosságbarát fejlesztése, önrész”
beruházás megvalósítására vonatkozóan csatolt engedélyokiratot, továbbá felkéri a főpolgármestert az
engedélyokirat, valamint az előterjesztés 2.E. számú mellékletét képező meghatalmazás aláírására.
Határidő: a költségvetésirendelet-módosítás hatálybalépését követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István
1139/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2.C. számú
mellékletének megfelelő tartalommal, a „Széchenyi István tér és környéke lakosságbarát fejlesztése,
előkészítés” beruházás megvalósítására vonatkozóan Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK
Zrt. közötti megvalósítási megállapodást, továbbá
felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: a költségvetésirendelet-módosítás hatálybalépését követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István
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1140/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Az „Útfelújítási program előkészítése, terveztetése” feladat megvalósítása érdekében:
csökkenti a „8139 BKK Budapesti Közlekedési
Központ Zrt.” cím, felújítási célú pénzeszközátadás
áht-n kívülre, azon belül az „Útfelújítási program
előkészítése, terveztetése” feladat előirányzatát
100 000 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg, azonos öszszeggel tervbe veszi a „8836 Út- hídfelújítás” cím,
intézményi beruházások, azon belül a „Útfelújítási program előkészítése, terveztetése” feladat előirányzatát.
1141/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetésirendelet-módosítást terjessze
a Közgyűlés elé.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
1142/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja az előterjesztés 3.C. számú melléklete
szerinti tartalommal az „Útfelújítási program terveztetése” felújítás megvalósítására vonatkozóan
csatolt engedélyokiratot, továbbá felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat és az előterjesztés
3.D. számú mellékletét képező meghatalmazás aláírására.
Határidő: a költségvetésirendelet-módosítás hatálybalépését követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István
1143/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 3.B. számú melléklete szerinti tartalommal az „Útfelújítási program terveztetése” felújítás megvalósítására
vonatkozóan Budapest Főváros Önkormányzata és
a BKK Zrt. közötti megvalósítási megállapodást,
továbbá felkéri a főpolgármestert a megállapodás
aláírására.
Határidő: a költségvetésirendelet-módosítás hatálybalépését követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István
1144/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
A „Közösségi közlekedés fejlesztése, négy kis buszsáv” feladat megvalósítása érdekében:csökkenti a
„8139 BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.”
cím, beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, azon belül a „Közösségi közlekedés előnyben
részesítése négy buszsáv kialakítása” feladat előirányzatát 84 200 E Ft-tal,és ezzel egyidejűleg tervbe veszi a „8403 Önkormányzati beruházások” cím,
önkormányzati beruházások, azon belül a „Közösségi közlekedés előnyben részesítése négy buszsáv
kialakítása” feladat előirányzatát 47 900 E Ft-tal,

2012. augusztus 8.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

továbbá megemeli, a „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím, „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladat előirányzatát 36 300 E
Ft-tal.
A tervbe vett „Közösségi közlekedés előnyben részesítésére négy buszsáv kialakítása” feladat teljes
költsége 84 200 E Ft, amelynek 2013. évi üteme
36 300 E Ft.
1145/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetésirendelet-módosítást terjessze
a Közgyűlés elé.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
1146/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja az előterjesztés 4.C. számú melléklete
szerinti tartalommal a „Közösségi közlekedés fejlesztése, négy kis buszsáv” beruházás megvalósítására vonatkozóan csatolt engedélyokiratot, továbbá felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat és az
előterjesztés 4.D. számú mellékletét képező meghatalmazás aláírására.
Határidő: a költségvetésirendelet-módosítás hatálybalépését követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István
1147/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Hatályon kívül helyezi a 2571/2011. (VIII. 31.)
Főv. Kgy. határozatot.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
1148/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 4.B. számú
melléklete szerinti tartalommal a „Közösségi közlekedés fejlesztése, négy kis buszsáv” beruházás
megvalósítására vonatkozóan Budapest Főváros
Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti megvalósítási megállapodást, továbbá felkéri a főpolgármestert
a megállapodás aláírására.
Határidő: a költségvetésirendelet-módosítás hatálybalépését követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István
1149/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
A „Kerékpáros közlekedés fejlesztése 2012-2013”
feladat megvalósítása érdekében:
csökkenti
– a „8139 BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zrt.” cím, beruházási célú pénzeszközátadás áht-n
kívülre, azon belül a „Kerékpár-közlekedés fejlesztése 2008–2012” feladat előirányzatát 80 000 E
Ft-tal, továbbá címen belül ugyanezen feladat fel-
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halmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, viszszafizetése előirányzatát 92 860 E Ft-tal;
– a „8139 BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zrt.” cím, beruházási célú pénzeszközátadás áht-n
kívülre, azon belül a „Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése 2006–2012” feladat előirányzatát
24 800 E Ft-tal, továbbá címen belül ugyanezen feladat felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása,
visszafizetése előirányzatát 6 720 E Ft-tal;
– a „9191 Közlekedésfejlesztési céltartalék” cím
előirányzatát 385 435 E Ft-tal,
és ezzel egyidejűleg tervbe veszi a „8403 Önkormányzati beruházások” cím, önkormányzati beruházások, azon belül a „Kerékpáros közlekedés fejlesztése 2012–2013” feladat előirányzatát
311 912 E Ft-tal,
továbbá megemeli, a „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím, „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladat előirányzatát 277 903 E
Ft-tal.
A „Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése
2006–2012” feladat beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre vonatkozó 2013. évi ütem csökken 16 880 E Ft-tal, a felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése 2013. évi üteme
pedig 3 700 E Ft-tal csökken. A feladat 2013. évi
ütemei ez által törlésre kerülnek.
A „Kerékpár-közlekedés fejlesztése 2008–2012
előkészítés” feladat és a „Fővárosi kerékpározási
kultúra fejlesztése 2006–2012” feladat megnevezését összevonja és a „Kerékpáros közlekedés fejlesztése 2012–2013” megnevezésre módosítja.
A tervbe vett „Kerékpáros közlekedés fejlesztése
2012–2013” feladat teljes költsége 610 394 E Ft,
amelynek 2013. évi üteme 298 483 E Ft.
1150/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetésirendelet-módosítást terjessze
a Közgyűlés elé.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
1151/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja az előterjesztés 5.D. számú mellékletének megfelelő tartalommal, a „Kerékpáros közlekedés fejlesztése 2012–2013” beruházás megvalósítására vonatkozóan csatolt engedélyokiratot, továbbá
felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat, valamint az előterjesztés 5.E. számú mellékletét képező
meghatalmazás aláírására.
Határidő: a költségvetésirendelet-módosítás hatálybalépését követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István
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1152/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 5.C. számú
mellékletének megfelelő tartalommal, a „Kerékpáros közlekedés fejlesztése 2012–2013” beruházás
megvalósítására vonatkozóan Budapest Főváros
Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti megvalósítási megállapodást, továbbá felkéri a főpolgármestert
a megállapodás aláírására.
Határidő: a költségvetésirendelet-módosítás hatálybalépését követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István
1153/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 5.J. számú
mellékletének megfelelő tartalommal, a „Fővárosi
kerékpározási kultúra fejlesztése 2006–2012” beruházás megvalósítására vonatkozó tagi hitelszerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére
vonatkozó, Budapest Főváros Önkormányzata és a
BKK Zrt. közötti megállapodást, továbbá felkéri a
főpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: a költségvetésirendelet-módosítás hatálybalépését követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István
1154/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 5.K. számú
mellékletének megfelelő tartalommal, a „Kerékpárközlekedés fejlesztése 2008–2012 előkészítés” beruházás megvalósítására vonatkozó tagi hitelszerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére
vonatkozó, Budapest Főváros Önkormányzata és a
BKK Zrt. közötti megállapodást, továbbá felkéri a
főpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: a költségvetésirendelet-módosítás hatálybalépését követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István
1155/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy.
rendelet 45. § (7) bekezdése alapján a Budapest
Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 44. § b) pontjában a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört
eseti jelleggel magához vonja és jóváhagyja, megköti a Közlekedésfejlesztési Mérnökiroda Kft. és
Budapest Főváros Önkormányzata közötti felhasználási szerződést („Felhasználási Szerződés 1”) az
előterjesztői kiegészítés 9. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
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1156/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság közötti
felhasználási szerződést („Felhasználási Szerződés
2”) az előterjesztői kiegészítés 10. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert
annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 20. pontja: Javaslat a BKK Budapesti
Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. évi közszolgáltatási tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadására.
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1157/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság közszolgáltatási szerződése keretében a 2011. év folyamán elvégzett tevékenységéről szóló beszámolót
az előterjesztés 1–4. számú mellékleteiben foglalt
tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 21. pontja: Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. könyvvizsgálójának megválasztására.
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1158/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdésében foglaltak alapján, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. legfőbb szervének
hatáskörében eljárva
– könyvvizsgálónak megválasztja a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.-t (székhely: 1103
Budapest, Kőér u. 2/a., képviseli: Baumgartner
Ferenc ügyvezető igazgató, cégjegyzékszám: 0109-867785, kamarai nyilvántartási szám: 002387,
könyvvizsgálatért felelős személy: Nagy András)
2012. június 20-tól 2013. május 31-ig terjedő időtartamra, díjazását 7 100 000 Ft/év+áfa összegben
állapítja meg.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 284. § (2)
bekezdése alapján a részvényes jogait gyakorló
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közgyűlés döntéséről értesítse a BKK Zrt. vezérigazgatóját annak érdekében, hogy a könyvvizsgáló
megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói tevékenységre vonatkozó megbízási szerződés megkötésére sor kerülhessen.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 22. pontja: Javaslat a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zrt.-be történő beolvadásával kapcsolatos második tulajdonosi döntés meghozatalára.
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1159/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9–11., Cg. 01-09-967176) (beolvadó gazdasági társaság) vonatkozásában, egyedüli tagként
(alapítóként) a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva:
– Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról,
a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján és a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény
(Gt.) 70–81. §-ai alapján, a gazdasági társaságok
átalakulására és egyesülésére vonatkozó szabályoknak megfelelően a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. és a BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zrt. egyesülését véglegesen elhatározza oly módon,
hogy a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. beolvad a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.be, így a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. jogutódlással megszűnik, és az átvevő BKK Budapesti
Közlekedési Központ Zrt. változatlan cégnéven
működik tovább.
– Elfogadja a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő
Kft., mint beolvadó Társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött, 2011. december 31-i fordulónapra készített vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét az előterjesztés 1/A. sz. melléklete szerinti
tartalommal, és az azokról készült független könyvvizsgálói jelentést az előterjesztés 2/A. sz. melléklete szerinti tartalommal.
– Elfogadja a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő
Kft. BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.be történő beolvadásáról rendelkező beolvadási
okiratot az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti
tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert és
felhatalmazza a beolvadó Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. ügyvezetőjét az okirat aláírására.
– A beolvadáshoz fűződő joghatások beállásának
napjaként 2012. szeptember 30. napját jelöli meg
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a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.)
57. §-ának (2) bekezdése alapján.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapító fenti
döntéseiről a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft.
ügyvezetőjét tájékoztassa.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
1160/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9–11., Cg.01-10-046840) (átvevő gazdasági társaság) vonatkozásában, egyedüli
tagként (alapítóként) a Társaság legfőbb szervének
hatáskörében eljárva:
– Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról,
a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján és a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény
(Gt.) 70–81. §-ai alapján, a gazdasági társaságok
átalakulására és egyesülésére vonatkozó szabályoknak megfelelően a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. és a BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zrt. egyesülését véglegesen elhatározza oly módon,
hogy a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. beolvad a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.be, így a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. jogutódlással megszűnik, és az átvevő BKK Budapesti
Közlekedési Központ Zrt.-változatlan cégnéven
működik tovább.
– Elfogadja a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., mint átvevő Társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött, 2011. december 31-i
fordulónapra készített vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét az előterjesztés 1/B. sz. melléklete
szerinti tartalommal, és az azokról készült független könyvvizsgálói jelentést az előterjesztés 2/B.
sz. melléklete szerinti tartalommal.
– Elfogadja a beolvadást követően tovább működő BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., mint
jogutód Társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött, 2011. december 31-i fordulónapra készített nyitó vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét
az előterjesztés 1/C. sz. melléklete szerinti tartalommal, és az azokról készült független könyvvizsgálói jelentést az előterjesztés 2/C. sz. melléklete
szerinti tartalommal.
– Elfogadja a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő
Kft. BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-be
történő beolvadásáról rendelkező beolvadási okiratot az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert és felhatalmazza a beolvadást követően tovább működő
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. vezérigazgatóját az okirat aláírására.
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– Kötelezettséget vállal a beolvadás alapján a
BKK Budapest Közlekedési Központ Zrt. által kibocsátandó egy darab, 1 000 000 Ft névértékű törzsrészvény átvételére.
– A beolvadást követően tovább működő BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt., mint jogutód
Társaság jegyzett tőkéjét 1 801 000 000 Ft összegben határozza meg, melynek megfelelő részvények
mindegyike (100%-a) a Fővárosi Önkormányzatot, mint alapítót és egyszemélyes részvényest illeti
meg.
– A BKK Budapest Közlekedési Központ Zrt. telephelyeit és fióktelepeit az előterjesztés 6. sz. melléklete szerint létrehozza, egyben a Társaság tevékenységét a szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
tevékenységgel kiegészíti.
– A beolvadási okiratban foglalt, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. tevékenységét, alaptőkéjét és az alaptőke rendelkezésre bocsátásának
módját érintő módosításoknak megfelelően módosítja a beolvadást követően tovább működő BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt. alapító okiratát, egyben elfogadja és jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az
előterjesztő által kiegészített 4. sz. melléklet szerinti tartalommal az alábbiak szerint:
„9.3.20. az éves üzleti tervben jóvá nem hagyott
olyan kötelezettségvállalás (ideértve a garancia-,
illetve kezességvállalást, biztosítéknyújtást, tartós
bérletet, lízinget, követelés-értékesítést, követelésvásárlást is), amelynek értéke az 500 M Ft-ot meghaladja, ide nem értve a Társaság tulajdonában, illetve irányítása alatt álló gazdasági társasággal az
Alapító által megjelölt feladatok ellátása érdekében kötött szerződéseket, továbbá azokat a kötelezettségvállalásokat, amelyekre az Alapítóval kötött
szerződés alapján fedezettel rendelkezik.”
Felkéri a főpolgármestert az egységes szerkezetű
alapító okirat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
– A beolvadáshoz fűződő joghatások beállásának
napjaként 2012. szeptember 30. napját jelöli meg
a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.)
57. §-ának (2) bekezdése alapján.
– Felkéri a BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zrt. Igazgatóságát, hogy a beolvadásról tájékoztassa a Társaságnál működő üzemi tanácsot, továbbá
tegye meg a beolvadás cégbírósági bejelentéséhez
szükséges intézkedéseket.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapító fenti
döntéseiről a BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zrt. vezérigazgatóját tájékoztassa.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
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A napirend 23. pontja: Javaslat a BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadására.
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1161/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §-ának (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a BKSZT Budapesti
Szennyvíztisztítási Kft. soron következő rendkívüli
taggyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata,
mint tulajdonos tag képviseletében eljáró személy
kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával
támogassa a Társaság 2012. évi üzleti tervének elfogadását.
Határidő: a Társaság soron következő taggyűlése
Felelős: Tarlós István
1162/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Meghatalmazza dr. Bán Tamást, hogy a BKSZT
Budapesti Szennyvíztisztítási Kft. soron következő rendkívüli taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi
képviselő meghatalmazásának kiadására.
Határidő: a Társaság soron következő taggyűlése
Felelős: Tarlós István
A napirend 24. pontja: Javaslat a Fővárosi Vízművek
Zrt. 2012. június 29-ei közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1163/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt,
hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2012. június 29-én
tartandó rendkívüli közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött
mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:
– (1. napirendi pont) a Társaság 2012. évi üzleti tervének elfogadását – 26 836 M Ft nettó árbevétellel – az előterjesztés 2. számú mellékletét képező dokumentumok és az Igazgatóság és a
Felügyelőbizottság vonatkozó határozatai alapján.
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– (2. napirendi pont) a Társaság hitelből megvalósuló beruházási terve módosításának elfogadását – az
előterjesztés 3. számú mellékletét képező dokumentumok és az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság
vonatkozó határozatai alapján – a források változatlanul hagyása mellett, az alábbiaknak megfelelően:
a) módosítás a 10 M Ft és afeletti beruházások körében:
– 2 db tétel törlése a tervből 65 000 E Ft értékben;
– 9 db új tétel tervbe való beemelése 163 000 E Ft
értékben, valamint
– 1 db tétel 23 385 E Ft-tal történő csökkentése;
b) módosítás a 10 M Ft alatti beruházások körében:
– 1 db tétel törlése a tervből 9 500 E Ft értékben;
– 3 db új tétel tervbe való beemelése 23 850 E Ft
értékben;
– 32 db tétel keretének módosítása (ebből 31 db tétel keretének csökkentése 92 365 E Ft értékben, valamint 1 db tétel keretének emelése 3 400 E Ft értékben), melynek szaldója 88 965 E Ft.
Határidő: a Társaság közgyűlésének napja (2012. június 29.)
Felelős: Tarlós István
1164/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2012. június 29-én tartandó
rendkívüli közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat
részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal
eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a
részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.
Határidő: a Társaság közgyűlésének napja (2012. június 29.)
Felelős: Tarlós István
1165/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a Megszüntetési és Elszámolási Megállapodás szerint nyilatkozzon a befektetői szavatosságról, és egyidejűleg
felhatalmazza a főpolgármestert a megfelelő nyilatkozat aláírására.
Határidő: a Megszüntetési és Elszámolási Megállapodás szerint
Felelős: Tarlós István
1166/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a Megszüntetési és Elszámolási Megállapodás szerint eljárjon
az Önkormányzati Részvény Adásvételi Szerződésben érintett részvényeknek a Letéti Szerződés alapján történő letétbe helyezésével összefüggésben, és
erre tekintettel az eljárásra meghatalmazást adjon
az Önkormányzat jogi képviselőjének, a Réti, Antall és Társai Ügyvédi Irodának (1077 Budapest,
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Wesselényi utca 16/a., eljárásra jogosultak: dr. Réti
László és dr. Antall György bármelyike, önállóan).
Határidő: a Megszüntetési és Elszámolási Megállapodás szerint, legkésőbb 2012. június 25.
Felelős: Tarlós István
1167/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és elrendeli a Befektetők részvényei ellenértékének – beleértve a hitelszerződésének kiváltását is – kifizetését és a Befektetők által átadott
jóteljesítési garancia visszaadását a Megszüntetési
és Elszámolási Megállapodásban, az FVM Részvény Adásvételi Szerződésben, az Önkormányzati
Részvény Adásvételi Szerződésben, a Letéti Szerződésben és a Vételárletéti Megállapodásban foglaltaknak megfelelően.
Határidő: a Megszüntetési és Elszámolási Megállapodás és mellékletei szerint
Felelős: Tarlós István
1168/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, hogy a Fővárosi Önkormányzat – a folyószámla hitelkerete terhére – részvényvásárlás
céljából a bemutatott részvényesi kölcsönszerződésben foglalt feltételeknek megfelelően a Fővárosi
Vízművek Zrt. részére 12,094 Mrd Ft részvényesi
kölcsönt nyújtson és folyósítson, és egyben felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a szerződést az
önkormányzat nevében aláírja.
Határidő: a Részvényesi Kölcsönszerződés, a Megszüntetési és Elszámolási Megállapodás és mellékletei szerint
Felelős: Tarlós István
1169/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Kijelöli Haranghy Csabát, a Fővárosi Önkormányzat által a Fővárosi Vízművek Zrt.-be delegált igazgatósági tagot, hogy önkormányzati megbízottként
a zárás napjáig kísérje figyelemmel a Befektetők tevékenységét a Megszüntetési és Elszámolási Megállapodás alapján.
Határidő: a Megszüntetési és Elszámolási Megállapodás szerint
Felelős: Tarlós István
1170/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a Megszüntetési és Elszámolási Megállapodás alapján a Fővárosi Önkormányzat nevében
– a zárás napján a tranzakció teljesítését igazolandó
a zárási jegyzőkönyvet aláírja, vagy annak aláírására meghatalmazást adjon ki;
– a SUEZ Environnement SA által a Fővárosi Önkormányzat ellen indított választottbírósági eljárás
szüneteltetése és későbbi megszüntetése érdekében
a szükséges nyilatkozatokat megtegye.
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Határidő: a Megszüntetési és Elszámolási Megállapodás szerint
Felelős: Tarlós István
1171/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Fővárosi Vízművek Zrt. Alapszabályának módosítását az előterjesztésben foglalt tartalommal, továbbá felhatalmazza a Fővárosi Önkormányzatot, mint részvényest képviselő dr. Kókány
Csabát, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. közgyűlésén kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a közgyűlésnek a Fővárosi Vízművek
Zrt. Alapszabálya módosításáról szóló döntését.
Határidő: a Megszüntetési és Elszámolási Megállapodásban foglalt zárás napja
Felelős: Tarlós István
1172/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Kijelöli és felhatalmazza a Fővárosi Önkormányzatot, mint részvényest képviselő dr. Kókány Csabát,
hogy a Fővárosi Vízművek Zrt.-nek a zárás napján
megtartandó közgyűlésén – a Megszüntetési és Elszámolási Megállapodásban foglalt feltételek teljesülése esetén – kötött mandátummal eljárva „igen”
szavazatával támogassa a közgyűlésnek azon döntését, mely
– felmentvényt ad minden, a befektetési időszak
alatt a Befektetők által delegált vezető tisztségviselőnek, hasonló tartalommal a felügyelőbizottsági
tagoknak, vezérigazgatónak és vezérigazgató-helyetteseknek minden korábbi kötelezettségük vonatkozásában;
– jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat és a Fővárosi Vízművek Zrt. közötti Részvényesi Kölcsönszerződés megkötését;
– jóváhagyja az FVM Részvény Adásvételi Szerződésnek, a Letéti Szerződésnek és a Vételárletéti
Megállapodásnak a Fővárosi Vízművek Zrt. részéről történő aláírását; jóváhagyja a Fővárosi Vízművek Zrt. 2012. május 31. napi fordulónappal összeállított közbenső mérlegét;
– megválasztja új vezérigazgatónak, az Igazgatóság
új tagjainak, valamint új felügyelőbizottsági tagoknak a főpolgármester által jelölt személyeket.
Határidő: a Megszüntetési és Elszámolási Megállapodásban foglalt zárás napja
Felelős: Tarlós István
A napirend 25. pontja: Közterület-használatot szabályozó rendeletek módosítása.
Előterjesztő: dr. György István
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja az egyes közterület-használatot szabályozó fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról szó-
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ló 57/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendeletét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.
A napirend 26. pontja: Javaslat a BVK HOLDING
Zrt. 2011. évi konszolidált éves beszámolójával kapcsolatos döntések meghozatalára.
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1173/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. §-ának (1) bekezdésében foglalt hatáskörében,
a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
legfőbb szerveként eljárva:
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (C.C.
Audit Könyvvizsgáló Kft., dr. Szebellédi István, kamarai szám: 002431) jelentését a BVK HOLDING
Zrt. 2011. december 31-i fordulónapra vonatkozó
konszolidált éves beszámolójáról és konszolidált
üzleti jelentéséről.
– Elfogadja – figyelemmel a könyvvizsgáló jelentésére és a Felügyelőbizottság határozatára is
– az Igazgatóság által előterjesztett, a BVK HOLDING Zrt. 2011. december 31-i fordulónapra vonatkozó konszolidált éves beszámolóját (mérlegét,
eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét) és
konszolidált üzleti jelentését a következők szerint:
2011. december 31.
(Adatok E Ft-ban)
Mérlegfőösszeg

116 113 097

Adózás előtti eredmény

8 822 260

Adózott eredmény

8 513 559

Jóváhagyott osztalék, részesedés

7 631 285

Mérleg szerinti eredmény

882 274

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1174/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és soron következő napirendként
tárgyalja meg a „Javaslat a Gazdasági Bizottság elnökének és tagjának megválasztására” és a „Javaslat főpolgármester-helyettes megválasztására, illetménye megállapítására, valamint részére az szja. tv.
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szerinti egyes meghatározott juttatások biztosítására” című előterjesztéseket.
A napirend 27. pontja: Javaslat a Gazdasági Bizottság elnökének és tagjának megválasztására.
Előterjesztő: Németh Zoltán
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1175/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
a Gazdasági Bizottságba – a lemondott – Rogán
Antal helyett a Bizottság tagjának és elnökének
Hutiray Gyulát megválasztja 2012. június 21-i hatállyal.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1179/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes illetményét 2012. július 1. napjától kezdődően
havi
632 210 Ft
idegennyelv-tudási pótlék +12 210 Ft
összesen:
644 420 Ft-ban állapítja
meg.
Határidő: 2012. július 15.
Felelős: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

A napirend 28. pontja: Javaslat főpolgármester-helyettes megválasztására, illetménye megállapítására, valamint részére az szja. tv. szerinti egyes meghatározott
juttatások biztosítására.
Előterjesztő: Tarlós István

1180/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes részére 2012. július 1-jei kezdő hatállyal illetménye 20%-ának megfelelő mértékű, összegszerűen
128 884 Ft/hónap költségátalányt állapít meg.
Határidő: 2012. július 15.
Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1176/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
tudomásul veszi Hutiray Gyula nem a Fővárosi
Közgyűlés tagjai közül választott főpolgármesterhelyettes lemondását 2012. június 20-i hatállyal.

1181/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes részére foglalkoztatási jogviszonya létesítése napjától
biztosítja – egyes meghatározott juttatásnak minősülő – a hivatali telefonszolgáltatások, továbbá a hivatali gépjármű magáncélra is kiterjedő használata
költségeinek adó-, illetve adó jellegű közterheinek
fedezetét Budapest Főváros Önkormányzata éves
költségvetési rendeletében.
Határidő: 2012. július 1.
Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1177/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a főpolgármester-helyettes megválasztására, (titkos szavazás) lebonyolítására ideiglenes bizottságként Szavazatszámláló Bizottságot
hoz létre.
A Szavazatszámláló Bizottság:
elnökének, tagjának: Somfai Ágnes
tagjainak:
Losonczy Pál
Szaniszló Sándor
Ughy Attila
személyeket megválasztja.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1178/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
dr. Szeneczey Balázst 2012. július 1. kezdődő hatállyal nem a Fővárosi Közgyűlés tagjai közül választott főállású főpolgármester-helyettesnek megválasztja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1182/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert az 1176/2012. (VI. 20.) és
az 1178-1181/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések kiadmányozására.
Határidő: 2012. július 15.
Felelős: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1183/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Javaslat a Budapesti Vidám Park
Zrt. működésével kapcsolatos döntések meghozatalára” című napirend után tárgyalja meg a „Kö-
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zösségi közlekedés finanszírozásával kapcsolatos
egyes döntésekre vonatkozó javaslat” című előterjesztést.

A napirend 29. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő készletből Budafok-Tétény
Budapest XXII. kerületi Önkormányzat részére bazalt
nagykockakő térítésmentes átadása.
Előterjesztők: Németh Zoltán, Wintermantel Zsolt
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1184/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
hozzájárul ahhoz, hogy Budafok-Tétény Budapest
XXII. kerületi Önkormányzat részére térítésmentesen átadjon a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában
lévő, a BKK Közút Zrt. által működtetett XVIII.
kerületi Ipacsfa utcai kőtéren tárolt készletekből
1500 m2 felület kialakításához szükséges 37 500 db
bazalt nagykockakövet és felhatalmazza a főpolgármestert az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti megállapodás aláírására.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Tarlós István
A napirend 30. pontja: ÉPIT Zrt. részvényeinek értékesítése.
Előterjesztők: Wintermantel Zsolt, Németh Zoltán
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1185/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata értékesíteni kívánja az Észak-pesti Ingatlan- és
Térségfejlesztési Zrt.-ben lévő, 30 db, egyenként
1 000 000 Ft névértékű, „A” sorozatú, nyomdai
úton előállított, névre szóló törzsrészvényeit Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata részére 24 000 000 Ft névérték 80%-ának megfelelő
vételár ellenében, amelynek érdekében a 22/2012.
(III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 44–
45. §-ai alapján jóváhagyja és megköti a Budapest
Főváros Önkormányzata (Eladó) és Budapest IV.
kerület Újpest Önkormányzata (Vevő) között létrejövő (az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt. tudomásulvételét tartalmazó), az előterjesztés 1. sz. mellékletében csatolt részvény átruházási
szerződést.
Felkéri a főpolgármestert a részvény átruházási
szerződés aláírására.
Határidő: 2012. július 15.
Felelős: Tarlós István
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1186/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt.ben lévő, Fővárosi Önkormányzat tulajdonában
lévő részesedésének átruházása, valamint a részvény átruházási szerződésben foglaltak végrehajtása érdekében felkéri a főpolgármestert
– a részvény átruházási szerződés szerinti teljesítés lebonyolítására, a Fővárosi Önkormányzat által
átruházott részvények átadására;
– a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendeletnek (Vagyonrendelet) a fővárosi részesedés megszűnése
miatti szükséges módosítása Fővárosi Közgyűlés
elé terjesztésére;
– az átruházott részvényeknek a BFVK Zrt.-vel
kötött közszolgáltatási keretszerződéséből való törlésére irányuló javaslatnak a Fővárosi Közgyűlés
elé terjesztésére.
Határidő: 2012. augusztus 31.
Felelős: Tarlós István
1187/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
A 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 56. § (1) bekezdése alapján
– felkéri az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt. Igazgatóságát rendkívüli közgyűlés
összehívására;
– felhatalmazza a főpolgármestert – vagy az általa
meghatalmazott személyt –, hogy „igen” szavazatával támogassa a Társaság Igazgatósága elnökének,
valamint a Társaság vezérigazgatójának felhatalmazását a Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest IV. ker. Újpest Önkormányzata között létrejövő részvény átruházási szerződés aláírására.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Tarlós István
1188/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt.
részvényeinek átruházásához a Fővárosi Önkormányzatot megillető vételár miatt 24 000 E Ft-tal
megemeli az új „8519 Tartós részesedések értékesítése” cím bevételi előirányzatát, ezzel egyidejűleg
azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
1189/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Az észak-pesti ingatlan- és térségfejlesztési projekt vagyonmegosztása érdekében felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezzen egyeztető
tárgyalásokat Újpest Önkormányzatával a vagyonmegosztás alapelveit rögzítő „Megállapodás vagyonmegosztás feltételeiről” tárgyú megállapodás
előkészítése érdekében, melyet a Fővárosi Közgyűlés szeptemberi ülésére terjesszen be.
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Határidő: a Fővárosi Közgyűlés szeptemberi ülése
Felelős: Tarlós István
A napirend 31. pontja: Javaslat a Parking Kft. 2011.
évi mérlegbeszámolójának elfogadására.
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1190/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. §-ának (1) bekezdésében foglalt hatáskörében,
a PARKING Szervező, Fejlesztő és Tanácsadó Kft.
legfőbb szervének hatáskörében eljárva:
– Elfogadja az ügyvezető által a Társaság 2011.
évi tevékenységéről készített üzleti jelentést.
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (BDO
Magyarország Könyvvizsgáló Kft., MKVK nyilvántartási szám: 002387, Nagy András bejegyzett
könyvvizsgáló, kamarai tagsági száma: 005718) jelentését a Társaság 2011. évi beszámolójáról.
– Elfogadja a Társaság Felügyelőbizottságának
határozatát a Társaság 2011. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja az ügyvezető által készített, a Társaság 2011. üzleti évre vonatkozó beszámolóját a következők szerint:
ÉVES BESZÁMOLÓ

2011. december 31.

Mérlegfőösszeg

718 302 E Ft

Saját tőke

–76 150 E Ft

Jegyzett tőke

178 964 E Ft

Tőketartalék

12 103 E Ft

Eredménytartalék

–203 596 E Ft

Lekötött tartalék

119 500 E Ft

Adózás előtti eredmény

–180 238 E Ft

Mérleg szerinti eredmény

–183 121 E Ft

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
1191/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy szólítsa fel a Társaság ügyvezetőjét, hogy tegye meg a szükséges
intézkedéseket a Gt. 143. § (2) bek. a) pontjában
foglaltak alapján a törzstőke más módon való biztosításáról, illetve a törzstőke leszállításról, mindezek
hiányában a Társaságnak más társasággá történő át-
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alakulásáról, illetve jogutód nélküli megszüntetéséről.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.
Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 32. pontja: Javaslat az M1-M7 autópálya közigazgatási határon belüli bevezető szakasz fővárosi tulajdonba való átvételére vonatkozó előzetes megállapodás aláírására.
Előterjesztők: dr. György István, Hutiray Gyula
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1192/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
egyetért az M1-M7 autópályák bevezető szakaszán
a 756/3 hrsz.-ú, 952/11 hrsz.-ú és a 1083 hrsz.-ú
földrészletek és egyéb ingatlanvagyon, útpálya- és
úttartozékok, műtárgyak – a közúti közlekedésről
szóló 1988. évi I. törvény 32. § (3) bekezdés szerinti – térítésmentes tulajdonba és kezelésbe vételi eljárásának lefolytatásával, valamint jóváhagyja
az eljárás során felmerülő 27 400 Ft hatósági eljárási díj „8836 Út- hídfenntartás” címkódról történő finanszírozását, valamint azt, hogy az üzemeltetéssel és fenntartással kapcsolatos költségek 2013.
évtől a Fővárosi Önkormányzat költségvetésében a
8236 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. feladatai
között betervezésre kerüljenek. Felkéri a főpolgármestert a Közlekedési Koordinációs Központ, az
Állami Autópálya Kezelő Zrt. és Budapest Főváros
Önkormányzata közötti, az előterjesztés 3. számú
melléklete szerinti előzetes megállapodás aláírására.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Tarlós István
1193/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Egyetért az új Budaörsi csomópont engedélyezési eljárásának megindításához a Budapest Főváros
Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége által
előírt, a 756/3 hrsz.-ú, 952/11 hrsz.-ú és az 1083
hrsz.-ú földrészletek és egyéb ingatlanvagyon tulajdonba és kezelésbe vételéről szóló szándéknyilatkozat tartalmával, megköti az előterjesztői kiegészítés
2. számú mellékleteként csatolt szándéknyilatkozatot, és felkéri a főpolgármestert a szándéknyilatkozat aláírására.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Tarlós István
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1194/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a következő napirendi pontként tárgyalja meg a „Közösségi közlekedés finanszírozásával kapcsolatos egyes döntésekre vonatkozó javaslat” című előterjesztést.
A napirend 33. pontja: Közösségi közlekedés finanszírozásával kapcsolatos egyes döntésekre vonatkozó javaslat.
Előterjesztők: dr. György István, dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1195/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Horváth Csabának a határozati javaslatok pontonkénti szavazására vonatkozó ügyrendi indítványát.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1196/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal az 5 Mrd Ft összegű, áthidaló tulajdonosi kölcsönszerződés módosítását és
felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 8 nap
Felelős: Tarlós István
1197/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Tudomásul veszi, hogy a BKV Zrt. vezérigazgatójának állásfoglalása szerint a Fővárosi Önkormányzat és a BKV Zrt. között megkötött, 2011. évi végleges pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás a
helyi közösségi közlekedés támogatására, tőketartalékba helyezési kötelezettséggel beruházási célú
önkormányzati támogatásból a BKV-nak visszafizetési kötelezettsége keletkezik, ennek rendezése
érdekében felkéri a főpolgármestert, hogy:
– tegyen javaslatot a pénzeszköz átadás-átvételi
megállapodás módosítására;
– tegyen javaslatot az előzetes elszámolásra és a
BKV által jelzett összeg visszautalására, illetve a
költségvetési rendelet ennek megfelelő módosítására;
– tegyen javaslatot a visszafizetési kötelezettséggel megegyező mértékben a Fővárosi Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(H-1980 Budapest, Akácfa u. 15.; cégjegyzékszám:
01-10-043037; adószám: 12154481-2-44) vonatkozásában, egyedüli tagként (alapítóként) a Társaság
legfőbb szervének hatáskörében eljárva történő tő-
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keemelésre az ehhez szükséges alapító okirat módosítását és a szükséges egyéb dokumentumokat
készíttesse el és terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé
jóváhagyásra.
Határidő: 2012. szeptember 30.
Felelős: Tarlós István
1198/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. közlekedésszervezési feladatainak ellátásához szükséges
előirányzatok rendezéséhez csökkenti:
● a „8152 BKV Zrt. támogatása” cím kiadási,
azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n
kívülre előirányzatát 10 000 000 E Ft-tal;
● a „8236 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások
előirányzatát 1 446 653 E Ft-tal,
ezzel egyidejűleg megemeli az új „8102 BKK
Zrt. Közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai” cím kiadási, azon belül a működési
célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát
11 446 653 E Ft-tal.
A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. közlekedésszervezési feladatainak ellátásához szükséges
forrás a továbbiakban a „8101 Közösségi közlekedés normatív támogatása (BKK Zrt.)” és a „8102
BKK Zrt. Közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai” címeken áll rendelkezésre.
1199/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata a BKV Zrt. legfeljebb 62 675 M Ft összegű hiteleinek és járulékainak visszafizetésére 100%-os készfizető kezességet nyújt. Ennek megfelelően jóváhagyja, megköti
az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező készfizető kezesi szerződéseket és felkéri a főpolgármestert
azok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
1200/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Egyetért azzal, hogy a BKV autóbusz-üzemeltetési
ágazata a BKV szétválásával átszervezésre kerüljön.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
1201/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK, mint a
BKV vagyonkezelője útján gondoskodjon a BKV
autóbusz-üzemeltetési és kötöttpályás üzletágra
történő szétválásra irányuló döntések meghozatalához szükséges előzetes vizsgálat lefolytatásáról.
Határidő: 2012. szeptember 30.
Felelős: Tarlós István
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1202/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
A BKK alapítójaként utasítja a BKK vezető tisztségviselőit, hogy a BKV autóbusz-üzemeltetési és
kötöttpályás üzletágra történő szétválásának előkészítése érdekében minden szükséges intézkedést tegyenek meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
1203/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
A BKV alapítójaként utasítja a BKV vezető tisztségviselőit, hogy a BKV autóbusz-üzemeltetési és
kötöttpályás üzletágra történő szétválásának előkészítése érdekében minden szükséges intézkedést tegyenek meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 58/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendeletét a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
módosításáról az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1204/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal az Önkormányzat és a
BKK közötti feladat-ellátásáról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás és melléklete 1. számú módosítását és felkéri a főpolgármestert annak
aláírására.
Határidő: 15 napon belül
Felelős: Tarlós István
1205/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Tudomásul veszi, hogy 2012. július 1. és december 31. között a 2012. évi közlekedésszervezői forrásigény 43 057 E Ft-tal, valamint 2013. évben – a
mintegy 14 022 üzemórájú hajózási közszolgáltatás miatt és a többi szolgáltatási ágazat megrendelt
teljesítményének változatlanul hagyása mellett –
101 140 E Ft-tal növekszik.
1206/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a BKK-t – úgy is, mint a BKV Zrt. vagyonkezelőjét – hogy a BKV Zrt. működésének
hatékonyságjavításával tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a hatályos keretmegállapodás
szerinti közlekedésszervezői forrásigényből a fent
nevesített közszolgáltatási teljesítmények többlet
forrásigénye kigazdálkodásra kerülhessen. Ennek
sikertelensége esetén nyújtson be kompenzáció-
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igényt az alulfinanszírozás elkerülése érdekében
a közlekedésszervezői éves elszámolást megelőző
közlekedésszervezői negyedéves előzetes elszámolással egyidejűleg.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
1207/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
A BKV Zrt. alapító okiratának 9.3.20 pontjában
foglalt kizárólagos hatáskörében eljárva a BKV
Zrt. Igazgatósága ügyrendjének 2. sz. melléklete „Egyéb” oszlopában az Igazgatóság hatáskörébe tartozó, a kölcsön nyújtására vonatkozó sort az
alábbiak szerint módosítja:
Tevékenység/
hatáskör

Alapító

Egyéb:
Kölcsön
nyújtása

–

Igazgatóság

Vezérigazgató

5–100 millió Ft között,
egyedi értékben,
5 millió Ft-ig
és a Társaság 100%-os
egyedi
tulajdonában álló
értékben
gazdasági társaság esetén
korlátlanul

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 34. pontja: Bp. III., Bécsi út 343. sz. alatti, 19916/5 hrsz.-ú ingatlan megosztása.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1208/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. §
a) pontja alapján egyetért azzal, hogy a BFVK Zrt.
a 19916/5 hrsz.-ú ingatlan egész területére vonatkozóan készítsen költségbecslést, amely tartalmazza a
kiürítéssel, a használati jogviszonyok megszüntetésével kapcsolatos költségeket, az épületek bontási
terveinek megbízási díját és a bontási költségeket,
a környezetszennyezés és kármentesítés felmérésének és szükség szerint megvalósításának díját, a
geodéziai felmérések, kitűzések költségét, valamint
a fejlesztéshez indokolt mértékű előközművesítési,
útépítési költségeket. A költségbecslés alapján készüljön előterjesztés a Közgyűlés részére a költségek tárgyában való döntéshozatal végett.
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István
1209/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. §
a) pontja alapján hozzájárul a Budapest III. kerület,
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Bécsi út 343. sz. alatti 19916/5 hrsz.-ú ingatlan előterjesztésben ismertetett területfejlesztési koncepciójának megvalósításához, valamint a Budapest
III. kerület, Bécsi út 343. sz. alatti 19916/5 hrsz.-ú,
167714 m2 területű, kivett telephely megnevezésű
felépítményes ingatlan T-85774 sz. változási vázrajz alapján történő megosztásához. Egyúttal felhatalmazza a főpolgármestert a Földhivatal által záradékolt vázrajz aláírására.
Határidő: 180 nap
Felelős: Tarlós István
1210/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § a) pontja alapján hozzájárul ahhoz, hogy a
megosztás során kialakuló 19916/9 és a 19916/11
hrsz.-ú ingatlanok ingatlan-nyilvántartási bejegyzését követően azokat a BFVK Zrt. nyilvános pályázati eljárásban értékesítésre meghirdesse és az erre
irányuló pályázati eljárást lefolytassa, majd annak
eredményét a Közgyűlés elé terjessze döntéshozatal
végett. Egyben hozzájárul ahhoz, hogy az értékesítés érdekében a BFVK Zrt. a tárgyi ingatlanokon
lévő használókat felszólítsa az ingatlan kiürítésére
és az ezzel kapcsolatos eljárást lefolytassa.
Határidő: 180 nap
Felelős: Tarlós István
1211/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § a) pontja alapján jóváhagyja és megköti a
BFVK Zrt.-vel kötött 2012. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésének módosítását, az előterjesztés 6.
számú melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 35. pontja: Az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről szóló …/2012.
(……) Főv. Kgy. rendelet megalkotása.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
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Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1212/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
a 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és
a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest VI.
ker., 28466/0/A/20 hrsz. alatt felvett, természetben
Budapest VI. ker., Andrássy út 98. I/8. sz. alatt található, 93 m2 alapterületű lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 185/10000
tulajdoni hányaddal, 93 000 000 Ft vételáron Vevő
részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
1213/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat
aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
1214/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és
a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest VI.
ker., 28468/2 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest VI. ker., Andrássy út 96. sz. alatt található,
1118 m2 térmértékű, kivett udvar és irodaház megnevezésű ingatlan 600 000 000 Ft+áfa vételáron
Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
1215/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat
aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 37. pontja: Javaslat a Fővárosi Állat- és
Növénykert főigazgatójának személyére.
Előterjesztő: Csomós Miklós

A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 59/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendeletét az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről, az előterjesztés 1. számú melléklete
szerinti tartalommal.
A napirend 36. pontja: Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1216/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
munkáltatói jogkörében eljárva megbízza dr.
Persányi Miklóst a Fővárosi Állat- és Növénykert
(1146 Budapest, Állatkerti krt. 6–12.) magasabb vezetői – főigazgatói – feladatainak ellátásával 2012.
szeptember 1. napjától 2017. augusztus 31. napjáig
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terjedő határozott időre. Ez a határozott idejű magasabb vezetői megbízás nem érinti dr. Persányi Miklós fenti intézményben fennálló, határozatlan időre
szóló közalkalmazotti jogviszonyát. Dr. Persányi
Miklós illetményét az alábbiakban állapítja meg:
Kjt. szerinti garantált illetmény:
278 486 Ft
Többletképesítéshez kapcsolódó 7%-os illetmény
(Kjt. 66. § 3 (a) bek. alapján)
19 494 Ft
Garantált illetmény összesen:
297 980 Ft
Összesen kerekítve:
298 000 Ft
Illetmény összesen:
298 000 Ft
Garantált összegen felüli –
munkáltatói döntésen alapuló –
553 700 Ft
illetményrész a Kjt. 66. § (7) bekezdése alapján
Illetménypótlékok:
Magasabb vezetői pótlék a Kjt. 70. § alapján
(pótlékalap 300%-a)
60 000 Ft
Nyelvvizsga felsőfokú
(Kjt. 74. § (5) bekezdése alapján
20 000 Ft
pótlékalap 100%-a)
Nyelvvizsga középfokú
(Kjt. 74. § (5) bekezdése alapján
10 000 Ft
pótlékalap 50%-a)
Mindösszesen:

941 700 Ft

Határidő: 2012. augusztus 31.
Felelős: Tarlós István
1217/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az
1216/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. határozathoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.
Határidő: 2012. augusztus 31.
Felelős: Tarlós István
A napirend 38. pontja: Javaslat a Fővárosi Állat- és
Növénykert alapító okirata és szervezeti és működési szabályzata módosítására.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1218/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a Fővárosi Állat- és Növénykert alapító
okiratának módosítását, és felkéri a főpolgármestert
az előterjesztés 2. számú mellékletét képező alapító
okirat módosítása, valamint az előterjesztés 3. számú mellékletét képező, módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására, valamint a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtására.
Határidő: a Közgyűlés döntésétől számított 60 nap
Felelős: Tarlós István
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1219/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy.
rendelet 5. sz. melléklete „Oktatási Bizottság” fejezet 20. pontja szerinti véleményezési jogkört magához vonja és jóváhagyja a Fővárosi Állat- és Növénykert szervezeti és működési szabályzatának
módosítását, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 5. számú mellékletét képező szervezeti és
működési szabályzat módosítás, valamint az előterjesztés 6. számú mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szervezeti és működési szabályzat aláírására és kiadására, valamint
a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtására.
Határidő: a Közgyűlés döntésétől számított 60 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 39. pontja: Javaslat Ádám Ottó tiszteletére emléktábla elhelyezésére.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1220/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
támogatja Ádám Ottó, a Madách Színház Kossuthdíjas igazgató-főrendezője tiszteletére domborműves emléktábla elhelyezését, és az ezzel kapcsolatos kiadások fedezetére 470 E Ft támogatást biztosít
a BTM Budapest Galéria részére.
1221/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
A feladat végrehajtása érdekében 470 E Ft-tal csökkenti a „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím „Emléktáblák” előirányzatát, egyidejűleg ugyanezen összeggel tervbe veszi az „5501
Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és
kiadási, ezen belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások között az új „Ádám Ottó emléktábla elhelyezése” tárgyú feladatot.
1222/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros
Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998.
(X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerinti főpolgármesteri hatáskört és jóváhagyja az „Ádám Ottó emléktábla elhelyezése” tárgyú, 6669 egyedi azonosítójú
engedélyokiratot az előterjesztés 2. sz. melléklete
szerinti tartalommal.
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Felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat
aláírására.
Határidő: a rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István
A napirend 40. pontja: Javaslat a Dr. Török Béla
Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és
Gyermekotthon gyermekotthoni részlegének megszüntetése, a gazdasági szervezetek kialakítása és a 2011/2012.
tanévi feladatváltozások miatti létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódóan megelőlegezett támogatások elszámolására.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1223/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola,
Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény és Diákotthon gyermekotthoni részének megszüntetése miatti jogviszony
megszüntetésekhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek kiadásaira vonatkozó elszámolást.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
1224/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon
gyermekotthoni részének megszüntetése miatti felmentésekhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek
elszámolása következtében szükséges 7 220 E Fttal megemelni a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezet-átalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” címet, valamint egyidejűleg azonos összeggel
egyszeri jelleggel csökkenteni a „370309 Dr. Török
Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon” cím támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:
Címkód
1.

Intézmény
megnevezése

Előleg
( E Ft)

2.
3.
Dr. Török Béla Óvoda,
Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes
370309
10 892
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és
Diákotthon
ebből: –személyi jutta- 8 576
tások
–munkaadót ter- 2 316
helő járulékok

Ténylegesen
Eltérés
felmerült
(E Ft)
kiadás
+/–
(E Ft)
4.
5.=4.–3.

3 672

–7 220

2 891

–5 685

781

–1 535
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1225/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Elfogadja a gazdasági szervezetek kialakítása miatti jogviszony megszüntetésekhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek kiadásaira vonatkozó elszámolást.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
1226/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a gazdasági szervezetek kialakítása miatti jogviszony megszüntetésekhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek elszámolása következtében szükséges 18 822 E Ft-tal megemelni a
„9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” címet, valamint egyidejűleg módosítani szükséges az érintett
nevelési-oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát az előterjesztés 1. sz. melléklete 15.
oszlopa szerint.
1227/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Elfogadja a 2011/2012. tanévi feladatváltozás és a
szakképzési szerkezet átalakításához kapcsolódó
létszámcsökkentés miatti felmentésekhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek kiadásaira vonatkozó elszámolást.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
1228/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a 2011/2012. tanévi feladatváltozás és a szakképzési szerkezet átalakításához kapcsolódó létszámcsökkentés miatti felmentésekhez
kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek elszámolása
következtében szükséges 9 674 E Ft-tal megemelni a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” címet, valamint egyidejűleg módosítani szükséges az érintett
nevelési-oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát az előterjesztés 2. sz. melléklete 15.
oszlopa szerint.
1229/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
A 3088/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. határozatot az
alábbiak szerint módosítja:
Felkéri a főpolgármestert, hogy abban az esetben, ha a Belügyminisztérium létszámcsökkentési döntésekhez kapcsolódó pályázati feltételeiről
szóló 2012. évi rendelet előírásainak a Fővárosi
Önkormányzat megfelel, akkor a 2011. évi végleges létszámcsökkentésekhez kapcsolódó pályázati
anyagot terjessze a Fővárosi Közgyűlés 2012. évi
augusztusi rendes ülése elé.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2012. augusztusi rendes ülése
Felelős: Tarlós István
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A napirend 41. pontja: Javaslat két autista csoport,
valamint egy súlyos és halmozottan sérültek csoportjának indításához szükséges pénzügyi fedezet biztosítására.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1230/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy két újabb autista csoport, valamint
egy súlyos és halmozottan sérült tanulókat fejlesztő csoport beindítása érdekében egyszeri jelleggel
6 500 E Ft-tal csökkenti a „8319 Súlyos tanulási
és magatartási problémával küzdő gyerekeket, tanulókat oktató non-profit szervezetek támogatása”
cím működési célú pénzeszközátadás áht-n kívüli
előirányzatát, ezzel egyidejűleg azonos összeggel
megemeli a „3703 Gyógypedagógiai Intézmények
Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási
(dologi kiadás) előirányzatát.
A napirend 42. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló aluljárókban lévő bérbeadás útján hasznosított nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadói feladatai ellátása tárgyában 2000.
február 18-ai keltezéssel kötött megbízási szerződés felmondására.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1231/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező aluljárókban lévő, bérbeadás útján hasznosított nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadói feladatai
ellátása tárgyában jogutódként az FKF Zrt. helyébe lépő BKK Közút Zrt.-vel érvényben lévő 2000.
február 18-ai keltezésű megbízási szerződést – figyelemmel a szerződés V/9. pontjában rögzített felmondási időre – jelen határozatról szóló értesítés
BKK Közút Zrt. általi átvételét követő 90. napra
felmondja.
Egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy a felmondási idő lejártát megelőzően kezdeményezze
a BKK Zrt. közszolgáltatási szerződésének a módosítását oly módon, hogy abba az aluljárókban
lévő üzlethelyiségek üzemeltetési feladatai, továbbá egyes bérbeadói ügyviteli feladatok, mint például bérleményellenőrzés, műszaki-pénzügyi adatok
nyilvántartása, számlázás, birtokba adás beépítésre kerüljenek azzal, hogy a feladatok ellentételezéséért járó kompenzáció összege az elvégzendő
feladatokkal arányosan, de a felmondásra kerülő
megbízási szerződés alapján 2011. évben kifizetett
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megbízási jutalék összegét nem meghaladóan kerüljenek kialakításra.
Határidő: 120 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 43. pontja: Végleges döntés meghozatala a Vízkutató Területhasznosító Kft. BFVK Zrt.-be történő beolvadásáról.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1232/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
a Vízkutató Területhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1112 Budapest, Kőérberki
út 1–3., Cg.01-09-074173) (beolvadó gazdasági
társaság) vonatkozásában, egyedüli tagként (alapítóként) a Társaság legfőbb szervének hatáskörében
eljárva:
– Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról,
a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján és a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.)
70–81. §-ai alapján, a gazdasági társaságok átalakulására és egyesülésére vonatkozó szabályoknak
megfelelően a Budapest Főváros Vagyonkezelő
Központ Zrt. és a Vízkutató Területhasznosító Kft.
egyesülését véglegesen elhatározza oly módon,
hogy a Vízkutató Területhasznosító Kft. beolvad a
Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.-be,
így a Vízkutató Területhasznosító Kft. jogutódlással megszűnik, és az átvevő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. változatlan cégnéven működik tovább.
– Elfogadja a Vízkutató Területhasznosító Kft.,
mint beolvadó Társaság független könyvvizsgáló
által ellenőrzött vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.
– Elfogadja a Budapest Főváros Vagyonkezelő
Központ Zrt. és a Vízkutató Területhasznosító Kft.
egyesülési szerződését az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a beolvadó Vízkutató Területhasznosító Kft. ügyvezetőjét a szerződés aláírására.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapító fenti
döntéseiről a Vízkutató Területhasznosító Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
1233/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.
(székhely: 1013 Budapest, Attila út 13/A., Cg.0110-042695) (átvevő gazdasági társaság) vonatko-
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zásában, egyedüli tagként (alapítóként) a Társaság
legfőbb szervének hatáskörében eljárva:
– Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról,
a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján és a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.)
70–81. §-ai alapján, a gazdasági társaságok átalakulására és egyesülésére vonatkozó szabályoknak
megfelelően a Budapest Főváros Vagyonkezelő
Központ Zrt. és a Vízkutató Területhasznosító Kft.
egyesülését véglegesen elhatározza oly módon,
hogy a Vízkutató Területhasznosító Kft. beolvad a
Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.-be,
így a Vízkutató Területhasznosító Kft. jogutódlással megszűnik, és az átvevő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. változatlan cégnéven működik tovább.
– Az alapító a társasági adóról és az osztalék adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban Tao. tv.) 4. § 23/a. pontja szerinti kedvezményezett átalakulást hajt végre. A jogutód (átvevő
társaság) a Tao. tv. 16. § (10) bekezdésének megfelelően a jogelődtől átvett eszközöknek és kötelezettségeknek az adóalap meghatározása során történő figyelembevétele körében kötelezettséget vállal
a Tao. tv. 16. § (11) bekezdésében foglaltak alkalmazására.
– Elfogadja a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt., mint átvevő Társaság független
könyvvizsgáló által ellenőrzött vagyonmérleg- és
vagyonleltár-tervezetét az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal.
– Elfogadja a beolvadást követően tovább működő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.,
mint jogutód Társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött nyitó vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal.
– A beolvadást követően tovább működő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt., mint
jogutód Társaság jegyzett tőkéjét 721 280 000 Ft
összegben határozza meg, melynek megfelelő részvények mindegyike (100%-a) a Fővárosi Önkormányzatot, mint alapítót és egyszemélyes részvényest illeti meg.
– Elfogadja a Budapest Főváros Vagyonkezelő
Központ Zrt. és a Vízkutató Területhasznosító Kft.
egyesülési szerződését az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a beolvadást követően tovább működő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. vezérigazgatóját a
szerződés aláírására.
- Jóváhagyja a beolvadást követően tovább működő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ
Zrt. alapító okiratának módosítását az előterjesztés
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3. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti
tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító
okirat módosítás aláírására.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapító fenti döntéseiről a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ
Zrt. vezérigazgatóját tájékoztassa.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 44. pontja: A BFVK Zrt. 2012. évi Éves
Szerződésének 2. számú módosítása.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1234/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
43. §-a alapján jóváhagyja és megköti a BFVK Zrt.
2012. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésének, az
előterjesztés – előterjesztő által módosított – melléklete szerinti 2. számú módosítását. Egyidejűleg
felhatalmazza a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 45. pontja: Javaslat a BFVK Zrt. 2012.
évi üzleti tervének elfogadására.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1235/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. §-ának (1) bekezdésében foglalt hatáskörében,
a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.
legfőbb szerveként eljárva:
– Elfogadja a Társaság 2012. évi üzleti tervét.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a
Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 46. pontja: Javaslat a Budapesti Vidám
Park Zrt. működésével kapcsolatos döntések meghozatalára.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1236/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatokat, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.)
Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak
alapján, a Budapesti Vidám Park Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy:
A Társaság alaptőkéjét 50 000 E Ft-ról 100 000 E
Ft-ra megemeli nem pénzbeli hozzájárulásnak a
Társaság rendelkezésére bocsátásával új részvények zártkörű forgalomba hozatalával. A nem pénzbeli hozzájárulás tárgya 250 000 E Ft összegű részvényesi (tulajdonosi) kölcsönkövetelés, amelyből
50 000 E Ft az alaptőkét emeli, 200 000 E Ft a tőketartalékot növeli.
A fennálló kölcsönkövetelések tőkeemelésbe vont
részén felüli összege továbbra is a Társaság visszafizetendő kötelezettsége.
– A Társaság az alaptőke-emelés során összesen
500 db „A” sorozatú egyenként 100 000 Ft névértékű névre szóló részvényt hoz forgalomba.
– A forgalomba hozandó új részvények átvételére
az alapító és kizárólagos részvényes Budapest Főváros Önkormányzata köteles.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A tőkeemelés és a tőketartalékba-helyezés kölcsönösszegével egyező előirányzat rendezése érdekében 250 000 E Ft-tal megemeli a „8527 Működési
célú támogatási kölcsön” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg tervbe vesz az új „8135 Vidám
Park Zrt.” cím kiadási, azon belül önkormányzati
beruházások (pénzügyi befektetések) előirányzatán
50 000 E Ft-ot, valamint a felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatán 200 000 E
Ft-ot, tőketartalékba helyezési kötelezettséggel.
Tudomásul veszi, hogy a Társasággal szemben fennálló 579 000 E Ft kölcsönkövetelésből 250 000 E Ft
összegnek a tőkeemelés és a tőketartalékba-helyezés céljára történő felhasználásának következtében
Budapest Főváros Önkormányzatának a Társasággal szemben fennálló követelése, illetve a Társaságnak az Önkormányzat felé fennálló tartozása – a
kölcsönkövetelés nem pénzbeli hozzájárulásként a
Társaság rendelkezésére bocsátásáról szóló megállapodás útján – 250 000 E Ft-tal csökken. Jóváhagyja, megköti az erre vonatkozó megállapodást
az előterjesztés 5/a. sz. melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.
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Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
Jóváhagyja, megköti a Fővárosi Önkormányzat és a
Budapesti Vidám Park Zrt. között létrejövő „Egyéb
működési célú kölcsön nyújtásáról szóló megállapodásokat MEGSZÜNTETŐ MEGÁLLAPODÁS-t
az előterjesztés 5/b. sz. melléklete szerinti tartalommal és „Egyéb működési célú alárendelt tulajdonosi
kölcsön nyújtásáról szóló megállapodást MÓDOSÍTÓ MEGÁLLAPODÁS-t az előterjesztés 5/c. számú melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert azok aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Vidám Park Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Budapesti Vidám Park Zrt. alapító
okiratának, az előterjesztés 1. sz. számú mellékletét
képező módosítását, illetve az előterjesztés 2. sz.
mellékletét képező módosított, egységes szerkezetű alapító okiratát, és felkéri a főpolgármestert az
okiratok, valamint az előterjesztés 4. sz. mellékletét
képező „Tulajdonosi nyilatkozat” aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István”
A napirend 47. pontja: A Bp. XIV., 29819/20 hrsz.-ú,
Dorozsmai u. 21/b. szám alatti ingatlan használatáról
szóló megállapodás megkötése Budapest Főváros XIV.
kerület Zugló Önkormányzatával.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1237/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
45. §-ában foglaltak alapján jóváhagyja és megköti
a Fővárosi Önkormányzat 1465/2433-ad tulajdoni
arányban résztulajdonában lévő, 29819/20 hrsz.-ú,
természetben Budapest XIV. kerület, Dorozsmai u.
21/b. sz. alatti ingatlant érintő használat jogának
alapításáról szóló, az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti megállapodást és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 48. pontja: Javaslat a Budapest Film Zrt.
2012. évi üzleti tervének elfogadására.
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, Csomós Miklós
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1238/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. §-ának (1) bekezdése alapján, a Budapest Film
Forgalmazó és Moziüzemi Zrt. legfőbb szervének
hatáskörében eljárva:
– A Társaság három változatban kidolgozott
2012. évi üzleti tervei közül elfogadja a Társaság
2012. évi üzleti tervének c) változatát (amely csökkentett struktúrával, ingatlanértékesítéssel számol,
valamint a Corvin Mozi kiadásával) azzal a kikötéssel, hogy a közgyűlési döntést igénylő ügyekben
(értékesítések, szerződések, személyi kérdések),
amelyek az üzleti terv teljesülésének feltételei, Budapest Főváros Önkormányzata előzetesen hozzon
jóváhagyó határozatot.
– Felkéri a Társaság ügyvezetését, hogy 2012. augusztus 31. napjáig dolgozza ki a Társaság 2013-tól
követendő stratégiai tervét, amely a Társaság működését további vagyonvesztés és veszteség nélkül
hosszú távon biztosítja.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 49. pontja: A Budapest Film Zrt. tulajdonában lévő, 13283/0/A/1 hrsz.-ú, Bp. II. ker., Margit
krt. 55. fszt. 1. szám alatt található ingatlan (volt Átrium
Mozi) értékesítése.
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1239/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
a Budapest Film Zrt. alapítójaként, a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 56. § (1) bekezdésében szabályozott hatáskörében eljárva, hozzájárul a Társaság kizárólagos
tulajdonát képező 13283/0/A/1 hrsz.-ú, természetben Budapest II. ker., Margit krt. 55. fsz. 1. sz. alatt
lévő 1141 m2 alapterületű, mozi megjelölésű ingatlan (Átrium Mozi) a társasházi közös tulajdonból
hozzá tartozó 4172/10 000-ed eszmei hányaddal
111 400 000 Ft+áfa összegű vételáron történő értékesítéséhez, és jóváhagyja az előterjesztés 6. sz.
mellékletét képező adásvételi szerződést.
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A Társaságnak – a 2011. évi üzleti tervében leírtak
szerint – az ingatlanértékesítésből befolyó bevételt a saját üzemeltetésű mozik fejlesztésére és felújítására kell
fordítania.
1240/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi
LXIV tv. 86. § (4) bekezdésében, és a 22/2012.
(III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest II. ker.,
13283/0/A/1 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest II. ker., Margit krt. 55. fszt. 1. sz. alatt található 1141 m2 alapterületű, mozi megjelölésű ingatlan, a társasházi közös tulajdonból hozzá tartozó
4172/10 000-ed eszmei hányaddal 111 400 000 Ft
+áfa vételáron Vevő részére történő elidegenítése
során elővásárlási jogával nem kíván élni. Felkéri a
főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 50. pontja: Javaslat a Széchenyi István
tér és környéke lakosságbarát fejlesztése projekt műszaki
tartalmának elfogadására.
Előterjesztő: Hutiray Gyula
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1241/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a 103/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. határozat
végrehajtásaként az előterjesztés és annak mellékletei szerinti „Széchenyi István tér és környéke lakosságbarát fejlesztése” című módosított projektjavaslat bemutatását.
1242/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázat kiírása esetén készíttesse
elő – a BKK Zrt. megvalósításában – a pályázati
kiírásban foglalt feltételeknek megfelelő pályázati
dokumentációt, és a projektjavaslat megvalósításáról és a pénzügyi fedezetéről szóló előterjesztést
terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: a pályázati kiírás megjelenése után a Közgyűlés soron következő rendes ülése
Felelős: Tarlós István
1243/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Törekedni kell arra, hogy a téren meglévő fákat
kivágni és kivágásra javasolni akkor lehessen, ha
azok a tervezett úttest nyomvonalába esnek.
A napirend 51. pontja: Javaslat a »Dél-budapesti régió vízrendezése« projekt Hosszúréti patak mederrendezése projektelem kiviteli tervezésének és kivitelezésének
megvalósítása” tárgyú projektelem vállalkozási szerző-
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déséből eredő jogvita elszámolási megállapodással történő lezárását célzó megállapodás megkötésére, és a beruházási engedélyokirat 7. sz. módosítására.
Előterjesztő: Hutiray Gyula
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1244/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a Swietelsky Magyarország Kft.-vel
kötendő elszámolási megállapodást az előterjesztői
kiegészítés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és
felkéri a főpolgármestert, hogy a Támogató (NFÜ
és KSZ) általi jóváhagyás után gondoskodjon a
megállapodás aláírásáról.
Határidő: Támogató jóváhagyását követő 15 nap
Felelős: Tarlós István
1245/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat együttműködést kezdeményez az érintettek között annak
érdekében, hogy a Hosszúréti-patak árvízvédelmi
és környezetrendezési tervei a patak egész hossza
és a vízgyűjtő terület figyelembevételével, ún. vízgyűjtő alapú tervezési módszerrel készüljenek el, és
ez a tervezési folyamat valamennyi érintett önkormányzat bevonásával történjen.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 52. pontja: Javaslat „Dél-budapesti régió vízrendezése” című KMOP-3.3.1/C-2009-0001 sz.
projekt támogatási szerződésének 7. számú módosítására.
Előterjesztő: Hutiray Gyula
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1246/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a „Dél-budapesti régió vízrendezése”
című KMOP-3.3.1/C-2009-0001 számú projekt
támogatási szerződés véghatáridejének meghoszszabbítása tárgyában, az előterjesztés 1. számú
mellékletében szereplő támogatási szerződés 7. sz.
módosítását és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról a Közreműködő Szervezet esetleges módosításainak átvezetését követően.
Határidő: a támogatási szerződés 6. sz. módosításának mindkét fél által történő aláírását követően, de
legkésőbb 2012. július 5-ig
Felelős: Tarlós István
A napirend 53. pontja: Javaslat a Budapest XXIII.
kerületi Molnár-szigeten létesítendő szennyvízcsatornák
tulajdonjogának kérdésében.
Előterjesztő: Hutiray Gyula
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1247/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
nem ért egyet a KEOP pályázat keretében az
RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás által a
KTVF: 10706-1/2010. sz. vízjogi engedély alapján
létesítendő Budapest XXIII. kerület, Molnár-szigeti szennyvíz-csatornázási létesítmények 10%-ának
ingyenes tulajdonba vételével, ezért megvalósulása
esetén mindezeket nem kívánja tulajdonba venni.
A napirend 54/a. pontja: Javaslat a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt.
alapszabályának módosítására.
Előterjesztő: Hutiray Gyula
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1248/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 24. § a.) pontja alapján jóváhagyja az
Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs
Vagyonkezelő Zrt. 2012. július 1. napjától hatályos
Alapszabály módosítását, egységes szerkezetű alapító okirat elfogadását.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés 6.
sz. mellékletében csatolt alapító okirat cégadatokban való változásainak – a Társaság közreműködésével történő – átvezettetéséről, bejelentéséről gondoskodjon.
Határidő: 2012. július 31.
Felelős: Tarlós István
A napirend 54/b. pontja: Javaslat a BVV Zrt. Együttműködési Keretmegállapodásának módosítására, valamint a víz- és kátránytornyok állagmegóvó felújításának
közbeszerzési kiírásával, illetve bontási engedélyhez kötött tevékenységével kapcsolatos döntésekre.
Előterjesztő: Hutiray Gyula
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1249/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
elfogadja és megköti a Budapesti Városfejlesztési
és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság és a Budapest Főváros
Önkormányzata között 2006. szeptember 27. napján létrejött „Együttműködési Keretmegállapodás
Önkormányzati Vagyon Kezelésére és Hasznosítására” elnevezésű megállapodás, az előterjesztés 6.
sz. melléklete szerinti kiegészítését, mely alapján a
Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs
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Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság jogosult:
– az Óbudai Gázgyár területén található víz- és
kátránytornyok felújítására, illetve egyes bontásra ítélt épületek elbontására közbeszerzési eljárást lefolytatni;
– a közbeszerzési eljárás nyertesével a vállalkozási szerződést aláírni;
– a víz- és kátránytornyok hosszú időtávú, vállalkozói célú hasznosításáról a kiegészítésben foglalt rendelkezések szerint gondoskodni.
Felhatalmazza a főpolgármestert az „Együttműködési Keretmegállapodás Önkormányzati Vagyon
Kezelésére és Hasznosítására” elnevezésű megállapodás, az előterjesztés 6. sz. mellékletében csatolt
kiegészítése aláírására.
Határidő: 2012. július 31.
Felelős: Tarlós István

b.) a víz- és kátránytornyok állagmegóvó felújításának közbeszerzési kiírása során, a közbeszerzési eljárás fedezeteként az általa kezelt, elkülönített
projekt alszámlán található pénzösszeget használja összesen legfeljebb 950 000 000 Ft értékben, továbbá a közbeszerzésen nyertes ajánlattevő felé
fizetendő részszámláit és a végszámláját összesen
legfeljebb 950 000 000 Ft értékben közvetlenül az
elkülönített projekt alszámláról fizesse ki;
c.) a beruházásoknak a Fővárosi Önkormányzat
felé történő számlázása mindkét esetben a közbeszerzés műszaki dokumentációjában szereplő részszakaszokhoz igazodóan történik meg;
d.) a közbeszerzési eljárás eredményéről Budapest
Főváros Közgyűlése felé tájékoztatási kötelezettséggel tartozik.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Tarlós István

1250/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Az Óbudai Gázgyár területén található egyes elbontandó épületek bontási költségeinek fedezetére
235 000 000 Ft-tal megemeli a „8824 Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.)” címen belül a pénzforgalom nélküli bevétel előirányzatát, egyidejűleg
azonos összeggel megemeli a címen belül az intézményi beruházás előirányzatát, valamint az Óbudai
Gázgyár toronyegyüttes állagmegóvó felújításának
fedezetére 950 000 000 Ft-tal megemeli a „8824
Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.)” címen
belül a pénzforgalom nélküli bevétel előirányzatát,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a címen
belül az intézményi felújítás előirányzatát.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István

A napirend 55. pontja: Javaslat a „Rákoskeresztúri autóbusz folyosó kialakítása” c., KMOP2.3.1/A-2008-0001 sz. projekt támogatási szerződésének
5. sz. módosítására.
Előterjesztő: Hutiray Gyula

1251/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 1. § (6) bekezdés (b) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 107. §-ában foglaltak szerint
hozzájárul ahhoz, hogy a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt.
a.) a Budapest III. kerület, Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala által
kibocsátott bontási engedély birtokában, az általa
lefolytatott közbeszerzési eljárás útján az Óbudai
Gázgyár területén található egyes épületek bontását elvégeztesse, a közbeszerzési eljárás fedezeteként az általa kezelt, elkülönített projekt alszámlán
található pénzösszeget használja összesen legfeljebb 235 000 000 Ft értékben, továbbá a közbeszerzésen nyertes ajánlattevő felé fizetendő részszámláit és a végszámláját összesen legfeljebb
235 000 000 Ft értékben közvetlenül az elkülönített
projekt alszámláról fizesse ki;

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1252/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Rákoskeresztúri buszkorridor”
című feladatot 2013. augusztus 31-ig kívánja megvalósítani.
1253/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
A feladat végrehajtásának érdekében:
– csökkenti a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” cím „KMOP Rákoskeresztúri buszkorridor” c. feladat 2012. évi előirányzatát 41 991 E
Ft-tal;
– csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések”
címen belül a „Rákoskeresztúri buszkorridor” feladat előirányzatát 59 562 E Ft-tal;
– ezzel egyidejűleg megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Fejlesztések átütemezésének tartalékát” 59 562 E Ft-tal.
A feladat 2012. évi üteme 723 433 E Ft (ebből EU
támogatás: 459 435 E Ft, saját forrás: 263 998 E Ft),
2013. évi üteme: 59 562 E Ft (ebből EU támogatás: 41 991 E Ft, saját forrás: 17 571 E Ft) a feladat
összköltsége változatlan.
1254/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetésirendelet-módosítás vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
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1255/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a KMOP-2.3.1/A-2008-0001
azonosító számú, „Rákoskeresztúri autóbusz folyosó kialakítása” c. projekt 5. sz. támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 6. sz. melléklete
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert
annak aláírására.
Határidő: 2012. július 20.
Felelős: Tarlós István
1256/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Rákoskeresztúri buszkorridor beruházási feladat engedélyokiratának 5. számú módosítását az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert az
engedélyokirat aláírására.
Határidő: a költségvetésirendelet-módosítás hatálybalépését követően
Felelős: Tarlós István
A napirend 56. pontja: Javaslat a „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”, valamint a „Budapest
főváros – Nagykörúti előnyben részesítés” című projektek támogatási szerződéseinek módosítására.
Előterjesztő: Hutiray Gyula
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1257/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
a „Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút)”
tárgyú feladatot 3 114 E Ft saját forrással megnövelten kívánja megvalósítani, valamint a „KMOP
Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út)
c. feladatot lezárja a 1258/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy.
határozatban foglaltaknak megfelelően, és az előirányzat maradványából 3 114 E Ft-ot a „Közösségi
közlekedés fejlesztése (Nagykörút)” tárgyú feladatra kívánja fordítani, továbbá egyetért azzal, hogy a
fennmaradó 35 619 E Ft szükség esetén a forráshiányos „Rákoskeresztúri buszkorridor” c. feladat fedezetéül szolgáljon a 2013. évi többletigény számszerűsítését követően.
1258/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
A 6125 azonosító számú, „KMOP Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út)” tárgyú önkormányzati beruházást lezárja és jóváhagyja a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:
A feladat teljes költsége:
ebből önkormányzati forrás:
EU támogatás:
tény kifizetés (2012. 05. 31-ig):

237 900 E Ft
70 595 E Ft
167 305 E Ft
199 167 E Ft
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ebből önkormányzati forrás:
lehívott EU támogatás:

31 862 E Ft
167 305 E Ft

előirányzat maradvány
ebből önkormányzati forrás:
le nem hívott EU támogatás:

38 733 E Ft
38 733 E Ft
0 E Ft

1259/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „8403
Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út)”
c. feladat előirányzatát 38 733 E Ft-tal, továbbá címen belül csökkenti a „Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút)” feladat előirányzatát 5 577 E
Ft-tal.
A „Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút)”
feladat összköltsége 50 323 E Ft-ra változik.
Ezzel egyidejűleg csökkenti a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” cím „KMOP Közösségi
közlekedés fejlesztése (Nagykörút)” előirányzatát
8 691 E Ft-tal, továbbá megemeli a „9112 Évközi
indítású önkormányzati beruházások” címen belül
a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatát 35 619 E Ft-tal.
1260/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladatok módosításához kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
1261/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „Közösségi közlekedés fejlesztése
(Nagykörút)” beruházási feladat engedélyokiratának 6. számú módosítását az előterjesztés 21. sz.
melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a
főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.
Határidő: a költségvetési rendelet módosítását követő15 napon belül
Felelős: Tarlós István
1262/2012. (VI. 20.) 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 6. sz. módosítását az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal és
felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: döntést követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István
1263/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése – buszsáv hosszabbítás a Mé-
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száros u.–Győző u. útvonalon” című, KMOP2.3.1/B-08-2009-0004 azonosító számú projekt
támogatási szerződésének 5. sz. módosítását az előterjesztés 13. sz. melléklete szerinti tartalommal és
felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: döntést követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István
1264/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti „Budapest Főváros – Nagykörúti előnyben részesítés” című, KMOP2.3.1/B-08-2009-0007 azonosító számú projekt
támogatási szerződésének 5. sz. módosítását az előterjesztés 19. sz. melléklete szerinti tartalommal és
felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: döntést követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István
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illetve az Új Széchenyi Terv keretében kiírásra kerülő városrehabilitációs pályázat esetén, a Budapest
főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata által
benyújtani kívánt projektjavaslat Fővárosi Önkormányzat által történő támogathatósága és részvétel
tárgyában készítsen közgyűlési előterjesztést.
Határidő: a Közgyűlésnek a vonatkozó projektjavaslat elkészítését követő ülése
Felelős: Tarlós István
A napirend 59. pontja: Javaslat a KMOP-2.1.2 konstrukció keretében megvalósuló egyes kerékpárút-fejlesztési projektek támogatási szerződéseinek módosítására.
Előterjesztő: Hutiray Gyula
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

A napirend 57. pontja: Javaslat a „Budapest XXI.
kerület, csepeli gerincút kiépítése (I. ütem)” c. KMOP2.1.1/A-2008-0013 azonosító számú projekt támogatási
szerződésének 6. sz. módosítására.
Előterjesztő: Hutiray Gyula

1268/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „X. ker., Fehér út menti kerékpárút” c. feladatot csökkentett elszámolható költséggel
és csökkentett támogatás igénybevételével kívánja
megvalósítani.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1269/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
A támogatási szerződés módosításában szereplő elszámolható költséggel és támogatás tartalommal,
valamint a 2011. évi beszámolóval való összhang
megteremtése érdekében
csökkenti a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” cím, azon belül a:
• „X. ker., Fehér út menti kerékpárút” feladat előirányzatát 1,212 M Ft-tal,
csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések”
cím, „X. ker., Fehér út menti kerékpárút” feladat
előirányzatát 1,227 M Ft-tal, továbbá
megemeli a „9112 Évközi indítási önkormányzati
beruházások” címen belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatát 0,015 M Ft-tal.
A „X. ker., Fehér út menti kerékpárút” feladat teljes
költsége 120,045 M Ft-ra (tény 2011. december 31ig 21,79 M Ft) módosul.

1265/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti „Budapest XXI. kerület, csepeli gerincút kiépítése (I. ütem)” című,
KMOP-2.1.1/A-2008-0013 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 6. sz. módosítását
az előterjesztői kiegészítés 2. sz. melléklete szerinti
tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: döntést követő 15 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 58. pontja: Javaslat Budapest főváros
XXI. kerület Csepel Önkormányzata városrehabilitációs
projektjének támogatására.
Előterjesztő: Hutirai Gyula
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1266/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
elviekben egyetért az előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt, Budapest Főváros XXI. kerület
Csepel Önkormányzata által tervezett fejlesztés tartalmával.
1267/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg a
Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata által tervezett fejlesztés Fővárosi Önkormányzat általi anyagi támogatásának lehetőségeit,

1270/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti A „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat, X., Fehér út–Albertirsai út” című,
KMOP-2.1.2-09-2009-0018 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 4. sz. módosítását az
előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal
és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: döntést követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István
1271/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a 006175 azonosító számú, X. ker., Fehér út menti kerékpárút megnevezésű beruházási
feladat engedélyokiratának 5. sz. módosítását az
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előterjesztés 12. sz. melléklete szerinti tartalommal
és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 2012. július 20.
Felelős: Tarlós István
1272/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, III., Bécsi út–Nagyszombat
u. útvonal” című, KMOP-2.1.2-09-2009-0023 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 4.
sz. módosítását az előterjesztés 10. sz. melléklete
szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert
annak aláírására.
Határidő: döntést követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István
A napirend 60. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására, a Budapest XI. kerület, Lágymányosi Öböl és környéke FSZT
jelű területére vonatkozó KSZT módosítása ügyében.
Előterjesztő: Hutiray Gyula
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1273/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
egyetért a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. §
(1) bekezdése alapján a Budapest XI. kerület, Lágymányosi Öböl és környéke KSZT, illetve a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló
34/2003. (X. 21.) XI. ÖK. rendelet módosítására
vonatkozó javaslattal.
1274/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
polgármesterét tájékoztassa.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 61. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy.
rendelet módosítására, a Budapest XI. kerület Kelenföldi
pályaudvar és környékére vonatkozóan.
Előterjesztő: Hutiray Gyula
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja a Budapest XI. kerület Kelenföldi pályaudvar és környéke (őrmezei oldal) területére vonatkozó, a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló
60/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendeletét az előterjesztés mellékletének megfelelő tartalommal.
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a Fővárosi Közgyűlés

1275/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről a XI. kerület Újbuda Önkormányzat polgármesterét tájékoztassa.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
1276/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi építésügyi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 62. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy.
rendelet módosítására, a Budapest XII. kerület, Kútvölgyi út 12–14. számú, 10171/6 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan.
Előterjesztő: Hutiray Gyula
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja a Budapest XII. kerület, Kútvölgyi út 12–
14. számú, 10171/6 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó, a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 61/2012.
(VII. 6.) önkormányzati rendeletét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1277/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítások fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.
Határidő: a rendelet hatálybalépésének napja
Felelős: Tarlós István
1278/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat polgármesterét tájékoztassa.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 63. pontja: Javaslat a területfejlesztésről
és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény regionális területfejlesztési konzultációs fórummal kapcsolatos rendelkezéseinek a végrehajtására.
Előterjesztő: Hutiray Gyula
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1279/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
tudomásul veszi, hogy a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
14/A. §-ában foglaltak alapján Pest Megye Közgyűlésének elnöke és Budapest Főváros főpolgármestere Közép-Magyarországi Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórumot működtet.
1280/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Egyetért azzal, hogy a Közép-Magyarországi Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum titkársági feladatait Pest Megye Önkormányzatának
Hivatala lássa el.
1281/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Tudomásul veszi a Közép-Magyarországi Regionális Területfejlesztési Konzultációs fórum ügyrendjének tervezetét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.
A napirend 64. pontja: Javaslat a BTDM Budapest Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft.
2011. évi beszámolójával és 2012. évi üzleti tervével kapcsolatos döntésekre.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1282/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §-ának (1) bekezdése alapján, a BTDM
Budapest Turisztikai Desztináció Menedzsment
Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:
– Elfogadja az ügyvezetőnek a Társaság 2011. évről készített közhasznúsági jelentését.
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának
(HANNÁK & TÁRSA Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. 1221 Budapest, Arany J. u. 62.,
Hannák György könyvvizsgáló, kamarai tagsági
szám: 003388) jelentését a Társaság 2011. évi beszámolójáról.
– Elfogadja a Felügyelőbizottság határozatát a
Társaság 2011. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a
Társaság 2011. üzleti évre vonatkozó beszámolóját
(mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:
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ÉVES BESZÁMOLÓ
Mérlegfőösszeg
Saját tőke
Jegyzett tőke
Adózás előtti eredmény
Közhasznú eredmény
Vállalkozási eredmény
Mérleg szerinti eredmény

2011. december 31.
414 005 E Ft
186 920 E Ft
82 000 E Ft
–172 328 E Ft
–41 765 E Ft
–130 563 E Ft
–172 328 E Ft

– Elfogadja a 2011. évi mérleg szerinti eredmény
eredménytartalék terhére történő leírását.
– Elfogadja a Társaság 2012. évi üzleti tervét.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
1283/2012. (VI. 20.) 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 BTDM Budapest Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft.
legfőbb szervének hatáskörében eljárva elrendeli a
BTDM Budapest Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. átfogó szakmai, gazdaságossági-pénzügyi vizsgálatát.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 65. pontja: Javaslat előrehozott támogatás biztosítására a Vígszínház Nonprofit Kft. részére.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1284/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
a Vígszínház Nonprofit Kft. részére 150 000 E Ft
egyszeri, rendkívüli, előrehozott támogatási előleget biztosít úgy, hogy a 2012. október 5-ig esedékes
támogatási összegből az előleg visszavonásra kerül. Egyben felkéri a főpolgármestert a 150 000 E Ft
rendkívüli, előrehozott támogatási előleg Vígszínház Nonprofit Kft. részére történő átutalására.
Határidő: 2012. július 5.
Felelős: Tarlós István
A napirend 66. pontja: Javaslat kulturális intézmények szakmai pályázatainak benyújtásához hozzájárulás
megadására.
Előterjesztő: Csomós Miklós
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1285/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi öszszevont költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.)
Főv. Kgy. rendelet 18. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében hozzájárul a Budapesti Művelődési
Központ szakmai pályázatainak benyújtásához az
előterjesztés 1. sz. melléklete szerint. Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről tájékoztassa az Intézmény vezetőjét.
Határidő: határozathozatalt követő 8 napon belül
Felelős: Tarlós István
A napirend 67. pontja: Beszámoló a Pro Cultura
Urbis Közalapítvány 2011. évi működéséről.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1286/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
a felügyelőbizottság véleményét figyelembe véve
elfogadja a Pro Cultura Urbis Közalapítvány 2011.
évi tevékenységéről szóló közhasznúsági jelentését
és szakmai beszámolóját az előterjesztés 1. és 4. sz.
mellékletei szerinti tartalommal.
A napirend 68. pontja: Javaslat a Mikroszkóp
Színpad Nonprofit Kft. beolvadására a Thália Színház
Nonprofit Kft.-be.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1287/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. (székhely:
1065 Budapest, Nagymező u. 22–24., Cg.: 01-09921623) (beolvadó gazdasági társaság) vonatkozásában, egyedüli tagként (alapítóként) a Társaság
legfőbb szervének hatáskörében eljárva:
– Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról,
a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján és a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 70–81. §-ai
alapján a gazdasági társaságok átalakulására és
egyesülésére vonatkozó szabályainak megfelelően
a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. és a Thália
Színház Nonprofit Kft. egyesülését véglegesen elhatározza oly módon, hogy a Mikroszkóp Színpad
Nonprofit Kft. beolvad a Thália Színház Nonprofit
Kft.-be, és így a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft.
jogutódlással megszűnik, az átvevő Thália Színház
Nonprofit Kft. mint jogutód Társaság pedig a beol-
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vadást követően Thália Színház Nonprofit Kft. cégnéven működik tovább.
– Elfogadja a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft.,
mint beolvadó Társaság független könyvvizsgáló
által ellenőrzött záró vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.
– Elfogadja a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft.
és a Thália Színház Nonprofit Kft. egyesülési szerződés tervezetét az előterjesztés 2. sz. melléklete
szerinti tartalommal, és felhatalmazza a beolvadó a
Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a
szerződés aláírására.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapító döntéseiről tájékoztassa a Mikroszkóp Színpad Nonprofit
Kft. Társaság ügyvezetőjét.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
1288/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
A Thália Színház Nonprofit Kft. (székhely: 1065
Budapest, Nagymező u. 22–24., Cg.: 01-09917942) (átvevő gazdasági társaság) vonatkozásában, egyedüli tagként (alapítóként) a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva:
– Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról,
a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján és a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 70–81. §-ai
alapján gazdasági társaságok átalakulására és egyesülésére vonatkozó szabályainak megfelelően a
Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. és a Thália
Színház Nonprofit Kft. egyesülését véglegesen elhatározza oly módon, hogy a Mikroszkóp Színpad
Nonprofit Kft. beolvad a Thália Színház Nonprofit
Kft.-be, és így a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft.
jogutódlással megszűnik, az átvevő Thália Színház
Nonprofit Kft. mint jogutód Társaság pedig a beolvadást követően Thália Színház Nonprofit Kft. cégnéven működik tovább.
– Elfogadja a Thália Színház Nonprofit Kft., mint
átvevő Társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött záró vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti
tartalommal.
– Elfogadja a beolvadást követően tovább működő Thália Színház Nonprofit Kft., mint jogutód
Társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött
vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal.
– Elfogadja a Thália Színház Nonprofit Kft., és a
beolvadó Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. egyesülési szerződés tervezetét az előterjesztés 2. sz.
melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a
Thália Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a szerződés aláírására.
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– Jóváhagyja a beolvadást követően tovább működő Thália Színház Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 4. sz. melléklete szerint, és felkéri a főpolgármestert az okiratok aláírására.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapító döntéseiről tájékoztassa a Thália Színház Nonprofit Kft.
ügyvezetőjét.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 69. pontja: Javaslat a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány közszolgáltatási szerződésének
módosítására.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1289/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat
és a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány között
megkötendő közszolgáltatásiszerződés-módosítást
az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
A napirend 70. pontja: Javaslat a Budapest XIV., Dózsa György út 25–27. szám alatti, korábban oktatási célokat szolgáló ingatlan intézményi körből történő kivonására.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1290/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
8. §-a alapján 2012. augusztus 30-i hatállyal kivonja az oktatási ágazat vagyoni köréből és egyidejűleg
forgalomképessé nyilvánítja a Budapest XIV., Dózsa György út 25–27. szám alatti, 32726 helyrajzi
számú ingatlant és jelen állapotában további üzemeltetésre és hasznosításra átadja a BFVK Zrt. részére azzal, hogy az ott működő kerületi fenntartású óvoda számára az ingyenes használatot továbbra
is biztosítani szükséges.
Határidő: 2012. szeptember 30.
Felelős: Tarlós István
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1291/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a BFVK
Zrt. 2012. évi éves közszolgáltatási szerződésében
a XIV., Dózsa György út 25–27. szám alatti ingatlan (hrsz.: 32726) feltüntetésre kerüljön.
Határidő: 2012. augusztus 30.
Felelős: Tarlós István
A napirend 71. pontja: Javaslat a Térségi Integrált
Szakképző Központok új jogszabályi feltételek szerinti átalakításához.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1292/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az illetékes szervek jóváhagyása
esetén az 1837/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. határozata
a következőképpen módosul:
A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény
2. § (5) bekezdés b) pontja alapján a Budapest Főváros Önkormányzata által 2008. július 1-jével
létrehozott térségi szakképző központ, a hatályos
szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
5. § (7) bekezdésében foglalt létszámfeltétel teljesítése érdekében 2012. augusztus 30-ától GUNDEL
TISZK néven az alábbi intézményekkel működik:
Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi
Szakképző Iskola, Giorgio Perlasca Kereskedelmi,
Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola,
Szamos Mátyás Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola, Dobos C. József Vendéglátóipari
Szakképző Iskola, Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola, valamint Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola.
A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola, mint szakmai vizsgára
felkészítő iskola a 2012/2013. tanévtől saját tanulói mellett a szakképzési évfolyamán részben felkészíti a szakképzési évfolyam követelményeire
az együttműködési megállapodásukban rögzítettek szerint a közös tantárgyakban, modulokban a
Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari
Szakközépiskola és Szakiskola, Szamos Mátyás
Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola,
Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola,
Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű
Közgazdasági Szakközépiskola, valamint a Mándy
Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola végzett tanulóit is.
Határidő: az illetékes szervek jóváhagyását követően
azonnal
Felelős: Tarlós István
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1293/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy az illetékes szervek jóváhagyása
esetén az 1838/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. határozata
a következőképpen módosul:
A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény
2. § (5) bekezdés b) pontja alapján a Budapest Főváros Önkormányzata által 2008. július 1-jével
létrehozott térségi szakképző központ, a hatályos
szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
5. § (7) bekezdésében foglalt létszámfeltétel teljesítése érdekében 2012. augusztus 30-ától PETRIK
TISZK néven az alábbi intézményekkel működik:
Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola,
Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola, Bethlen Gábor Közlekedési
és Közgazdasági Szakközépiskola, Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium,
Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola, Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola, és Than Károly Ökoiskola, Gimnázium,
Szakközépiskola és Szakiskola.
A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari,
Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola, mint szakmai vizsgára felkészítő iskola a
2012/2013. tanévtől saját tanulói mellett a szakképzési évfolyamán részben felkészíti a szakképzési évfolyam követelményeire az együttműködési megállapodásukban rögzítettek szerint közös
tantárgyakban, modulokban a Berzeviczy Gergely
Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola, a Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági
Szakközépiskola, a Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium, az Egressy
Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola, a
Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola és a Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola végzett tanulóit, továbbá
a TISZK fejlesztésére vonatkozó pályázati fenntartási időszak végéig Semmelweis Ignác Humán
Szakképző Iskola és Gimnázium, Kanizsay Dorotytya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium,
Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola, Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola
végzett tanulóit is.
Határidő: az illetékes szervek jóváhagyását követően
azonnal
Felelős: Tarlós István

szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
5. § (7) bekezdésében foglalt létszámfeltétel teljesítése érdekében 2012. augusztus 30-ától SZÍNES
TISZK néven az alábbi intézményekkel működik:
Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola, Pogány
Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium, Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola, Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és
Szakiskola, Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola,
Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola, Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari
Szakképző Iskola, Erzsébet Királyné Szolgáltató
és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola,
Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola, Modell Divatiskola, Iparművészeti, Ruha- és
Textilipari Szakközépiskola és Szakiskola és Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és
Gimnázium.
Az Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola, mint
szakmai vizsgára felkészítő iskola a 2012/2013.
tanévtől saját tanulói mellett a szakképzési évfolyamán részben felkészíti a szakképzési évfolyam
követelményeire az együttműködési megállapodásukban rögzítettek szerint közös tantárgyakban,
modulokban a Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű
Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium, a Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari
Műszaki Szakközépiskola, a Kaesz Gyula Faipari
Szakközépiskola és Szakiskola és a Kozma Lajos
Faipari Szakközépiskola végzett tanulóit, illetve
a Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és
Szakiskola, mint szakmai vizsgára felkészítő iskola
a 2012/2013. tanévtől saját tanulói mellett a szakképzési évfolyamán részben felkészíti a szakképzési évfolyam követelményeire az együttműködési
megállapodásukban rögzítettek szerint közös tantárgyakban, modulokban Budapesti Szolgáltató- és
Kézművesipari Szakképző Iskola, Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola
és Szakiskola, Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola, Modell Divatiskola, Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szakközépiskola
és Szakiskola és a Pesti Barnabás Élelmiszeripari
Szakképző Iskola és Gimnázium végzett tanulóit.
Határidő: az illetékes szervek jóváhagyását követően
azonnal
Felelős: Tarlós István

1294/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy az illetékes szervek jóváhagyása
esetén az 1839/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. határozata
a következőképpen módosul:
A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény
2. § (5) bekezdés b) pontja alapján a Budapest Főváros Önkormányzata által 2008. július 1-jével
létrehozott térségi szakképző központ, a hatályos

1295/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy az illetékes szervek jóváhagyása
esetén az 1841/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. határozata
a következőképpen módosul:
A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény
2. § (5) bekezdés b) pontja alapján a Budapest Főváros Önkormányzata által 2008. július 1-jével létrehozott térségi szakképző központ, a hatályos szak-
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képzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 5. §
(7) bekezdésében foglalt létszám-feltétel teljesítése
érdekében 2012. augusztus 30-ától DÉL-BUDAI
TISZK néven az alábbi intézményekkel működik:
Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola, Budai Középiskola, Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskola, Hunfalvy János
Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola, Kéttannyelvű
Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és
Szakiskola és Mechatronikai Szakközépiskola és
Gimnázium.

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola, mint szakmai vizsgára felkészítő iskola a
2012/2013. tanévtől saját tanulói mellett a szakképzési évfolyamán részben felkészíti a szakképzési évfolyam követelményeire az együttműködési
megállapodásukban rögzítettek szerint közös tantárgyakban, modulokban a Budai Középiskola, a
Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskola, a Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági
Szakközépiskola, a Kossuth Lajos Kéttannyelvű
Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és
Szakiskola és a Mechatronikai Szakközépiskola és
Gimnázium végzett tanulóit.
Határidő: az illetékes szervek jóváhagyását követően
azonnal
Felelős: Tarlós István
1296/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy az illetékes szervek jóváhagyása
esetén az 1842/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. határozata
a következőképpen módosul:
A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény
2. § (5) bekezdés b) pontja alapján a Budapest Főváros Önkormányzata által 2008. július 1-jével
létrehozott térségi szakképző központ, a hatályos
szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 5. § (7) bekezdésében foglalt létszámfeltétel
teljesítése érdekében 2012. augusztus 30-ától CSEPEL TISZK néven az alábbi intézményekkel működik: Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium, Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola, Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola, Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola,
Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola.
A Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, mint szakmai vizsgára felkészítő iskola a 2012/2013. tanévtől saját tanulói mellett a szakképzési évfolyamán részben felkészíti a
szakképzési évfolyam követelmé-nyeire az együttműködési megállapodásukban rögzítettek szerint a
közös tantárgyakban a Keleti Károly Közgazdasá-

2012. augusztus 8..

gi Szakközépiskola, a Pesterzsébeti Közgazdasági
Szakközépiskola és Szakiskola, a Pestszentlőrinci
Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola, a
Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola végzett tanulóit, továbbá a TISZK fejlesztésére vonatkozó pályázati fenntartási időszak végéig a Pogány
Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium és a Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium végzett tanulóit is.
Határidő: az illetékes szervek jóváhagyását követően
azonnal
Felelős: Tarlós István
1297/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Az illetékes szervek jóváhagyása esetén hatályon
kívül helyezi az 1844/2007. (XI. 29.), az 1846–
1847/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. határozatokat.
Határidő: az illetékes szervek jóváhagyását követően
azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 72. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabó
Ervin Könyvtár Használati Szabályzatának módosítására.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1298/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény 68. § (1) bekezdés a) pontja alapján
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Használati Szabályzatát 2012. szeptember 1-jével határozza meg
az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint.
Határidő: 2012. szeptember 1.
Felelős: Tarlós István
A napirend 73. pontja: Javaslat gyermekvédelmi intézmények alapító okiratainak módosítására.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1299/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának
Aga Gyermekotthona (1186 Budapest, Tövishát u.
2/a.) alapító okiratát az előterjesztés 1/b. számú
melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a
főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratnak az előterjesztés 1/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.
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Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül
Felelős: Tarlós István

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül
Felelős: Tarlós István

1300/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának
Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (1021
Budapest, Hárshegyi út 9.) alapító okiratát az előterjesztés 2/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapító
okirat módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak az előterjesztés 2/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül
Felelős: Tarlós István

1304/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának
Esze Tamás Gyermekotthona (1125 Budapest, Diósárok u. 40.) alapító okiratát az előterjesztés 6/b.
számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás,
valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratnak az előterjesztés 6/c. számú
melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és
kiadására.
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül
Felelős: Tarlós István

1301/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának
Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája (2061 Bicske, Kossuth Lajos u. 42.) alapító
okiratát az előterjesztés 3/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert
az alapító okirat módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak az előterjesztés 3/c. számú melléklete szerinti
tartalommal történő aláírására és kiadására.
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül
Felelős: Tarlós István

1305/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának
Bokréta Lakásotthonai (1103 Budapest, Szlávy u.
40.) alapító okiratát az előterjesztés 7/b. számú
melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a
főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratnak az előterjesztés 7/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül
Felelős: Tarlós István

1302/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának
Gyermekotthona (1023 Budapest, Bólyai u. 11.)
alapító okiratát az előterjesztés 4/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak az előterjesztés 4/c. számú melléklete
szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül
Felelős: Tarlós István

1306/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (1184 Budapest, Gyöngyvirág u. 28.) alapító okiratát az előterjesztés 8/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri
a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratnak az előterjesztés 8/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül
Felelős: Tarlós István

1303/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának
Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája (1025 Budapest, Cseppkő u. 74.) alapító okiratát az előterjesztés 5/b. számú melléklete szerinti tartalommal,
egyben felkéri a főpolgármestert az alapító okirat
módosítás, valamint a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratnak az előterjesztés 5/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

1307/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Budapest Főváros Önkormányzatának
Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma (1192
Budapest, Hungária u. 36.) alapító okiratát az előterjesztés 9/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapító
okirat módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak az előterjesztés 9/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.
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Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül
Felelős: Tarlós István

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül
Felelős: Tarlós István

1308/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának
Hűvösvölgyi Gyermekotthona (1021 Budapest,
Hűvösvölgyi út 165.) alapító okiratát az előterjesztés 10/b. számú melléklete szerinti tartalommal,
egyben felkéri a főpolgármestert az alapító okirat
módosítás, valamint a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratnak az előterjesztés 10/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül
Felelős: Tarlós István

1312/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (3345 Mónosbél, Dózsa
György u. 2.) alapító okiratát az előterjesztés 14/b.
számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás,
valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratnak az előterjesztés 14/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül
Felelős: Tarlós István

1309/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának
Kaffka Margit Gyermekotthona (1122 Budapest,
Acsády Ignác u. 3.) alapító okiratát az előterjesztés
11/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak az előterjesztés
11/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő
aláírására és kiadására.
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül
Felelős: Tarlós István

1313/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának
Nyitott Világ Fejlesztő Iskolája (1125 Budapest,
Diósárok út 40.) alapító okiratát az előterjesztés
15/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak az előterjesztés
15/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő
aláírására és kiadására.
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül
Felelős: Tarlós István

1310/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának
Kornis Klára Gyermekotthona (1042 Budapest, Árpád út 199.) alapító okiratát az előterjesztés 12/b.
számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás,
valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratnak az előterjesztés 12/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül
Felelős: Tarlós István

1314/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (2841
Oroszlány, Rákóczi u. 53.) alapító okiratát az előterjesztés 16/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratnak az előterjesztés 16/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül
Felelős: Tarlós István

1311/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának
Kossuth Lajos Gyermekotthona és Általános Iskolája (1112 Budapest, Menyecske u. 16.) alapító okiratát az előterjesztés 13/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert
az alapító okirat módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak az előterjesztés 13/c. számú melléklete szerinti
tartalommal történő aláírására és kiadására.

1315/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (1158 Budapest, Pestújhelyi út 66.) alapító okiratát az előterjesztés 17/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri
a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak az előterjesztés 17/c. számú
melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és
kiadására.
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Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül
Felelős: Tarlós István

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül
Felelős: Tarlós István

1316/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának
Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona (1038 Budapest, Dózsa György út 44.) alapító okiratát az előterjesztés a 18/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapító
okirat módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak az előterjesztés 18/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül
Felelős: Tarlós István

1320/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának
Zirzen Janka Gyermekotthona (1021 Budapest,
Heinrich István u. 2.) alapító okiratát az előterjesztés 22/b. számú melléklete szerinti tartalommal,
egyben felkéri a főpolgármestert az alapító okirat
módosítás, valamint a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratnak az előterjesztés 22/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül
Felelős: Tarlós István

1317/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának
Általános Iskolai Kollégiuma (1022 Budapest,
Tapolcsányi út 4.) alapító okiratát az előterjesztés
19/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak az előterjesztés
19/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő
aláírására és kiadására.
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül
Felelős: Tarlós István

1321/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának
József Attila Gyermekotthona (1191 Budapest, József Attila utca 65–69.) alapító okiratát az előterjesztés 23/b. számú melléklete szerinti tartalommal,
egyben felkéri a főpolgármestert az alapító okirat
módosítás, valamint a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratnak az előterjesztés 23/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül
Felelős: Tarlós István

1318/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata
(1081 Budapest, Alföldi u. 9–13.) alapító okiratát
az előterjesztés 20/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak az
előterjesztés 20/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül
Felelős: Tarlós István

1322/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának
Sztehlo Gábor Gyermekotthona (1121 Budapest,
Budakeszi út 48.) alapító okiratát az előterjesztés
24/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak az előterjesztés
24/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő
aláírására és kiadására.
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül
Felelős: Tarlós István

1319/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának
Gyermekotthona (1211 Budapest, Templom u. 13.)
alapító okiratát az előterjesztés 21/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak az előterjesztés 21/c. számú melléklete
szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

1323/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának
II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona (8642 FonyódAlsóbélatelep, Báthory u. 14.) alapító okiratát az
előterjesztés 25/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapító
okirat módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak az előterjesztés 25/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.
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Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül
Felelős: Tarlós István
1324/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának
Utógondozó Otthona (1103 Budapest, Kőér u. 26.)
alapító okiratát az előterjesztés 26/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak az előterjesztés 26/c. számú melléklete
szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül
Felelős: Tarlós István
1325/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyermekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai (1063 Budapest, Kmety
György u. 31.) alapító okiratát az előterjesztés 27/b.
számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás,
valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratnak az előterjesztés 27/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül
Felelős: Tarlós István
A napirend 74. pontja: Javaslat egyes közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítására.
Előterjesztő: Csomós Miklós
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1329/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370801 Berzeviczy Gergely
Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközép-iskola (1047 Budapest, Baross u. 72.) alapító okiratát
az előterjesztés 3.4. számú melléklete szerinti tartalommal.
1330/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370802 Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola (1157
Budapest, Árendás köz 8.) alapító okiratát az előterjesztés 3.5. számú melléklete szerinti tartalommal.
1331/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 371301 Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium (1032
Budapest, Bécsi út 134.) alapító okiratát az előterjesztés 3.6. számú melléklete szerinti tartalommal.
1332/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 371101 Bókay János Humán
Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium (1086 Budapest, Csobánc u. 1.) alapító okiratát az előterjesztés 3.7. számú melléklete szerinti
tartalommal.
1333/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370903 Bolyai János Fővárosi
Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium
(1134 Budapest, Váci út 21.) alapító okiratát az előterjesztés 3.8. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1334/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370601 Budai Középiskola
(1126 Budapest, Márvány u. 32.) alapító okiratát
az előterjesztés 3.9. számú melléklete szerinti tartalommal.

1326/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
módosítja a címkód: 370901 Arany János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1072 Budapest,
Nyár u. 9.) alapító okiratát az előterjesztés 3.1. számú melléklete szerinti tartalommal.

1335/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja címkód: 371501 a Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola (1082 Budapest, Práter u. 31.) alapító okiratát az előterjesztés 3.10. számú melléklete szerinti tartalommal.

1327/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370902 Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1139
Budapest, Váci út 179–183.) alapító okiratát az előterjesztés 3.2. számú melléklete szerinti tartalommal.

1336/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370904 Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola (1165 Budapest,
Mátyás király tér 4.) alapító okiratát az előterjesztés
3.11. számú melléklete szerinti tartalommal.

1328/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370401 Békésy György Szakközépiskola (1174 Budapest, Széchenyi u. 9–11.)
alapító okiratát az előterjesztés 3.3. számú melléklete szerinti tartalommal.

1337/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370501 Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
(1211 Budapest, Posztógyár u. 10.) alapító okiratát az előterjesztés 3.12. számú melléklete szerinti
tartalommal.
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1338/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370905 Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1165 Budapest,
Arany János u. 55.) alapító okiratát az előterjesztői
kiegészítés 1. számú melléklete szerint módosított,
3.13. számú melléklet szerinti tartalommal.
1339/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370203 Deák Ferenc Középiskolai Kollégium (1119 Budapest, Fehérvári út 159.)
alapító okiratát az előterjesztés 3.14. számú melléklete szerinti tartalommal.
1340/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 371002 Dobos C. József
Vendéglátóipari Szakképző Iskola (1134 Budapest,
Huba u. 7.) alapító okiratát az előterjesztés 3.15.
számú melléklete szerinti tartalommal.
1341/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370309 Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és
Diákotthon (1141 Budapest, Rákospatak út 101.)
alapító okiratát az előterjesztés 3.16. számú melléklet szerinti tartalommal.
1342/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 371302 Egressy Gábor
Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola (1149 Budapest, Egressy út 71.) alapító okiratát az előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerint módosított, 3.17. számú melléklet szerinti tartalommal.
1343/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370101 Eötvös József Gimnázium (1053 Budapest, Reáltanoda u. 7.) alapító
okiratát az előterjesztés 3.18. számú melléklete szerinti tartalommal.
1344/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 371401 Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola (1204 Budapest, Török
Flóris u. 89.) alapító okiratát az előterjesztés 3.19.
számú melléklete szerinti tartalommal.
1345/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 371502 Erzsébet Királyné
Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és
Szakiskola (1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35.)
alapító okiratát az előterjesztés 3.20. számú melléklete szerinti tartalommal.
1346/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370204 Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium (1074 Budapest, Hársfa

1833

u. 4.) alapító okiratát az előterjesztés 3.21. számú
melléklete szerinti tartalommal.
1347/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370602 Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskola (1095 Budapest, Mester u. 60–62.) alapító okiratát az előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerint
módosított, 3.22. számú melléklet szerinti tartalommal.
1348/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370102 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
(1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.) alapító okiratát az előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerint módosított, 3.23. számú melléklet szerinti tartalommal.
1349/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370205 Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium (1089 Budapest, Reguly Antal u. 42.) alapító okiratát az előterjesztés 3.24. számú melléklete szerinti tartalommal.
1350/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 371103 Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium (1214 Budapest, Tejút u. 10–12.) alapító okiratát az előterjesztés 3.25.
számú melléklete szerinti tartalommal.
1351/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 371402 Ganz Ábrahám
Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szakiskola (1195 Budapest, Üllői út 303.) alapító okiratát az előterjesztés 3.26. számú melléklete szerinti
tartalommal.
1352/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370305 Gennaro Verolino Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, és
Gyermekotthon (1121 Budapest, Hegyhát u. 35.)
alapító okiratát az előterjesztés 3.27. számú melléklete szerinti tartalommal.
1353/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 371003 Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és
Szakiskola (1106 Budapest, Maglódi út 8.) alapító
okiratát az előterjesztés 3.28. számú melléklete szerinti tartalommal.
1354/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 371004 Gundel Károly
Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola (1097 Budapest, Ecseri út 5–7.) alapító okira-
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tát az előterjesztés 3.29. számú melléklete szerinti
tartalommal.

1355/2012.(VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370402 Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 31.) alapító okiratát az
előterjesztés 3.30. számú melléklete szerinti tartalommal.
1356/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 3306 Horvát Óvoda, Általános
Iskola, Gimnázium és Diákotthon (1144 Budapest,
Kántorné sétány 1–3.) alapító okiratát az előterjesztés 3.31. számú melléklete szerinti tartalommal.
1357/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370803 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű, Külkereskedelmi,
Közgazdasági Szakközépiskola (1011 Budapest,
Ponty u. 3.) alapító okiratát az előterjesztés 3.32.
számú melléklete szerinti tartalommal.
1358/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370403 II. Rákóczi Ferenc
Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola
(1075 Budapest, Wesselényi u. 38.) alapító okiratát
az előterjesztés 3.33. számú melléklete szerinti tartalommal.
1359/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 371503 Jaschik Álmos Művészeti Szakképző Iskola (1097 Budapest, Illatos út
2–4.) alapító okiratát az előterjesztés 3.34. számú
melléklete szerinti tartalommal.
1360/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 371201 Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola (1084 Budapest, Rákóczi tér 4.) alapító okiratát az előterjesztői
kiegészítés 1. számú melléklete szerint módosított,
3.35. számú melléklet szerinti tartalommal.
1361/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370206 József Attila Középiskolai Kollégium (1146 Budapest, Cházár András u. 6.) alapító okiratát az előterjesztés 3.36. számú melléklete szerinti tartalommal.
1362/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 371504 Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola (1149 Budapest,
Egressy út 36.) alapító okiratát az előterjesztés
3.37. számú melléklete szerinti tartalommal.
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1363/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370207 Káldor Miklós Kollégium (1022 Budapest, Felvinci út 8.) alapító okiratát az előterjesztés 3.38. számú melléklete szerinti
tartalommal.
1364/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 371104 Kanizsay Dorotytya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium
(1043 Budapest, Kassai u. 24/a.) alapító okiratát az
előterjesztés 3.39. számú melléklete szerinti tartalommal.
1365/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370804 Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű, Közgazdasági Szakközépiskola (1139 Budapest, Váci út 89.) alapító
okiratát az előterjesztés 3.40. számú melléklete szerinti tartalommal.
1366/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370104 Károlyi Mihály
Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium (1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33.) alapító okiratát
az előterjesztés 3.41. számú melléklete szerinti tartalommal.
1367/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370906 Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium
(1139 Budapest, Váci út 107.) alapító okiratát az
előterjesztés 3.42. számú melléklete szerinti tartalommal.
1368/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370805 Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola (1106 Budapest, Gyakorló u. 21–23.) alapító okiratát az előterjesztés
3.43. számú melléklete szerinti tartalommal.
1369/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370208 Kisfaludy Károly
Középiskolai Kollégium (1191 Budapest, Kisfaludy u. 28.) alapító okiratát az előterjesztés 3.44.
számú melléklete szerinti tartalommal.
1370/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370105 Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Általános Iskola, Gimnázium,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola (1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 28–30.)
alapító okiratát az előterjesztés 3.45. számú melléklete szerinti tartalommal.
1371/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370106 Kossuth Lajos Gimnázium (1204 Budapest, Ady Endre u. 142.) alapító
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okiratát az előterjesztés 3.46. számú melléklete szerinti tartalommal.

Elnök u. 3.) alapító okiratát az előterjesztés 3.55.
számú melléklete szerinti tartalommal.

1372/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370603 Kossuth Lajos
Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1211 Budapest, Kossuth
Lajos u. 12.) alapító okiratát az előterjesztés 3.47.
számú melléklete szerinti tartalommal.

1381/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370604 Mechatronikai Szakközépiskola és Gimnázium (1118 Budapest, Rétköz u. 39.) alapító okiratát az előterjesztés 3.56.
számú melléklete szerinti tartalommal.

1373/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 371505 Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola (1041 Budapest, Deák Ferenc u. 40.) alapító okiratát az előterjesztés 3.48.
számú melléklete szerinti tartalommal.
1374/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370107 Kölcsey Ferenc Gimnázium (1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 26.)
alapító okiratát az előterjesztés 3.49. számú melléklete szerinti tartalommal.
1375/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370210 Középiskolai Leánykollégium (1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a.) alapító
okiratát az előterjesztés 3.50. számú melléklete szerinti tartalommal.
1376/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370404 Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (1081
Budapest, Bezerédj u. 16/a.) alapító okiratát az előterjesztés 3.51. számú melléklete szerinti tartalommal.
1377/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370108 Madách Imre Gimnázium (1073 Budapest, Barcsay u. 5.) alapító okiratát az előterjesztés 3.52. számú melléklete szerinti
tartalommal.
1378/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 371506 Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1106 Budapest, Maglódi út 8.) alapító okiratát az előterjesztői
kiegészítés 1. számú melléklete szerint módosított,
3.53. számú melléklet szerinti tartalommal.
1379/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370907 Magyar Hajózási
Szakközépiskola és Szakiskola (1131 Budapest,
Jász u. 155.) alapító okiratát az előterjesztés 3.54.
számú melléklete szerinti tartalommal.
1380/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 371203 Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola (1089 Budapest,

1382/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 3802 Mérei Ferenc Fővárosi
Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet
(1088 Budapest, Vas u. 8–10.) alapító okiratát az
előterjesztés 3.57. számú melléklete szerinti tartalommal.
1383/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 371202 Modell Divatiskola
Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szakközép-iskola és Szakiskola (1133 Budapest, Vág u. 12–14.)
alapító okiratát az előterjesztői kiegészítés 1. számú
melléklete szerint módosított, 3.58. számú melléklet szerinti tartalommal.
1384/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370109 Nagy László Általános Iskola és Gimnázium (1203 Budapest, János u.
4.) alapító okiratát az előterjesztés 3.59. számú melléklete szerinti tartalommal.
1385/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 371102 Nemes Nagy Ágnes
Humán Szakközépiskola (1115 Budapest, Thallóczy
Lajos u. 1.) alapító okiratát az előterjesztés 3.60.
számú melléklete szerinti tartalommal.
1386/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 3310 Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium (1203 Budapest, Serény u. 1.) alapító okiratát az előterjesztés 3.61. számú melléklete szerinti tartalommal.
1387/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 371303 Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola (1144 Budapest,
Kerepesi út 124.) alapító okiratát az előterjesztés
3.62. számú melléklete szerinti tartalommal.
1388/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 3302 Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium
és Diákotthon (1074 Budapest, Rózsák tere 6–7.)
alapító okiratát az előterjesztés 3.63. számú melléklete szerinti tartalommal.
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1389/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370605 Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola (1117 Budapest,
Fehérvári út 10.) alapító okiratát az előterjesztés
3.64. számú melléklete szerinti tartalommal.
1390/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370211 Pannónia Középiskolás Kollégium (1133 Budapest, Pannónia u. 83.)
alapító okiratát az előterjesztés 3.65. számú melléklete szerinti tartalommal.
1391/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 371403 Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola (1101 Budapest, Salgótarjáni út 53/b.)
alapító okiratát az előterjesztés 3.66. számú melléklete szerinti tartalommal.
1392/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370502 Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (1201 Budapest, Vörösmarty u. 30.) alapító okiratát az
előterjesztés 3.67. számú melléklete szerinti tartalommal.
1393/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 371507 Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium (1062
Budapest, Andrássy út 63–65.) alapító okiratát az
előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerint
módosított, 3.68. számú melléklet szerinti tartalommal.
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1397/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370701 Pogány Frigyes Két
Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium (1183 Budapest, Thököly
út 11.) alapító okiratát az előterjesztés 3.72. számú
melléklete szerinti tartalommal.
1398/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 371105 Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium (1088 Budapest, Ludovika tér 1.) alapító okiratát az előterjesztői
kiegészítés 1. számú melléklete szerint módosított,
3.73. számú melléklet szerinti tartalommal.
1399/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370702 Schulek Frigyes
Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola
(1087 Budapest, Mosonyi u. 6.) alapító okiratát az
előterjesztés 3.74. számú melléklete szerinti tartalommal.
1400/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 371106 Semmelweis Ignác
Humán Szakképző Iskola és Gimnázium (1194 Budapest, Csengő u. 1.) alapító okiratát az előterjesztés 3.75. számú melléklete szerinti tartalommal.
1401/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370405 Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola (1087 Budapest, Szörény u. 2–4.) alapító okiratát az előterjesztés 3.76. számú melléklete szerinti tartalommal.

1394/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370503 Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola (1184
Budapest, Hengersor u. 34.) alapító okiratát az előterjesztés 3.69. számú melléklete szerinti tartalommal.

1402/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 371001 Szamos Mátyás Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola (1212
Budapest, Petőfi tér 1.) alapító okiratát az előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerint módosított, 3.77. számú melléklet szerinti tartalommal.

1395/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370110 Petőfi Sándor Gimnázium (1013 Budapest, Attila út 43.) alapító okiratát
az előterjesztés 3.70. számú melléklete szerinti tartalommal.

1403/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370111 Széchenyi István Gimnázium (1118 Budapest, Rimaszombati út 2–4.) alapító okiratát az előterjesztés 3.78. számú melléklete
szerinti tartalommal.

1396/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 371304 Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola (1146 Budapest, Thököly
út 48–54.) alapító okiratát az előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerint módosított, 3.71.
számú melléklet szerinti tartalommal.

1404/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370406 Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szakközépiskola (1088 Budapest, Vas u. 9–11.) alapító okiratát az előterjesztés
3.79. számú melléklete szerinti tartalommal.
1405/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370407 Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium (1095 Budapest, Mester u. 56–58.) alapító okiratát az előter-
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jesztés 3.80. számú melléklete szerinti tartalommal.
1406/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370321 Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (1035
Budapest, Miklós tér 5.) alapító okiratát az előterjesztés 3.81. számú melléklete szerinti tartalommal.
1407/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 371404 Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium (1097 Budapest, Timót u. 3.) alapító okiratát
az előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerint módosított, 3.82. számú melléklet szerinti tartalommal.
1408/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 3305 Szlovák Tanítási Nyelvű
Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon (1139 Budapest, Lomb u. 1–7.) alapító okiratát az előterjesztés 3.83. számú melléklete szerinti
tartalommal.
1409/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370212 Táncsics Mihály Kollégium (1119 Budapest, Rátz László u. 3–7.) alapító okiratát az előterjesztői kiegészítés 1. számú
melléklete szerint módosított, 3.84. számú melléklet szerinti tartalommal.
1410/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370408 Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola (1095 Budapest, Mester u. 23.) alapító okiratát az előterjesztés 3.85. számú melléklete szerinti tartalommal.
1411/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370409 Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola (1064 Budapest, Szondy u. 41.) alapító okiratát az előterjesztés
3.86. számú melléklete szerinti tartalommal.
1412/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 371305 Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola
(1023 Budapest, Lajos u. 1–5.) alapító okiratát az
előterjesztés 3.87. számú melléklete szerinti tartalommal.
1413/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 371405 Trefort Ágoston
Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola
(1191 Budapest, Kossuth tér 12.) alapító okiratát az
előterjesztés 3.88. számú melléklete szerinti tartalommal.
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1414/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370908 Újpesti Két Tanítási
Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és
Gimnázium (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.)
alapító okiratát az előterjesztés 3.89. számú melléklete szerinti tartalommal.
1415/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370213 Váci Mihály Kollégium (1141 Budapest, Mogyoródi út 128.) alapító
okiratát az előterjesztés 3.90. számú melléklete szerinti tartalommal.
1416/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370410 Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (1039 Budapest, Hatvany Lajos u. 7.) alapító
okiratát az előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerint módosított, 3.91. számú melléklet
szerinti tartalommal.
1417/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370504 Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola (1212 Budapest, Széchenyi u. 95.) alapító okiratát az előterjesztés 3.92. számú melléklete szerinti tartalommal.
1418/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370215 Vécsey János Kollégium (1035 Budapest, Szél u. 11–13.) alapító okiratát az előterjesztés 3.93. számú melléklete szerinti
tartalommal.
1419/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370909 Verebély László
Szakközépiskola és Szakiskola (1139 Budapest,
Üteg u. 15.) alapító okiratát az előterjesztés 3.94.
számú melléklete szerinti tartalommal.
1420/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370112 Veres Pálné Gimnázium (1053 Budapest, Veres Pálné u. 38.) alapító okiratát az előterjesztés 3.95. számú melléklet szerinti
tartalommal.
1421/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370113 Vörösmarty Mihály
Gimnázium (1085 Budapest, Horánszky utca 11.)
alapító okiratát az előterjesztés – az előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerint módosított –
3.96. számú melléklete szerinti tartalommal.
1422/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 371406 Wesselényi Miklós
Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1149 Budapest, Várna u. 23.) alapító okiratát az előterjesztés 3.97. számú melléklete szerinti tartalommal.
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1423/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370703 Ybl Miklós Építőipari
Szakképző Iskola (1149 Budapest, Várna u. 21/b.)
alapító okiratát az előterjesztés 3.98. számú melléklete szerinti tartalommal.
1424/2012.(VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370114 Zrínyi Miklós Gimnázium (1108 Budapest, Mádi u. 173.) alapító okiratát az előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete
szerint módosított, 3.99. számú melléklet szerinti
tartalommal.
1425/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 3586 Puskás Tivadar Távközlési Technikum (1097 Budapest, Gyáli út 22.) alapító okiratát az előterjesztői kiegészítés 1. számú
melléklete szerint módosított, 3.100. számú melléklet szerinti tartalommal.
1426/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 3124 Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Gyermekotthon (8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1.) alapító okiratát az előterjesztés 3.101. számú melléklete szerinti tartalommal.
1427/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés és az előterjesztői kiegészítés 3.1-101. számú mellékleteiben található alapító okirat módosítások, illetve az
előterjesztés és az előterjesztői kiegészítés 4.1-101.
számú mellékletei szerinti egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratok aláírására és kiadására.
Határidő: 2012. augusztus 30.
Felelős: Tarlós István
A napirend 75/a. pontja: Közhasznúsági jelentés
és beszámoló a Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány
2011. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1428/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
tudomásul veszi a Rajkó Oktatási és Művészeti
Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentését és
beszámolóját az előterjesztés 1. számú melléklete
szerinti tartalommal.
1429/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Rajkó Oktatási és
Művészeti Alapítvány 2011. évi tevékenysége legfontosabb adatainak az alapító hivatalos lapjában
történő nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon.
Határidő: a döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
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A napirend 75/b. pontja: Javaslat a Rajkó Oktatási
és Művészeti Alapítvánnyal kötött közoktatási megállapodás módosítására.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1430/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvánnyal kötött közoktatási megállapodás
módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a
szerződésmódosítás aláírására.
Határidő: döntést követő 45 nap
Felelős: Tarlós István
1431/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2013. január 1.
napjától hatályba lépő 74. § (1) bekezdésére tekintettel a Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvánnyal
kötött közoktatási megállapodás szükségességét
vizsgálja felül, és az ehhez szükséges előterjesztést
terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2013. márciusi ülése
Felelős: Tarlós István
A napirend 76. pontja: Javaslat a 2012/2013. tanévi feladatváltozások miatti előzetes létszámcsökkentési döntésre.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1432/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
a 2012/2013. tanévi feladatváltozások miatt – beleértve a nyugdíjazás miatti felmentéseket, illetve
rendes felmondásokat is – 60 engedélyezett (szakmai) álláshelyet érintő végleges létszámcsökkentést hajt végre 2012. július 1-je és 2012. szeptember
1-je közötti kezdetű felmentéssel, illetve rendes felmondással az előterjesztés 1. számú mellékletének
3. oszlopa szerinti részletezésben, melyhez kapcsolódóan az oktatási ágazat létszámkeretének módosítására – az oktatási ágazat tekintetében egységes
időpontban – a felmentési idők, felmondási idők leteltét követően, 2013. május 1-jével kerül sor.
1433/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy amennyiben a végleges tantárgyfelosztás és tanulói létszám ismeretében további létszámcsökkentésre van szükség,
akkor az erre vonatkozó javaslatot, valamint a kapcsolódó előirányzat-módosításokat a 2012/2013.
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tanévi feladatváltozásokról szóló előterjesztésben,
2012 októberében terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2012. októberi rendes ülése
Felelős: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1434/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy újra napirendjére veszi a „Javaslat a
Budapesti Vidám Park Zrt. működésével kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést.
Javaslat a Budapesti Vidám Park Zrt. működésével
kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1435/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Vidám Park Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy:
A Társaság alaptőkéjét 50 000 E Ft-ról 100 000 E
Ft-ra megemeli nem pénzbeli hozzájárulásnak a
Társaság rendelkezésére bocsátásával új részvények zártkörű forgalomba hozatalával. A nem pénzbeli hozzájárulás tárgya 250 000 E Ft összegű részvényesi (tulajdonosi) kölcsönkövetelés, amelyből
50 000 E Ft az alaptőkét emeli, 200 000 E Ft a tőketartalékot növeli.
A fennálló kölcsönkövetelések tőkeemelésbe vont
részén felüli összege továbbra is a Társaság visszafizetendő kötelezettsége.
– A Társaság az alaptőke-emelés során összesen
500 db „A” sorozatú egyenként 100 000 Ft névértékű névre szóló részvényt hoz forgalomba.
– A forgalomba hozandó új részvények átvételére
az alapító és kizárólagos részvényes Budapest Főváros Önkormányzata köteles.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
1436/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
A tőkeemelés és a tőketartalékba-helyezés kölcsönösszegével egyező előirányzat rendezése érdekében 250 000 E Ft-tal megemeli a „8527 Működési
célú támogatási kölcsön” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg tervbe vesz az új „8135 Vidám Park
Zrt.” cím kiadási, azon belül önkormányzati beruházások (pénzügyi befektetések) előirányzatán 50 000
E Ft-ot, valamint a felhalmozási célú pénzeszköz-
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átadás áht-n kívülre előirányzatán 200 000 E Ft-ot,
tőketartalékba helyezési kötelezettséggel.
1437/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Tudomásul veszi, hogy a Társasággal szemben fennálló 579 000 E Ft kölcsönkövetelésből 250 000 E Ft
összegnek a tőkeemelés és a tőketartalékba-helyezés céljára történő felhasználásának következtében
Budapest Főváros Önkormányzatának a Társasággal szemben fennálló követelése, illetve a Társaságnak az Önkormányzat felé fennálló tartozása – a
kölcsönkövetelés nem pénzbeli hozzájárulásként a
Társaság rendelkezésére bocsátásáról szóló megállapodás útján – 250 000 E Ft-tal csökken. Jóváhagyja, megköti az erre vonatkozó megállapodást
az előterjesztés 5/a. sz. melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
1438/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a Fővárosi Önkormányzat és a
Budapesti Vidám Park Zrt. között létrejövő „Egyéb
működési célú kölcsön nyújtásáról szóló megállapodásokat MEGSZÜNTETŐ MEGÁLLAPODÁS-t az előterjesztés 5/b. sz. melléklete szerinti
tartalommal és „Egyéb működési célú alárendelt
tulajdonosi kölcsön nyújtásáról szóló megállapodást MÓDOSÍTÓ MEGÁLLAPODÁS-t az előterjesztés 5/c. számú melléklete szerinti tartalommal
és felhatalmazza a főpolgármestert azok aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
1439/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Vidám Park Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Budapesti Vidám Park Zrt. alapító
okiratának az előterjesztés 1. sz. számú mellékletét
képező módosítását, illetve az előterjesztés 2. sz.
mellékletét képező módosított, egységes szerkezetű alapító okiratát, és felkéri a főpolgármestert az
okiratok, valamint az előterjesztés 4. sz. mellékletét
képező „Tulajdonosi nyilatkozat” aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 77. pontja: Javaslat az Arany János Tehetséggondozó Programmal kapcsolatos háromoldalú
támogatási szerződés megkötésére.
Előterjesztő: Csomós Miklós
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a Fővárosi Közgyűlés

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1440/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal az Oktatáskutató és Fejlesztő
Intézettel és a Puskás Tivadar Távközlési Technikummal az Arany János Tehetséggondozó Program
támogatására, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződésmódosítás aláírására és kiadására.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

1444/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
az iskolaadminisztrációs és ügyviteli adminisztrációs szoftver felhasználói jogának biztosításáért és
üzemeltetéséért a „9188 Céltartalék a szakmai, tanügyi igazgatási feladatok támogatására” cím előirányzatának 38 034 E Ft-tal történő csökkentésével
egyidejűleg megemeli a „8114 Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Nonprofit Kft.” működési
célú pénzeszközátadás áht-n kívülre cím előirányzatát.

1441/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel és a Táncsics Mihály Tehetséggondozó
Kollégiummal az Arany János Tehetséggondozó
Program támogatására, és felkéri a főpolgármestert
a támogatási szerződésmódosítás aláírására és kiadására.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

1445/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Nonprofit Kft. (1088 Budapest,
Bródy S. u. 14.) és a Fővárosi Önkormányzat között létrejövő közszolgáltatási szerződésmódosítást
az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
Határidő: döntést követő 40 nap
Felelős: Tarlós István

1442/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy – a Fővárosi
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 7.
sz. melléklet VI/26. pontjában foglaltakra tekintettel – kösse meg az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel és a Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégiummal a 2012. szeptember 1.–2012. december
31-ig tartó időszakra szóló Arany János Tehetséggondozó Program támogatására vonatkozó támogatási szerződést.
Határidő: a támogatási szerződés beérkezését követő 8 napon belül
Felelős: Tarlós István

1446/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a 1444/2012.
(VI. 20.) Főv. Kgy. határozatban szereplő összeg
soron kívüli utalásáról intézkedjen.
Határidő: döntést követő 10 nap
Felelős: Tarlós István

1443/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy – a Fővárosi
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 7.
sz. melléklet VI/26. pontjában foglaltakra tekintettel – kösse meg az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel és a Puskás Tivadar Távközlési Technikummal a 2012. szeptember 1.–2012. december 31-ig
tartó időszakra szóló Arany János Tehetséggondozó
Program támogatására vonatkozó támogatási szerződést.
Határidő: a támogatási szerződés beérkezését követő 8 napon belül
Felelős: Tarlós István

1447/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
engedélyezi az alábbi alapítványok, civil szervezetek megjelölt összegű támogatásának átutalását a
„8447 Főpolgármesteri keret” cím terhére:

A napirend 78. pontja: Javaslat a FOK Nonprofit
Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására.
Előterjesztő: Csomós Miklós

A napirend 79. pontja: Javaslat Budapest Főváros
Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1. Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők
Egyesülése
100 E Ft,
2. Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége
500 E Ft,
3. Izraeli Kulturális Intézet Alapítvány
100 E Ft,
4. Eötvös Loránd Tudományegyetem
500 E Ft,
5. Vakok és Gyengénlátók
Hermina Egyesülete
1 000 E Ft,
6. BKV Előre Sport Club
5 000 E Ft
7. Aranycsapat a Kárpát-medencei
Fiatalok Sportjáért Alapítvány
3 000 E Ft.
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1448/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a 246/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. határozat az alábbiak szerint egészül ki: „…címeken
a fedezetet a 2012. évi költségvetésben jóváhagyott
előirányzatok összegében biztosítja.”
1449/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a CSAPI felé az egyszeri 150 000 E Ft-os befizetés 2012.
augusztus 31-ig történő teljesítésével kapcsolatban.
Határidő: 2012. július 15.
Felelős: Tarlós István
A Fővárosi Közgyűlés
az előterjesztői kiegészítésekkel megalkotja 62/2012.
(VI. 29.) önkormányzati rendeletét Budapest Főváros
Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről
szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1450/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a hajléktalanok ellátását biztosító érintett civil szerveződések 2011. évben le nem utalt támogatásának rendezéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
1451/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
A „Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításához szükséges fedezetnek a 2012. évi összevont költségvetésben 20 000 E Ft összegben a „9300 Általános
tartalék” cím kiadási előirányzatáról történő biztosítása mellett a 2012–2015. évekre a következők
szerint biztosítja:
● kötelezettséget vállal arra, hogy Budapest Főváros Önkormányzata éves összevont költségvetéseiben a „8802 Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások
ellátása” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások
előirányzatán 2013-ban és 2014-ben évi 40 000 E
Ft-ot, 2015-ben 21 920 E Ft-ot biztosít.
Határidő: 2013-2015-re az éves költségvetések készítése
Felelős: Tarlós István
A napirend 80. pontja: Javaslat a Budapest Főváros
Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (2841 Oroszlány, Rákóczi u. 53.) használatában lévő
ingatlan területén található ingatlanrész közhasználatra
való átadására.
Előterjesztő: Csomós Miklós
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1452/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
tulajdonosi hozzájárulását adja a 2841 Oroszlány,
Rákóczi u. 53. alatt található ingatlan kerítésének
részleges átépítéséhez az előterjesztés 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően, továbbá jóváhagyja és megköti az ingatlannak az előterjesztés
4. sz. mellékletében jelölt, 27 m2 nagyságú ingatlanrészének közhasználatba adására vonatkozó
megállapodást Oroszlány Város Önkormányzatával az előterjesztés 3. sz. mellékletében foglaltak
szerint, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás
aláírására.
Határidő: döntést követő 50 napon belül
Felelős: Tarlós István
A napirend 81. pontja: Javaslat a 6229 azonosító
számú, az „Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és
Gyermekotthon homlokzat, nyílászárók és épület részleges felújítása” megnevezésű feladat felújítási engedélyokiratának módosítására.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1453/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának és megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet
12. § (1) bek. és 15. § (3) bek. alapján jóváhagyja
az „Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és
Gyermekotthon homlokzati nyílászárók és épület
részleges felújítása” feladat 6229 azonosító számú
engedélyokiratának 2. számú módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és
felkéri a főpolgármestert a módosított engedélyokirat aláírására.
Határidő: 15 napon belül
Felelős: Tarlós István
A napirend 82. pontja: Javaslat a Fővárosi Gyakorló
Óvoda és Továbbképzési Intézmény további működtetésére és alapító okiratának módosítására.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1454/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata továbbra is önként vállalt feladatként működteti
a Fővárosi Gyakorló Óvoda és Továbbképzési Intézményt úgy, hogy az intézmény a 2013/2014-es

1842

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

tanévtől kezdődően elsődlegesen Budapest Főváros Közgyűlése tagjai, a Főpolgármesteri Hivatal
dolgozói, Budapest Főváros Önkormányzata által fenntartott költségvetési intézmények dolgozói
gyermekeinek, a szabad kapacitás terhére további
gyermekek óvodai ellátásáról gondoskodik.
Határidő: 2012. augusztus 30.
Felelős: Tarlós István
1455/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370103 Fővárosi Gyakorló
Óvoda és Továbbképzési Intézmény (1068 Budapest, Városligeti fasor 30.) alapító okiratát az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: 2012. augusztus 30.
Felelős: Tarlós István
1456/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a Fővárosi Gyakorló Óvodát és Továbbképzési Intézményt, hogy szervezeti és működési szabályzatát egészítse ki az Óvoda felvételi szabályzatával és azt terjessze jóváhagyásra a fenntartó elé.
Határidő: 2012. szeptember 30.
Felelős: Tarlós István
1457/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 2. számú
mellékletében található alapító okirat módosítás
aláírására és az előterjesztés 3. számú melléklete
szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat
aláírására és kiadására.
Határidő: 2012. augusztus 30.
Felelős: Tarlós István
A napirend 83. pontja: Javaslat a Studio Metropolitana Nonprofit Kft. 2012. évi közszolgáltatási szerződésének megkötésére.
Előterjesztők: Csomós Miklós, Hutiray Gyula
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1458/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Studio Metropolitana
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Fővárosi Önkormányzat közötti, 2012. évi közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal (2012. évi kompenzáció:
75 150 E Ft) és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: döntést követő 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 84. pontja: Javaslat a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft., a BTDM Budapest Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft., valamint a
Studio Metropolitana Nonprofit Kft. egyesülésére.
Előterjesztő: Csomós Miklós

2012. augusztus 8..
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1459/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
a Studio Metropolitana Nonprofit Kft. (székhely:
1052 Budapest, Városház utca 9–11., Cg.: 01-09922481) (beolvadó gazdasági társaság) tekintetében, egyedüli tagként (alapítóként) a Társaság
legfőbb szervének hatáskörében eljárva, Budapest
Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján és a gazdasági társaságokról szóló
2006. évi IV. törvény 70–81. §-ai alapján a gazdasági társaságok átalakulására és egyesülésére vonatkozó szabályainak megfelelően:
– a Studio Metropolitana Nonprofit Kft. és a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. egyesülését véglegesen elhatározza oly módon, hogy a
Studio Metropolitana Nonprofit Kft. beolvad a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft.-be (átvevő
gazdasági társaság), és így a Studio Metropolitana
Nonprofit Kft. jogutódlással megszűnik, az átvevő Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft.,
mint jogutód gazdasági társaság a beolvadást követően Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ
Nonprofit Kft. néven működik tovább.
– Elfogadja a Studio Metropolitana Nonprofit
Kft., mint beolvadó Társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött záró vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal.
– Elfogadja a beolvadó Studio Metropolitana
Nonprofit Kft. és a beolvadó BTDM Budapest Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft.,
valamint az átvevő Budapesti Fesztiválközpont
Nonprofit Kft. közötti egyesülési szerződés tervezetét az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét a
szerződés aláírására.
Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről tájékoztassa a Társaság ügyvezetőjét.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
1460/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
A BTDM Budapest Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. (székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105–113. A. ép. I. em., Cg.:
01-09-921233) (beolvadó gazdasági társaság) tekintetében, egyedüli tagként (alapítóként) a Társaság
legfőbb szervének hatáskörében eljárva, Budapest
Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján és a gazdasági társaságokról szóló
2006. évi IV. törvény 70–81. §-ai alapján a gazdasá-
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gi társaságok átalakulására és egyesülésére vonatkozó szabályainak megfelelően:
– a BTDM Budapest Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. és a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. egyesülését véglegesen
elhatározza oly módon, hogy a BTDM Budapest Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft.
beolvad a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit
Kft.-be (átvevő gazdasági társaság) és így a BTDM
Budapest Turisztikai Desztináció Menedzsment
Nonprofit Kft. jogutódlással megszűnik, az átvevő Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft.,
mint jogutód gazdasági társaság a beolvadást követően Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ
Nonprofit Kft. néven működik tovább.
– Elfogadja a BTDM Budapest Turisztikai
Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft., mint beolvadó Társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött záró vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti
tartalommal.
– Elfogadja a beolvadó BTDM Budapest Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. és
a beolvadó Studio Metropolitana Nonprofit Kft.,
valamint az átvevő Budapesti Fesztiválközpont
Nonprofit Kft. közötti egyesülési szerződés tervezetét az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét a
szerződés aláírására.
Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről tájékoztassa a Társaság ügyvezetőjét.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
1461/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
A Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9–11., Cg.:
01-09-918715) (átvevő gazdasági társaság) tekintetében, egyedüli tagként (alapítóként) a Társaság
legfőbb szervének hatáskörében eljárva, Budapest
Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján és a gazdasági társaságokról szóló
2006. évi IV. törvény 70–81. §-ai alapján a gazdasági társaságok átalakulására és egyesülésére vonatkozó szabályainak megfelelően:
– a Studio Metropolitana Nonprofit Kft. és a
BTDM Budapest Turisztikai Desztináció Menedzsment Kft. (beolvadó gazdasági társaságok) egyesülését véglegesen elhatározza oly módon, hogy a
Studio Metropolitana Nonprofit Kft. és a BTDM
Budapest Turisztikai Desztináció Menedzsment
Nonprofit Kft. beolvad a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft.-be (átvevő gazdasági társaság)
és az átvevő Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit
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Kft. a beolvadást követően Budapesti Fesztivál- és
Turisztikai Központ Nonprofit Kft. néven működik
tovább.
– Elfogadja a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft., mint átvevő Társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött záró vagyonmérleg- és
vagyonleltár-tervezetét az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal.
– Elfogadja a beolvadást követően tovább működő Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. (a beolvadást követően új nevén Budapesti Fesztivál- és
Turisztikai Központ Nonprofit Kft.), mint jogutód
Társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött
vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal.
– Elfogadja a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. és a beolvadó BTDM Budapest Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft., valamint a beolvadó Studio Metropolitana Nonprofit
Kft. közötti egyesülési szerződés tervezetét az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és
felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét a szerződés
aláírására.
– Jóváhagyja a beolvadást követően tovább működő Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft.
(a beolvadást követően új nevén Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.) alapító
okiratának módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot
az előterjesztés 4. sz. melléklete szerint, és felkéri a
főpolgármestert az okiratok aláírására.
Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről tájékoztassa a Társaság ügyvezetőjét.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 85. pontja: Javaslat a kulturális nonprofit
kft.-k ügyvezetőinek külföldi és belföldi kiküldetéseivel és
szakmai beszámolóival kapcsolatos döntésre.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1462/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva
elfogadja a Vígszínház Nonprofit Kft. ügyvezetője,
Eszenyi Enikő 2012. május 8–9. közötti kolozsvári
szakmai utazásával kapcsolatos beszámolóját és engedélyezi részére 7 000 Ft/nap, összesen 14 000 Ft
összegű napidíj kifizetését.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30
nap
Felelős: Tarlós István
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1463/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva
elfogadja a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit
Kft. ügyvezetője, Vitézy Anna Zsófia 2012. május 23–26. közötti bergeni szakmai utazásával kapcsolatos beszámolóját, egyben engedélyezi részére
az utazással összefüggésben az előterjesztés 2. sz.
melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható, igazolt költségek kifizetését.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30
nap
Felelős: Tarlós István
1464/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva
tudomásul veszi, hogy a Trafó Kortárs Művészetek
Háza Nonprofit Kft. ügyvezetője, Szabó György
2012. június 1–4. között Lisszabonba utazott, egyben elfogadja az utazásával kapcsolatos szakmai
beszámolóját és engedélyezi részére az utazással
összefüggésben az előterjesztés 4. sz. melléklete
szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján
elszámolható, igazolt költségek kifizetését.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30
nap
Felelős: Tarlós István
1465/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva
tudomásul veszi, hogy a Trafó Kortárs Művészetek
Háza Nonprofit Kft. ügyvezetője, Szabó György
2012. június 13–17. között Lille-be utazott szakmai
célból.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30
nap
Felelős: Tarlós István
1466/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva
tudomásul veszi, hogy a Vígszínház Nonprofit Kft.
ügyvezetője, Eszenyi Enikő 2012. május 25–27.
között Prágába utazott szakmai célból, egyben elfogadja az utazással kapcsolatos szakmai beszámolóját és engedélyezi részére 30 euró/nap, összesen 90
euró összegű napidíj kifizetését.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30
nap
Felelős: Tarlós István
1467/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva
tudomásul veszi, hogy a Vígszínház Nonprofit Kft.
ügyvezetője, Eszenyi Enikő 2012. június 9–10. között Pécsre utazott szakmai célból.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30
nap
Felelős: Tarlós István
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1468/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva
tudomásul veszi, hogy a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit
Kft. ügyvezetője, Novák János 2012. június 17–20.
között Pilsenbe utazott szakmai célból.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30
nap
Felelős: Tarlós István
1469/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva
engedélyezi, hogy a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági
Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezetője, Novák János 2012. június 21–24. között Stuttgartba utazzon szakmai célból.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30
nap
Felelős: Tarlós István
1470/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva engedélyezi, hogy a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit
Kft. ügyvezetője, Novák János 2012. augusztus 31.
és 2012. szeptember 2. között Helsinkibe utazzon
szakmai célból.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30
nap
Felelős: Tarlós István
„A napirend 86. pontja: Javaslat a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének
munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1471/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva
előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú
Nonprofit Kft. ügyvezetője, Novák János a 2012.
június 25–26. közötti, veszprémi Kamera Korrektúra Televíziós Fesztivál kulturális műsorok zsűritagságával kapcsolatos feladatok ellátására munkavégzésre irányuló további jogviszonyt létesítsen, és
ennek érdekében szerződést kössön a Korrektúra
Kft.-vel.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30
nap
Felelős: Tarlós István
1472/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva
előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy a Kolibri Gyer-
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mek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú
Nonprofit Kft. ügyvezetője, Novák János a „Csehov: Kastanka” c. darab megrendezésével kapcsolatos feladatok ellátására munkavégzésre irányuló
további jogviszonyt létesítsen, és ennek érdekében
szerződést kössön a beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színházzal.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30
nap
Felelős: Tarlós István
1473/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva
előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú
Nonprofit Kft. ügyvezetője, Novák János a „Nemes
Nagy Ágnes–Novák János: Bors néni” c. produkció megrendezésével kapcsolatos feladatok ellátására munkavégzésre irányuló további jogviszonyt
létesítsen, és ennek érdekében szerződést kössön a
kecskeméti Katona József Színházzal.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30
nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 87. pontja: Javaslat intézményvezetői pályázat elbírálására (Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyermekeket és Fogyatékosokat befogadó intézményei).
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1474/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
munkáltatói jogkörében eljárva a Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyermekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítja.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Tarlós István
1475/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyermekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai vezetésével kapcsolatos
feladatokat 2012. szeptember 1. napjától az új intézményvezető kinevezésének napjáig az intézmény
Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott helyettesítési rend szerint kell ellátni, bruttó
50 000 Ft biztosítása mellett.
Határidő: 2012. augusztus 30.
Felelős: Tarlós István

1845

1476/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a gyermekek védelméről és a
gyámügyi eljárásról szóló 1997. évi XXXI. törvény folyamatban lévő módosításának elfogadását
követően készüljön előterjesztés a Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyermekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai további
működtetésére, valamint az intézményvezetői pályázat kiírására vonatkozóan.
Határidő: a törvény hatálybalépését követő 90 nap,
legkésőbb: 2012. szeptember 30.
Felelős: Tarlós István
A napirend 88/a. pontja: Javaslat egyes 2010. évi
prevenciós pályázati támogatások elszámolásának elfogadására (Nyírő Gyula Kórház).
Előterjesztő: dr. Szentes Tamás
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1477/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
elfogadja és jóváhagyja a Nyírő Gyula Kórház
„Komplex prevenciós program”, „Prevenciós program a fogyatékkal élők életminőségének javítására,
fejlesztésére és az előítéletek csökkentésére” című
és a „Drogprevenciós pályázat”-ról készült szakmai
és pénzügyi beszámolóját.
A napirend 88/b. pontja: Javaslat egyes 2010. évi
prevenciós pályázati támogatások elszámolásának elfogadására (Uzsoki utcai Kórház).
Előterjesztő: dr. Szentes Tamás
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1478/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
elfogadja és jóváhagyja az Uzsoki utcai Kórház
„Uzsoki Modell–Zuglóért” 2010. évi prevenciós
programjáról” című pályázatról készült szakmai és
pénzügyi beszámolóját.
A napirend 89. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítására és
közbeszerzési eljárások lefolytatására irányuló megállapodás megkötésére.
Előterjesztő: Nagy István
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv.
Kgy. rendelet módosításáról szóló 63/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendeletét az előterjesztés 1/A. sz. melléklete szerinti tartalommal.
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

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

1479/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a közbeszerzési eljárások lefolytatására vonatkozó megállapodást az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri
a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2012. június 20-i ülésén.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester
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BUDAPESTI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY
KÖZHASZNÚ EGYSZERĥSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
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Statisztikai számjel: 18052851-9499-561-01

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
közhasznú egyszerűsített éves beszámolója
2011. év

BUDAPESTI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY
1072 Budapest, Rákóczi u. 18.

Budapest, 2012. április 15.
Dr. Nagy Miklós s. k.
az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)
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Statisztikai számjel:
18052851-9499-561-01
Az egyéb szervezet megnevezése: Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
Az egyéb szervezet címe:
1072 Budapest, Rákóczi u 18

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
2011. ÉV
adatok E Ft-ban
Sorszám
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Sorszám
a
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

A tétel megnevezése

Előző év

Tárgyév

b

c

d

A Befektetett eszközök

388 835

389 230
2 158
383 872
341 869
200
1 106 330
0
1 723
0
1 104 607
2 507
1 498 067

I Immateriális javak
II Tárgyi eszközök
ebből: – tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III Befektetett pénzügyi eszközök
B Forgóeszközök
I Készletek
II Követelések
III Értékpapírok
IV Pénzeszközök
C Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

2 064
383 571
344 458
3 200
1 118 103
128
1 117 975
2 824
1 509 762

A tétel megnevezése

Előző év

Tárgyév

b

c

d

D Saját tőke
I Induló tőke
II Tőkeváltozás
III Lekötött tartalék
IV Értékelési tartalék
V Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
VI Tárgyévi eredmény váll tevékenységből
E Céltartalék
F Kötelezettségek
I Hosszú lejáratú kötelezettségek
II Rövid lejáratú kötelezettségek
G Passzív időbeli elhatárolások
FORRÁSOK ÖSSZESEN

1 412 653
10 000
1 054 503
0
341 869
6 246
35
62 743
20 291
17 424
2 867
2 380
1 498 067

1 426 484
10 000
1 060 784
344 458
10 824
418
62 743
18 560
17 424
1 136
1 975
1 509 762

Budapest, 2012. április 15.
Dr. Nagy Miklós s. k.
egyéb szervezet vezetője (képviselője)
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18052851-9499-561-01
Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
1072 Budapest, Rákóczi u 18

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2011. ÉV
adatok E Ft-ban
Sorszám
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

A tétel megnevezése
b
A Összes közhasznú tevékenység bevétele
1 Közhasznú célú működésre kapott támogatás
a) alapítótól
b) központi költségvetéstől
c) helyi önkormányzattól
d) egyéb, ebből 1 % ……………
2 Pályázati úton elnyert támogatás
3 Közhasznú tevékenységből származó bevétel
4 Tagdíjból származó bevétel
5 Egyéb bevétel, Rendkívüli bevétel
B Vállalkozási tevékenység bevétele
C Összes bevétel
D Közhasznú tevékenység ráfordításai

Előző év
c
163 320 Ft

Tárgyév
d
168 861

100 787
100 787

103 425
103 425

60 004

61 923

2 529
10 550
173 870
157 074

3 513
1 830
170 691
158 037

1 Anyagjellegű ráfordítások
2 Személyi jellegű ráfordítások
3 Értékcsökkenépsi leírás
4 Egyéb ráfordítások
5 Pénzügyi műveletek ráfordításai
6 Rendkívüli ráfordítások
E Vállalkozási tevékenység ráfordításai

95 581
52 656
4 986
3 851

86 572
65 529
4 446
1 470
20

10 515

1 412

1 Anyagjellegű ráfordítások
2 Személyi jellegű ráfordítások
3 Értékcsökkenépsi leírás
4 Egyéb ráfordítások
5 Pénzügyi műveletek ráfordításai
6 Rendkívüli ráfordítások
F Összes ráfordítás (D+E)
G Adózás előtti eredmény (B-E)
H Adófizetési kötelezettség
I Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)
J Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

10 515

1 220
155
37

167 589
35
0
35
6 246

159 449
418
0
418
10 824

Budapest, 2012. április 15.
Dr. Nagy Miklós s. k.
egyéb szervezet vezetője (képviselője)
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TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
adatok E Ft-ban
A Személyi jellegű ráfordítások
1 Bérköltség
ebből: - megbízási díjak
- tiszteltdíjak
2 Személyi jellegű egyéb kifizetések
3 Bérjárulékok
B A szervezet által nyújtott támogatások

46 990

5 540
13 154
0

ebből: A korm. rend. 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és
továbbutalt, illetve átadott támogatás

Budapest, 2012 április 15

Dr. Nagy Miklós s. k.
egyéb szervezet vezetője (képviselője)
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A
BUDAPESTI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI
KÖZALAPÍTVÁNY
2011. ÉVES
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Budapest, 2012. április 15.

Dr. Nagy Miklós s. k.
az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)
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A BUDAPESTI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY
2011. ÉVES
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE
A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Alapítványt Budapest Főváros Közgyűlése 1993-ban alapította, majd az 1999.
szeptember 21-én kelt – egységes szerkezetbe foglalt – alapító okirattal közalapítvánnyá alakította át. A Fővárosi Bíróság 1999. október 13-i végzése szerint a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (Közalapítvány) kiemelten közhasznú szervezetként működik.
A Közalapítvány alapító okirat szerinti feladata többek között a főváros gazdaságfejlesztési programjaihoz kapcsolódóan a mikro-, kis- és középvállalkozások számára az európai integrációs folyamatban való részvételhez felkészítő programok kialakítása, szervezése és megvalósítása.
A Közalapítvány legfőbb döntéshozó szerve, vagyonának kezelője a Kuratórium. A Közalapítvány tevékenységét a
Felügyelő Bizottság ellenőrzi, beszámolóját az alapító által választott független könyvvizsgáló – az Audit Network Hungary Kft. – auditálja. A Magyar Könyvvizsgáló Kamaránál 002158 szám alatt nyilvántartott Audit Network Hungary Kft.
auditálásra kijelölt könyvvizsgálója dr. Lukács János, kamarai tagsági száma 003567.
A Közalapítvány számvitelét az AM-RI Könyvelő, Könyvszakértő és Tanácsadó Kft. vezeti. A könyvelésért Ribling
Ferenc, bejegyzett könyvvizsgáló felelős, kamarai tagsági száma 004142.
A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. előírásai szerint a közhasznú szervezet az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést köteles készíteni, amelynek elfogadása a legfőbb döntéshozó szerv, a Kuratórium hatáskörébe tartozik.
A közhasznúsági jelentést az alábbi szerkezetben és tartalommal kell elkészíteni:
I.
Számviteli beszámoló (közhasznúsági egyszerűsített éves beszámoló mérleg és eredmény kimutatása)
II.
A költségvetési támogatás felhasználása
III. A vagyon felhasználásának bemutatása
IV. A cél szerinti juttatások és azok felhasználása
V.
Más szervezetektől kapott támogatás felhasználása
VI. A közhasznú tevékenységről szóló beszámoló
VII. A vezető tisztségviselők juttatásai
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I.
Számviteli beszámoló
A Közalapítvány a számviteli törvény, valamint a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítésének és könyvvezetésének sajátosságairól szóló kormányrendelet előírásainak megfelelően kialakította számviteli politikáját, megalkotta a kapcsolódó számviteli szabályzatokat. A szabályzatokat a törvényi változásoknak megfelelően aktualizálta.
A Közalapítvány számviteli politikája rögzíti azokat a fő szabályokat, amelyekkel meghatározza, mit tekint a számviteli elszámolás szempontjából lényegesnek, jelentősnek, továbbá a törvényben biztosított választási lehetőségek közül melyeket, milyen feltételek fennállása esetén alkalmazza.
A Közalapítvány számviteli politikájának főbb elemei:
– A Közalapítvány állami közfeladatot ellátó közhasznú szervezet, amelynek cél szerinti tevékenysége a fővárosban működő mikro-, kis- és közepes méretű vállalkozások létrejöttének, működésének segítése, az erre irányuló
szervező, oktató és tanácsadó tevékenység végzése.
– A Közalapítvány a számviteli alapelvek sajátos értelmezése mellett meghatározta a lényegesség elvét, amely
szerint a különböző elszámolásokban lényeges minden olyan különbözet, értékváltozás, amely az eredeti adatot 10 %-ot meghaladó arányban módosítja. A számviteli elszámolás szempontjából jelentős összegű a hiba, ha
eredményt, saját tőkét növelő- csökkentő hatásának együttes (előjeltől független) összege meghaladja a 20 millió forintot, illetőleg az ellenőrzött üzleti év mérleg-főösszegének 2%-át.
– A Közalapítvány kettős könyvvitelt vezet és a közhasznúsági jelentés részeként egyszerűsített éves beszámolót
készít. A beszámolót a december 31-i fordulónapot követő február 28-i zárlat alapján március 31-ig kell elkészíteni, majd a könyvvizsgálói auditálás után a felügyelő bizottság és a Kuratórium elé terjeszteni. A közhasznúsági jelentést és ennek részeként a számviteli beszámolót május 31-ig közzé kell tenni.
– A Közalapítvány a mérleg eszközeinek és forrásainak részletezésében, valamint értékelésében a számviteli törvény, illetőleg a kormányrendelet előírásaitól nem tér el.
– A számviteli politikában meghatározta a közhasznú szervezet cél szerinti, illetőleg vállalkozási tevékenysége körébe sorolható bevételeket és költségeket, ezek elszámolásának szabályait. Vállalkozási tevékenysége szűk körű.
– A Közalapítvány a számvitelében a pénzügyi instrumentumokra a valós értéken történő értékelést nem alkalmazza.
A 2011. éves mérleghez kapcsolódó kiegészítések
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának mérlege a kormányrendeletben előírt tagolásnak megfelelően készült el. A mérleg minden tétele könyv szerinti leltárral került dokumentálásra.
A mérleg kiemelt sorai az előző év adataihoz viszonyítva az alábbi változást mutatják:
Adatok E Ft-ban
Megnevezés
Befektetett eszközök
Forgóeszközök
Aktív időbeli elhatárolás

Előző év

Tárgyév

Változás

389 230

388 835

–395

1 106 330

1 118 103

+11 773

2 507

2 824

+317

Eszközök összesen

1 498 067

1 509 762

+11 695

Saját tőke

1 412 653

1 426 484

+13 831

Céltartalékok

62 743

62 743

Ø

Kötelezettségek

20 291

18 560

–1 731

2 380

1 975

–405

1 498 067

1 509 762

+11 695

Passzív időbeli elhatárolás
Források összesen
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A fő mérlegsorok adatainak tartalmáról, az év folyamán bekövetkezett változásairól az alábbi kiegészítések kerülnek
bemutatásra.

A.

Befektetett eszközök

A befektetett eszközök közül az immateriális javak és a tárgyi eszközök állománya az alábbiak szerint alakult:
Adatok E Ft-ban

Nyitó érték

Növekedés

Csökkenés

Záró érték

Immateriális javak (114, 116)
Bruttó érték

Értékcsökkenés
Nettó érték

18 344
16 186
2 158

782
876
–

19 126
17 062

–94

2 064

Ingatlanok (12)
Épületek (123)
Bruttó érték

52 669

Értékcsökkenés

29 470

Nettó érték

23 199

Ingatlanok értékhelyesbítése
Ingatlanok összesen

341 869

52 669

2 589

32 059
–2 589

2 589

20 610
344 458

365 068

365 068

Műszaki gépek, berendezések (1321, 1322)
Bruttó érték

14 782

322

14 460

Értékcsökkenés

14 673

383

14 290

Nettó érték

109

61

170

21 349
16 291

376
863

21 725

Egyéb gépek, berendezések (1431, 1432)
Bruttó érték

Értékcsökkenés
Nettó érték

5 058

17 154
487

4 571

Beruházások (1611-1613)

13 637

125

13 762

Tárgyi eszközök összesen
Bruttó
Értékcsökkenés
Nettó

444 306
60 434
383 872

2 768
3 069

301

447 074
63 503
383 571

Immat.jav.+tárgyie. nettó

386 030

395

385 635

–

3 200

395

388 835

Befektetett pénzügyi eszk. 17.
Befektetett eszközök

3 200
389 230

–

Az egyes eszközcsoportok értékének változását az alábbiak okozták:
Az immateriális javak bruttó értékét 782 E Ft-tal növelte a szoftverek aktiválása. Az elszámolt terv szerinti értékcsökkenés 876 E Ft volt. A záró nettó érték 2 064 E Ft-ra csökkent.
Az ingatlanok, ezen belül az épületek bruttó értéke nem változott. Az elszámolt terv szerinti értékcsökkenés
2 589 E Ft. A nettó érték 20 610 E Ft-ra csökkent.
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A Rákóczi út 18. sz. alatti irodaépület értékhelyesbítése szakértői vélemény alapján került aktualizálásra. A Közalapítvány tulajdonában lévő ingatlan piaci forgalmi értéke 365 068 E Ft, amely az alábbi értékeket tartalmazza:
– épület nettó értéke
– értékhelyesbítés
– szakértői vélemény szerinti piaci forgalmi érték

20 610 E Ft
344 458 E Ft
365 068 E Ft

Az értékhelyesbítés összege tehát a 2010. évihez képest kissé nőtt.
A műszaki gépek, berendezések bruttó értéke – egy szerver selejtezés és beszerzés következtében – 322 E Ft-tal csökkent. Az elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás 383 E Ft volt. Az eszközök nettó értéke 170 E Ft.
Az egyéb gépek, berendezések értéke 376 E Ft értékű beszerzéssel nőtt (TV, mobil telefon). A tárgyévi értékcsökkenés (863 E Ft) elszámolása után a nettó érték 4 571 E Ft.
Továbbra is a folyamatban lévő beruházások között kerül nyilvántartásra a Budapest, VII. ker. Rákóczi u. 18. sz. alatti Társasháztól megvásárolt és még használatba nem vett épületrész (7 475 E Ft) és az ingatlan felújítás tanulmány terv
(6 287 E Ft).
A tárgyi eszközök nettó értéke 301 E Ft-tal csökkent.
A befektetett pénzügyi eszközök 3 200 E Ft záró értékét az Enterprise 94 Kft.-ben lévő 100%-os tulajdoni hányadot jelentő 3 000 E Ft üzletrész, valamint a Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat Konzorcium Nonprofit Kft-ben lévő
200 E Ft befektetés teszi ki. A mérlegérték 2011-ben nem változott.

B.

Forgóeszközök

A forgóeszközök értéke az előző év végihez képest 11 773 E Ft-tal nőtt.
A követelések értéke 128 E Ft, ami adó-túlfizetésből keletkezett (áfa-visszaigénylés 115 E Ft, START kártya járulékelszámolás 13 E Ft).
A mikrohitel lejárt és a finanszírozó bankok által kimutatott összegeire az előző években 100% értékvesztés került elszámolásra. A 2011. évben a 15 676 E Ft követelésből a hátralékos ügyfelek 1 390 E Ft-ot fizettek be.
A pénzeszközök mérlegfordulónapi értéke 1 117 975 E Ft, 13 368 E Ft-tal magasabb a nyitó értéknél. A pénzkészlet
összetétele:
– pénztár
208 E Ft
– valutapénztár
90 E Ft
– elszámolási betétszámla
134 E Ft
– devizabetét számla
257 E Ft
– kamatozó és óvadéki számlák
1 117 286 E Ft
ö s s z e s e n:
1 117 975 E Ft
A valutapénztár és a devizabetét értéke a fordulónapi MNB árfolyamon került meghatározásra. A könyvelt nettó árfolyamnyereség 26 E Ft.
A pénzkészlet az év folyamán lehetővé tette a közhasznú tevékenységek, a pályázati feladatok és a hitelprogramok finanszírozását.
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Aktív időbeli elhatárolások

A 2011. évet illető árbevételek és kamatok lekönyvelése 2 705 E Ft elhatárolást tett indokolttá. A 2011-ben kifizetett,
de a 2012. évet terhelő költségek elhatárolt összege 119 E Ft.
A mérleg eszköz oldalának főösszege 1 509 762 E Ft.

D.

Saját tőke

A saját tőke összege 1 426 484 E Ft, 13 831 E Ft-tal magasabb az előző évinél.
Az induló tőke 10 000 E Ft összege az év folyamán nem változott.
A tőkeváltozás a megelőző évi eredmény átvezetésével 1 060 784 E Ft-ra nőtt. A tőkeváltozás keletkezési jogcímenként megbontva kerül nyilvántartásra.
Az értékelési tartalék a VII. kerület Rákóczi út 18. szám alatti ingatlan értékhelyesbítésének aktualizálása alapján
344 458 E Ft.
Az alaptevékenység 10 824 E Ft és a vállalkozási tevékenység 418 E Ft eredménye együtt 11 242 E Ft-tal növelte a
saját tőkét.

E.

Céltartalékok

A Közalapítvány Felügyelő Bizottsága 2009/6. (V. 19) számú határozata alapján a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) által nyilvántartott, de a Közalapítvány által el nem ismert 62 743 E Ft 1997. évi követelésére – az óvatosság elvére tekintettel – képezett céltartalék változatlan. Újabb fejlemény az ügyben nem történt.

F.

Kötelezettségek

A kötelezettségek mérlegértéke 18 560 E Ft, az előző évihez képest 1 731 E Ft-tal kevesebb.
A hosszú lejáratú kötelezettség 17 424 E Ft, amely a kincstári forrásból kapott 15 210 E Ft Mikrohitel-alap forrást és
az alap után kapott kamatok 2 214 E Ft összegét mutatja.
A rövid lejáratú kötelezettség 1 136 E Ft, amely az alábbi tételeket tartalmazza:
– belföldi szállítók
1 042 E Ft
– 2011-ben esedékes adók és járulékok,
94 E Ft
ö s s z e s e n:
1 136 E Ft
A szállító folyószámlák rendezettek, a fordulónapon kiegyenlítetlen tételek átutalása 2012-ben megtörtént.
Az adófolyószámlák egyeztetése az adóhatóság adataival folyamatosan történik, fizetési határidőn túli adótartozás
nincs.
A kötelezettségek között nem szerepel a 2004. április 15-től 2007. július 15-ig terjedő időszakban megvalósított GVOP
2.2.1. Alapszíntű tanácsadási projekt utólagos, 2009. évben elvégzett KEHI vizsgálatának megállapítása, amely a Közalapítvány ellen szabálytalansági eljárás lefolytatását kezdeményezte. A vizsgálat lényegében az egyébként szabályszerűen
lebonyolított, szakmailag elfogadott, pénzügyileg lezárt programmal kapcsolatban a közbeszerzési eljárás mellőzését rótta fel hibául, jóllehet a pályáztatás elhagyása a támogatási szerződés szerint ismert tény volt.
Az NFÜ GOP IH a 2011. december 22-i határozatában megállapította a szabálytalanságot. A határozat ellen a Közalapítvány kifogást nyújtott be az NFM-hez, amelynek eredményeként, az NFÜ vezetőivel a szabálytalansági eljárás megszüntetéséről folytatott tárgyalások eredményesek voltak. Az erről szóló dokumentum azonban még nem került a Közalapítvány részére megküldésre.
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Passzív időbeli elhatárolások

A térítés nélkül átvett eszközök miatti halasztott bevétel 263 E Ft. Az elhatárolás – a számviteli előírások szerint – az
évenként elszámolt amortizációval azonos összegben, a rendkívüli bevételekkel szemben kerül kivezetésre.
A mérlegfordulónap után felmerült, de a lezárt évet terhelő költségek miatti passzív elhatárolás összege 1 712 E Ft
(audit-költség, telefon, fizetendő kamatok, stb.).
A mérleg forrás oldalának főösszege 1 509 762 E Ft.
A 2011. évi eredménykimutatáshoz tartozó kiegészítések.
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása
szerint a Közalapítvány a 2011. évben 170 691 E Ft bevételt ért el. Az összes elszámolt költség és ráfordítás 159 449 E Ft.
Az eredmény 11 242 E Ft nyereség, amely a következők szerint alakult:
– közhasznú tevékenység eredménye
– vállalkozási tevékenység eredménye
Ö s s z e s e n:

10 824 E Ft
418 E Ft
11 242 E Ft

A közhasznú tevékenységből származó bevétel – összehasonlítva a 2010. évivel – az alábbi jogcímeken keletkezett:
Adatok E Ft-ban
Megnevezés
Alapítótól kapott támogatás
Pályázati támogatások
Egyéb közhasznú bevételek
Mikrohitel költségtérítés és jutalék

2010. év

2011. év

100 787

103 425

–

–

99

5

5 038

5 557

Egyéb bevételek

62

3 091

Kapott kamatok

54 966

56 366

2 368

417

163 320

168 861

Rendkívüli bevételek
Összes közhasznú bevétel

Az alapító Fővárosi Önkormányzattól kapott működési célú támogatás 103 425 E Ft volt. A felhasználásról a támogatónak pénzügyi jelentés készült.
Pályázati úton elnyert támogatásból származó bevétel a 2011. évben sem volt.
A mikrohitel költségtérítés és a jutalék a hitelfolyósításokkal függ össze. A 2011. évi bevétel kissé növekedett
(5 557 E Ft).
A kamatokból származó bevétel 56 366 E Ft, nagyságrendileg azonos az előző évivel.
A rendkívüli bevétel (417 E Ft) a halasztott bevételnek az elszámolt költséggel azonos összegű megszüntetésével kapcsolatos.
A közhasznú tevékenység összes ráfordítása 158 037 E Ft, amely csaknem azonos a 2010. évivel.
Az összes költség és ráfordítás tevékenységenkénti bontása:
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Adatok E Ft-ban

Megnevezés

2010. év

Működés közvetett költségei
Hitelezés költségei

2011. év

3 523

15 750

48 913

37 334

Pályázatok költségei
Fővárosi támogatásból
ebből: beruházás, felújítás

-

-

100 787
–12 414

103 425
–1 183

3 851

1 528

157 074

158 037

Egyéb ráfordítások
Összesen

Az összes bevétel és ráfordítás különbözeteként a közhasznú eredmény 10 824 E Ft nyereség, amely a Közalapítvány
vagyonát növelte.
A vállalkozási tevékenység 2011. évi bevétele 1 830 E Ft, a ráfordítás 1 412 E Ft, a vállalkozási eredmény 418 E Ft.
A vállalkozási tevékenység jelentősen visszaesett. A nyereséget társasági adó nem terheli, mivel az árbevétel nem éri el a
kiemelten közhasznú szervezetekre érvényes kedvezményezett szintet (az összes bevétel 15%-a).
A Közalapítvány szakmai tevékenysége a VI. fejezetben kerül bemutatásra.

II.
A költségvetési támogatás felhasználása
A Közalapítvány az alapító Budapest Főváros Önkormányzatától 103 425 E Ft-ot kapott célzottan a működési költségeinek és más kiemelt célok fedezésére. A támogatás felhasználásáról külön pénzügyi beszámoló készült.

III.
A vagyon felhasználásának bemutatása
A közalapítványi vagyon 2011. évi változását az alábbi táblázat szemlélteti.
adatok E Ft-ban
Megnevezés
A. Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése
B. Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C. Aktív időbeli elhatárolások
Eszközök összesen

2010. XII. 31.

2011. XII. 31.

Változás

389 230

388 835

–395

2 158

2 064

–94

42 003

39 113

–2 890

3 200

3 200

341 869

344 458

+2 589

1 106 330

1 118 103

+11 773

128

–1 595

1 104 607

1 117 975

+13 368

2 507

2 824

+317

1 498 067

1 509 762

+11 695

0
1 723
0
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2011. XII. 31.

Változás

1 412 653

1 426 484

10 000

10 000

1 054 503

1 060 784

+6 281

341 869

344 458

+2 589

6 246

10 824

+4 578

35

418

+283

E. Céltartalékok

62 743

62 743

F. Kötelezettségek

20 291

18 560

I. Hosszú lejáratú kötelezettség

17 424

17 424

I. Induló tőke
II. Tőkeváltozás

+13 831

III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi er. alaptevékenységből
VI. Tárgyévi er. vállalk. tev.-ből

–1 731

II. Rövid lejáratú kötelezettség

2 867

1 136

–1 731

G. Passzív időbeli elhatárolások

2 380

1 975

–405

1 498 067

1 509 762

+11 695

Források összesen

IV.
A cél szerinti juttatások és azok felhasználása
A Közalapítvány a 2011. évben – az alapítói támogatáson túl – egyéb juttatást nem kapott.

V.
Más szervektől kapott támogatás felhasználása
A Közalapítvány – az alapítói támogatáson kívül – más szervektől támogatásban nem részesült.

VI.
Beszámoló a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
közhasznú tevékenységéről
A Közalapítvány alapfeladata a fővárosi vállalkozók fejlesztési igényeinek széles körű kielégítése integrált szolgáltatási rendszer működtetésén keresztül annak érdekében, hogy a vállalkozások hatékony szerepet vállaljanak az új
munkahelyek megteremtésében. Elsődleges célja a vállalkozói kultúra széles körű fejlesztése, a budapesti vállalkozások EU-val kapcsolatos ismereteinek bővítése, hozzájárulás versenyképességük növeléséhez. A Közalapítvány ágazatés versenysemleges szolgáltatásait az egyes programok dokumentumai előírásainak megfelelően valamennyi budapesti
székhellyel, illetve telephellyel rendelkező vállalkozás igénybe veheti.
A Közalapítvány a kereskedelmi bankok által nem finanszírozott fővárosi induló-, mikro- és kisvállalkozásokat információszolgáltatással és tanácsadással hozzásegíti a támogatott források igénybevételéhez, új piacokra való jutásához,
hozzájárulva ezzel a munkahelymegtartó és munkahelyteremtő képességük erősödéséhez, adófizető képességük fenntartásához. A feladatai ellátásához szükséges humánus, ügyfélbarát, átlátható irodai szolgáltatások feltételei biztosítottak, rendelkezésre állnak.
A Közalapítvány feladatával összhangban, nem piaci típusú finanszírozási szolgáltatásait pályázati úton elnyert más
forrásokból, külön szerződésrendszereken keresztül biztosítja a vállalkozások számára.
A Közalapítvány küldetésének további fontos része – a fővárosi mikro-, kis- és középvállalkozók részvételével – a főváros globális és regionális pozícióját javító, – érvényesítő projektek megvalósításában való közreműködés. (Erre példa
a Budapest Innopolisz Fejlesztési Program (BIFP), amely három ágazatból – ITT, ÖKO, MEDI – tematikusan leválogatott, innovatív exportorientált vállalkozások, klaszterek és beszállító kkv-k fejlesztési programja.) A vállalkozások piaci
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láthatóságát elősegítő szolgáltatásaival a Közalapítvány hozzájárul a nemzetközi versenyképesség és a piaci integráció
megvalósításához. A Közalapítvány egyik kiemelt tevékenységi körében kidolgozza azokat a projekteket és programokat,
amelyek a vállalkozásfejlesztés területén jelentős hatással lehetnek a fővárosi vállalkozások versenyképességének javulására, így ezek foglalkoztatás élénkítő hatása meghatározó.
A Közalapítvány programfejlesztő szakmai műhelyként is fontos szereplője a vállalkozásfejlesztési intézményrendszernek. Jelentősebb programfejlesztések voltak pl.: a Beszállítói Kormányprogram, Lánchíd Faktoring program, többszintű mikrohitel programok, Új Magyarország finanszírozási programok, szindikált hitelprogramok a vállalkozásfejlesztésben
(Budapest Kisvállalkozói Hitel, amellyel Budapest 2001-ben Európai Innovációs Díjat nyert az európai nagyvárosok fejlesztési programjainak versenyében), valamint az országos alapszintű kkv tanácsadói program megalapozása, stb.
2011. évben a Közalapítvány szolgáltatási palettáján megtalálható programok igénybevételének mértéke az előző évhez képest megnövekedett. Ennek meghatározó oka az, hogy a gazdasági válság következtében drámaian csökkent a fővárosi mikro-, kis- és középvállalkozások profitabilitása, így a számukra nyújtott non-profit szakértői szolgáltatások intenzitásának növelése elsőrendű feladat volt. A Közalapítvány megtartva korábbi gyakorlatát, továbbra is térítésmentesen
látta el szolgáltatásaival a fővárosi mikro-, kis- és középvállalkozásokat.
1. Hitelprogramok
A szolgáltatási rendszerben kiemelt helyet foglal el a finanszírozási programok köre. A Közalapítvány elsősorban tanácsadói feladatokat lát el. Tevékenysége során a felelősségteljes hitelezést kívánja megvalósítani, azaz felelősséggel jár
el a forrásgazda és a meghitelezett vállalkozás felé.
2011 évben a Közalapítvány az alábbi finanszírozási programokat kínálta a vállalkozások számára:
KEDVEZMÉNYES FORRÁSOK A FŐVÁROSI VÁLLALKOZÁSOKNAK
KISVÁLLALKOZÁSOKNAK

MIKROVÁLLALKOZÁSOKNAK

Új Magyarország
Kisvállalkozói Hitel

Budapest Kisvállalkozói Hitel

Mikrohitel

A hitel forrása

MFB Zrt.

Polgári Takarékszövetkezet/
Közalapítvány

MVA Országos
Mikrohitel Alap

Maximálisan
igényelhető
hitelösszeg

50 000 000 Ft
Induló vállalkozásoknak
maximum 25 000 000 Ft

15 000 000 Ft

7 000 000 Ft

180 hónap

60 hónap

96 hónap

Futamidőből
türelmi idő a
tőketörlesztésre

legfeljebb 24 hónap

legfeljebb 6 hónap

legfeljebb 6 hónap

Kamat mértéke

3 havi EURIBOR+ 5 %

jegybanki alapkamat + 3 %

fix, évi 4,9 %

garancia díj,
megfizetését az MFB
Zrt. átvállalja

garancia díj megfizetése a
vállalkozót terheli

a beruházás
visszaigényelhető ÁFA
nélküli bekerülési
értékének minimum
10 %-a

az igényelt hitelösszeg 20 %-a

az igényelt
hitelösszeg 20 %-a

beruházás finanszírozása

beruházás, fejlesztés,
forgóeszköz finanszírozása

beruházás,
fejlesztés,
forgóeszköz
finanszírozása

Megnevezés

Maximális
futamidő

Hitelgarancia
díj

Minimális saját
erő

Hitelcél

Mikrohitel
Plusz Program

Lezárva 2012.
január 31-én.

2011. évben a legkeresettebb termék az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MFB
Zrt.) hitelterméke, az Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel volt.
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A Közalapítvány 2011. évi finanszírozási tevékenységének eredményességét több – a Közalapítvány által nem befolyásolható - külső tényező határozta meg. Ennek következtében a hitelkihelyezések volumene elmaradt a tervezett mértéktől,
ugyanakkor viszont a portfólió minősége – a tanácsadói munka eredményeként – jó minősítésű maradt.
Külső hatások:
– A gazdasági válság hatására a vállalkozások jövedelemtermelő képessége alacsony szintű volt. A piaci bizonytalanságok miatt a fejlesztési hitelek iránti kereslet csökkent.
– A Közalapítvány legkorszerűbb termékei a MFB Zrt. beruházási hitelei. A konstrukció szerves részét képező
korábbi garanciarendszer a 2011. április 1-jén életbe lépő törvényi szabályozás miatt megszűnt, azaz a költségvetési törvény ezt követően nem biztosította az állami viszontgaranciát a Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (Garantiqa Hitelgarancia Zrt.) készfizető kezességvállalása mögé. Az ezt kiváltó Új
Széchenyi Viszontgarancia Program pályázati kiírása viszont csak március 25-én jelent meg. E körülmények hatására az MFB Zrt. április 12-én a Mikrohitel Plusz, április 28-án az Új Magyarország Kisvállalkozói Hitelkérelmek befogadását határozatlan időre felfüggesztette.
– Az Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel november 17-én indult újra, így a rövid idő miatt az új kérelmek befogadására reálisan 2012-ben kerülhet sor.
– A Mikrohitel Plusz programot az MFB Zrt. 2012. január 31-én megszüntette.
A fenti objektív körülmények miatt a Közalapítvány finanszírozási tanácsadási tevékenysége az Országos Mikrohitel
Programban és a Budapest Kisvállalkozói Hitelprogramban nyújtható hitelekre korlátozódott. Tekintettel arra, hogy a fővárosi vállalkozások továbbra is igénylik a megfelelő, támogatott finanszírozási programokat, új források felkutatására,
új eljárások kidolgozására került sor.
A Közalapítvány 2011. évi finanszírozási feladata két fő irányban valósult meg:
– A meglévő hitelállomány kezelése oly módon, hogy lehetőség szerint a hitelezési kockázatok minimálisak legyenek, illetve a hitelezett vállalkozások jövedelemtermelő képessége növekedjen. Ennek érdekében fokozott
monitoring munka vált szükségessé, a vállalkozások látogatása tanácsadással, információnyújtással együtt valósult meg.
– A finanszírozási programok kínálata két új irányban bővült. A gyors növekedésű és nagy exportpotenciállal rendelkező innovatív vállalkozások számára kockázati/fejlesztési tőke és export előfinanszírozási lehetőség elérését, megismerését biztosítja a Közalapítvány. 2011-ben együttműködési megállapodás aláírására került sor a
Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt.-vel (KvfP) és a Magyar Export-Import Bank Zrt.-vel (EXIMBANK).
A kedvezményes hitelek kondíciói valóban segítséget nyújtottak a mikro- és kisvállalkozók fejlesztési terveinek megvalósításához. Az Országos Mikrohitel Alapból finanszírozott klasszikus Mikrohitel és a Budapest Kisvállalkozói Hitel a
fejlesztések mellett forgóeszköz finanszírozását biztosította a vállalkozások részére.
2011. év különösen nehéz volt a vállalkozások számára, mivel a gazdasági válság hatására a kereskedelmi banki forrásokhoz jutás nehezebb volt, és a piac szűkülése sem kedvezett a beruházások megvalósításához. Ennek ellenére a Közalapítványnál elérhető hiteltermékek iránt jelentős érdeklődés volt. A finanszírozási lehetőségek iránt érdeklődők száma
meghaladta a 2 000 főt. A benyújtott kérelmek száma elmaradt az érdeklődők számától, mert a vállalkozások nehezen tudták teljesíteni a kedvezményes hitelhez jutás azon alapfeltételét, hogy nem lehet lejárt köztartozásuk, és sem a vállalkozás,
sem a kapcsolt vállalkozásaik ellen az utóbbi 5 évben nem indult felszámolási, végrehajtási eljárás.
Bizakodásra ad okot, hogy a megfinanszírozott beruházások jelentős része a termelő ágazatokban valósult meg ingatlan vásárlás és környezetvédelmi szempontból is korszerű gépek beszerzésében. A hitelben részesült vállalkozásoknál létszámleépítés nem volt, az új munkahelyek száma viszont növekedett. Több innovatív beruházás megvalósítása részesült
kedvezményes hitelben.
A meghitelezett vállalkozások fizetési fegyelme 2011. évben a kereskedelmi banki mutatókhoz képest jelentősen kedvezőbb képet mutat. A vállalkozások fizetési fegyelme alapján a rossz követelések aránya 5 % alatt maradt, ami a kiemelkedő szakmai előkészítés és a hitelkövetési rend eredménye.
A Közalapítvány által kezelt állomány 282 db hitel, 3 624 918 753 Ft összegben. A fejlesztési tőkeforrást biztosító Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt. felé közel 500 M Ft összegben közvetített a Közalapítvány vállalkozói igényeket.
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Az év folyamán számos workshop, szakmai program került megrendezésre, ahol a tájékoztató előadásokon a Közalapítvány hitelprogramjain keresztül, a vállalkozások finanszírozási lehetőségei kerültek bemutatásra több fővárosi kerületben.
A hitelprogram bemutatásának fontos eszköze a hirdetés, reklám, kommunikáció. Az ezzel kapcsolatos információkat
a Közalapítvány weblapjain, hetilapokon és rádiós interjúkon keresztül juttatja el az érdeklődő vállalkozásoknak.
A hitelprogramokra történő jelentkezést megkönnyíti a Közalapítvány által kifejlesztett tanácsadási szoftver, amely képes fogadni a regisztrált ügyfelek tanácsadási igényeit.
A hitelprogramok rövid-, közép- és hosszú távú hozama a főváros számára
A hitelprogramok hozama számszerű és nem számszerűsíthető formában jelenik meg a főváros életében.
A Közalapítvány a rendelkezésre álló források kihelyezésével kb. 6 milliárd forint összegű fejlesztés megvalósítását
segítheti elő, amely a meghitelezett vállalkozások árbevételét kb. 30%-kal növelheti. Az árbevétel növekedésének következtében a vállalkozások nyeresége mintegy 1 milliárd forinttal növekedhet, amely a Főváros iparűzési adóbevételeinek
növekedésében is megjelenik.
A hitelprogramokban résztvevő vállalkozások piacon maradási esélyei megnőnek, ezáltal munkahelyeket képesek
megtartani és új munkahelyeket teremtenek, adófizetési kötelezettségüket teljesíteni tudják, javul a fizetési morál, mivel
a hitelprogramokban csak azon vállalkozások vehetnek részt, amelyeknek nincs lejárt adótartozásuk.
2. A Közalapítvány pályázati tevékenysége
2.1. Hazai pályázatok
2011. év elején megjelentek az Új Széchenyi Hitel pályázati kiírások a források közvetítői tevékenységére, amely kiírásban a vállalkozásfejlesztési alapítványok kiemelt együttműködő partnerként kerültek megnevezésre. Tekintettel arra,
hogy a konstrukció több olyan elemet is hordoz, amely a Közalapítvány hitelezési kockázatát növeli, magalapozott döntés-előkészítő munka után került benyújtásra a pályázati anyag a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. részére. A Közalapítvány lehetőség szerint teljes hitelkínálatot szeretne biztosítani a fővárosi és hazai (ha már GOP is) mikro- és kisvállalkozások számára, ezért mind a KMOP, mind a GOP forrásokra bejelentette igényét 2011. évre összesen 775 M Ft
összegű forrásalap biztosítására. A Közalapítvány által 2011. február 25-én benyújtott Kombinált Mikrohitel és Új Széchenyi Hitelprogramok közvetítésére vonatkozó pályázatokról 2011. augusztus 25-én érkezett meg a döntés. A döntés értelmében a komoly üzleti tervvel megalapozott, szakmailag megfelelő pályázatokat elfogadták, viszont a szerződéskötés
feltételeit oly módon állapította meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, hogy azok teljesítése független a Közalapítványtól. A Közalapítvány az eljárási rend be nem tartására vonatkozóan és a döntéssel kapcsolatos kifogásait 2011. augusztus
31-én benyújtotta, amelyeket a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fejlesztéspolitikai Koordinációért Felelős Államtitkára
2011. december 14-én érkezett levelében elutasított.
2. 2. Nemzetközi pályázatok
NEURORESCUE
A Közalapítvány részvételével 2010. január 14-én beadásra került az Európai Bizottság FP7-REGIONS-2010-1
programja alatt indított NEURORESCUE című pályázat, amely keretében öt ország hat szervezete fogott össze, hogy
új modelleket hozzon létre a mentális betegségek területén zajló egészségügyi kutatások terén, valamint garantálja a
multidiszciplináris megközelítést, a területen működő klaszterek feltérképezését, segítését. A projektben a Közalapítvány,
mint a Budapest MediPólus Klaszter alapító tagja, a projekt 5. munkacsomagjában (Work Package 5) alvállalkozóként az
alábbi feladatok ellátásában vesz részt:
– kutatásvezérelt klaszterek fejlődését meghatározó nemzeti és európai kezdeményezések beazonosítása, részvétel,
– projekt kommunikációja nemzeti és nemzetközi rendezvényeken,
– részvétel a Közös Akcióterv (JAP) disszeminációjának céljából megrendezésre kerülő szemináriumok és műhelymunkák szervezésében,
– befektetési rendezvénysorozat szervezése a Közép-magyarországi régióban.
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A feladatok elvégzésére tervezett költségek a projekt 2010. decemberi indulásától kezdődően, annak teljes időtartama
alatt (2010. december – 2013. december) elszámolhatók. A program pályázati bíráló bizottsága a konzorciumi pályázatot
jóváhagyta, így a Közalapítvány megkezdhette a fenti kommunikációs és rendezvényszervezéshez kapcsolódó tevékenységek megvalósítását. Az első teljesítés igazolását követően, 2011. november 30-án a Közalapítvány első lehívása és az
alvállalkozói díj átutalásának teljesítése megtörtént.
2011-ben a Közalapítvány három nagyszabású európai uniós pályázatban vállalt jelentős feladatokat.
INNOCRAFTS
A Közalapítvány részvételével 2011. április 1-jén beadásra került az INTERREG IV/C program keretében a 15 európai partner együttműködésében megvalósuló INNOCRAFTS elnevezésű projekt.
A projekt célja regionális és helyi politikai befolyás gyakorlása annak érdekében, hogy a művészeti vállalkozások fejlesztése egységes, európai jó gyakorlatoknak megfelelően megvalósítható legyen. A projektben végzett tevékenység hozzájárul ahhoz, hogy a jövőben az ágazatban érintett vállalkozások speciális, szakmailag alátámasztott irányok mentén részesüljenek szakpolitikai, valamint fejlődésüket segítő eszközök által nyújtott támogatásokban.
Az INTERREG IV/C pályázatban a firenzei partnerrel kialakítandó együttműködés eredményeként az INNOCRAFTS
elnevezésű projekt a Közalapítvány részvételével került benyújtásra, majd 2011. december 14-16-i ülésén a bíráló bizottság pozitív döntést hozott, amely értelmében a Közalapítvány 115 000 EUR támogatásban részesül. A program 2014. december 31-én zárul.
SOUTH EASTERN EUROPE – SMART i.e. „The future of global business belongs to the right-brainers”
Főpályázó Bécs Város – Bécsi Oktatási Bizottság. A projekt fő célkitűzése a vállalkozói innováció és kreativitás elősegítése, több munkahely, színvonalasabb élet és egy jobb társadalom elérésének érdekében. A SMART i.e. összhangban
áll a Lisszaboni és a Göteborgi Stratégiák, és az Európa 2020 Stratégia célkitűzéseivel, különös tekintettel az Intelligens
Növekedés és az Innovatív Unió kezdeményezésekre (SMART Growth and Innovation Union). A pályázat 2011. október
14-én került benyújtásra.
SEE START – South-East European Entrepreneurship Education Strategy
Európai uniós (South-East Europe 4. felhívás) pályázati partnerség céljából megkeresés érkezett a Közalapítványhoz
2011. november 10-én. Mivel a pályázat célkitűzései jól illeszkednek a Közalapítvány tevékenységeihez, a partneri felkérésnek eleget téve 2011. november 25-én a főpályázó Bécsi Oktatási Bizottság által a Közalapítvány benyújtotta pályázatát.
A három pályázat összesen 28 európai város/régió együttműködésére építve, összesen 7.075.000 eurós költségvetésű
programokra tett javaslatot.
3. Egyéb közhasznú tevékenységek
3. 1. Felnőttképzés
A Közalapítvány a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ által 01-0726-05 számon nyilvántartásba
vett felnőttképzést folytató intézményként működik.
Ennek keretében a Közalapítvány az alábbi szolgáltatásokkal áll a vállalkozások rendelkezésére:
– előzetes tudásszint felmérés,
– képzési szükségletek felmérése, képzési tanácsadás,
– egyéb oktatást kiegészítő szolgáltatások.
Szakmai továbbfejlődés érdekében a Közalapítvány munkatársai részére belső képzés lebonyolítására került sor öt témakörben.
3. 2. Tanácsadás
A Közalapítvány alaptevékenységei közé tartozik a tanácsadás. A vállalkozók és magánszemélyek alapszintű és emelt
szintű tanácsadási igényeinek kielégítése céljából a hét minden munkanapján a teljes munkaidőben ügyfélszolgálat működik, amelyet személyesen, telefonon és elektronikus úton érhetnek el.
A vállalkozások finanszírozási-, támogatási-, működési kérdéseikkel és innovatív projektötletekkel, magánszemélyek
elsősorban vállalkozásindítás ügyében fordultak az ügyfélszolgálathoz. A tanácsadás során az érdeklődők tájékoztatást
kaptak a vállalkozásindítással kapcsolatos teendőkről, valamint alapinformációkhoz jutottak a vállalkozási forma kiválasztása, a vállalkozás működtetése kapcsán.

1866

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2012. augusztus 8.

A vállalkozások igyekeznek gazdálkodni erőforrásaikkal, ezért az utóbbi években tendencia, hogy a tanácsadások nagyobb része telefonon és interneten keresztül zajlik.
2011. év folyamán a Közalapítvány a vállalkozások számára személyes tanácsadást alapszinten 254, emeltszinten 80
alkalommal nyújtott. Magánszemélyek folyamatosan vettek igénybe személyes tanácsadást. Telefonos és elektronikus tanácsadásra 3185 esetben került sor.
A tanácsadási és hitelezési munkát segíti az interaktív tanácsadási szoftver (4ITR), amely a Közalapítvány honlapján
keresztül érhető el. Így képes fogadni a regisztrált ügyfelek tanácsadási igényeit, mind a hitelprogramok, mind a vállalkozások működtetése, pályázati lehetőségek témakörében, majd továbbítja azokat a tanácsadók felé és nyomon követi a
tanácsadás lezárásáig. Komplex problémák megválaszolásához az érdeklődő vállalkozó a Közalapítvány tanácsadói hálózatának 562 akkreditált tagja közül választhat. A tanácsadók legfontosabb adatait tartalmazó adatbázis a Közalapítvány
honlapján megtalálható. A szoftver a munkatársak és az ügyfelek ügyintézését gyorsítja fel. A tanácsadási szoftveren keresztül 107 vállalkozó és 184 magánszemély kereste meg az ügyfélszolgálatot.
3. 3. Rendezvényszervezés
A Közalapítvány által szervezett rendezvények célja volt, hogy az érdeklődő budapesti mikro-, kis- és középvállalkozások tájékoztatást kapjanak a minőségi, korszerű vállalkozásfejlesztési szolgáltatásokról, hazai és nemzetközi innovációs irányokról.
Kiemelt programok az alábbiak voltak:
– Fővárosi vállalkozásfejlesztési program indult a XVIII. kerületben. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és a Közalapítvány együttműködése alapján a fővárosi vállalkozásfejlesztési szolgáltatások közelebb kerültek a kerület polgáraihoz és vállalkozásaihoz. 2011. április 19-én sajtótájékoztató keretében került aláírásra a
megállapodás.
– A Közalapítvány a Hungexpo Zrt. együttműködő partnereként kiállítóként és fórumszervezőként vett részt az
ELECTROcom Nemzetközi elektronikai, elektrotechnikai és automatizálási Szakkiállításon 2011. május 17-20.
között. Az „Egészségipari Vállalkozások, A Gyógyító Üzlet - Innováció, piac - Új Széchenyi Terv” címmel május 20-án, pénteken az „A” pavilonban, a Kiállítói Fórumon a Közalapítvány pódiumbeszélgetést rendezett. A
fórum résztvevői és az érdeklődők megismerkedhettek az egészségipari vállalkozások aktuális stratégiai célkitűzéseivel, sikertörténeteivel és kihívásaival.
– 2011. május 25-én rendezett MÁV Beszállítói Konferencia keretében indult a Közalapítvány és a nemzeti vasúttársaság együttműködése annak érdekében, hogy minél több hazai kis- és középvállalkozás váljon a nemzeti
vasúttársaság beszállító üzleti partnerévé.
– A Közalapítvány eredményesen mutatta be a fővárosi vállalkozásfejlesztési programokat a BNV „A” pavilon
307E kiállítóhelyén a Szövetségek Fórumának sorstandján 2011. október 19-23. között.
– 2011. december 14-én, szerdán került sor a „Kihívások, esélyek, sikerek” - címmel a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Központ Női Vállalkozói Klubjának hagyományos évzáró programjára.
– A Budapest Innopolisz Fejlesztési Program keretében létrejött Magyar Medikai Gyártók és Szolgáltatók Akkreditált Innovációs Klaszter (MediKlaszter) a Közalapítvánnyal közösen 2011. december 15-én konferenciát szervezett. A találkozón a résztvevők a Kormány és a magyar tulajdonú medtech tagvállalatok között tervezett versenyképességi szerződést, továbbá az Akkreditációs cím megújításából adódó stratégiai feladatokat tárgyalták
meg.
3. 4. Kommunikáció
A Közalapítvány napi kommunikációja a fővárosi vállalkozások felé a honlapokon keresztül valósult meg friss információk szolgáltatásával, eseményekről szóló képes, hangos hírekkel:
– a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány oldalán –(www.bvk.hu)
– a Vállalkozásfejlesztés online oldalán –(http://vallalkozasfejlesztes.mconet.biz/)
– a Budapest Innopolisz Fejlesztési Program oldalán –( www.budapest-polus.hu/)
– a Magyar Vállalkozásfejlesztési Portál oldalán –(www.mvfportal.hu/?page=main&regio=20)
– az „Enterprise 94 Kft.” oldalán –(http://www.enterprise94.hu/)
Az olvasottsági statisztika igazolta, hogy a hitelprogramokról szóló hírek egyre több fővárosi mikro-, kis- és középvállalkozáshoz jutottak el, a Közalapítvány megújult honlapjának látogatottsági száma elérte az évi 42 100 főt.
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A Közalapítvány a szolgáltatásainak minél szélesebb körben történő megismertetése érdekében DM levél akciót, úgynevezett „kék levél” kampányt indított. A hagyományoknak megfelelően a Fővárosi Önkormányzat által postázott Iparűzési Adó bevallás nyomtatványcsomaggal együtt postázásra került a Közalapítvány programjait ismertető információs
levél, amit több mint 276 349 fővárosi vállalkozás kapott kézhez.
A 2011. március 19-től június 30-ig tartó kampány során partnerek voltak:
– Fővárosi Önkormányzat – weboldalán közvetlenül elérhető volt a „Fővárosi vállalkozásfejlesztési program, a
Közalapítvány „Kék levele”.
– a Gazdasági Rádió – 13 db PR riport hangzott el a Sikerkalauz és a Forráskereső című műsorokban, valamint
230 db reklám spot került sugárzásra változó időközökben.
– Budapesti Újság – 4 db PR cikk megjelentetése 570 ezer példányban alkalmanként
– XVIII. kerületi önkormányzat – a helyi képújságban, Városkép közéleti lapban, az önkormányzat weboldalán,
Parkváros TV 18-ban, Közös sajtótájékoztató - 2011. április 19-én. – MTI országos megjelenés.
– Hungexpo Zrt. – ELECTROcom Szakkiállítás – a Közalapítvány 2011. május 17-20. között az ELECTROcom
kiállításon, mint kiállító és fórumszervező.
A Közalapítvány bannere 2011. évben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.nfu.hu) és a Fővárosi Önkormányzat
honlapjának (www.budapest.hu) nyitó oldalán közvetlen hivatkozással volt megtalálható.
Együttműködve a Gazdasági Rádióval, a rádió szakmai műsoraiban a Közalapítvány folyamatos híradásokat adott a tevékenységéről és a fejlesztési programok által nyújtott lehetőségekről. A rádió szakmai műsoraiban a Közalapítvány szakemberei és partnerei 30 alkalommal adtak tájékoztatást a főváros vállalkozói számára.
A Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség lapjában a KOINE-ben rendszeresen kaptak helyet a Közalapítvány hitelprogramjai, a Budapest Innopolisz Fejlesztési Program, és a Közalapítvány minta-projektjei.
Az érdeklődő vállalkozásokkal történő kommunikációt támogatja a honlapon keresztül működő interaktív (4ITR) tanácsadási szoftver is.
3. 5. Nemzetközi kapcsolatok
A Közalapítvány aktív nemzetközi piacorientációs tevékenységével a Budapest Innopolisz Fejlesztési Program
tematikusan leválogatott (Medi, Öko, ITT) klaszterekben és társas vállalkozásokban megvalósuló innovatív projektek
nemzetközi rendezvényeken való megjelenéséhez is hozzájárult.
A Közalapítvány nemzetközi kapcsolatainak kialakításában is mindenkor törekedett Budapest Főváros Önkormányzatával összehangoltan fellépni és annak kapcsolatrendszerére építeni. A 2011-es esztendőben a Közalapítvány tovább mélyítette az elmúlt években kialakított együttműködéseit, kapcsolatait Európa államaival, azok vállalkozásfejlesztési központjaival, az EU Főigazgatóságokkal, a FÁK tagországok nagyvárosaival, Kínával és Mongóliával, ezzel is hozzájárulva
a magyar kkv-k és klaszterek versenyképességének fokozásához.
A Közalapítvány folyamatosan bővíti partnerei körét a világ kkv-fejlesztési és innovációs intézményeivel, hálózataival. A 2011-es év számos új kapcsolatot és együttműködést hozott:
– Írország: A dublini Magyar Nagykövetség közvetítésével a Közalapítvány partneri kapcsolatok kialakítását kezdeményezte a dublini székhelyű, több mint 8 000 tagú, kisvállalkozásokat tömörítő Small Firms Association
(SFA) nevű szakmai szervezettel, amelynek eredményeképpen 2011. november 21-én a szervezet vezetői aláírták a kooperáció kereteit lefektető Memorandum of Understanding-et. Mindemellett, a Közalapítvány aktív
együttműködést kezdett az Irish-Hungarian Business Association-nel, amelynek keretében 2012. tavaszán közös kkv szeminárium kerül megrendezésre Budapesten, majd Dublinban.
– Szlovákia: Hivatalos látogatás keretében, a Közalapítvány kezdeményezte egy közös, V4 kkv stratégia kidolgozását a pozsonyi székhelyű, országos vállalkozásfejlesztési központtal (NADSME) és a pozsonyi Főpolgármesteri Hivatallal közösen. Az egyeztetések megkezdődtek.
– Franciaország: Tanulmányút keretében a Közalapítvány munkatársai látogatást tettek a Val de Marne Fejlesztési
Ügynökségnél, illetve a Budapest Innopolisz Fejlesztési Program továbbfejlesztése okán részt vettek az Europa
InterCluster Hálózatok és Klaszterek: Az innovációs stratégia újdonságai – A budapesti klaszterek hálózatosodása c. szemináriumán.
– Ausztria: A Közalapítvány 2011-ben két, nagy volumenű európai uniós pályázatba kapott meghívást a Bécsi Oktatási Bizottság (StadtSchulRat) által. A pályázatok benyújtását számos partnertalálkozó előzte meg, ahol a felek a tapasztalatcserét követően közösen formálták a projekt céljait, elemeit.
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– Csehország: Hivatalos látogatás keretében, a Közalapítvány kezdeményezte egy közös, V4 kkv stratégia kidolgozását a prágai székhelyű országos kkv szövetséggel (AMSP), és a régió innovációs és kreatív stratégiájához
együttműködés kialakítását az Inovacentrummal.
– Mongólia: Kapcsolatfelvétel az új ulánbátori vállalkozásfejlesztési központtal (UBDC), illetve a mongol kapcsolatok revitalizálása. Az együttműködési szándék azonnal programszinten is megnyilvánult: Denjiin Myanga
városrehabilitációs projekt és a Wamsler SE - tüzeléstechnikai projekt.
– Lettország: Kapcsolatfelvétel a Lett Kereskedelmi és Ipari Kamarával (LCCI).
– Orosz Föderáció: Együttműködési megállapodás előkészítése a moszkvai székhelyű orosz kkv-fejlesztési központtal, a SIORA-val.
A Közalapítvány tagja több nemzetközi szervezetnek, amely hozzásegíti a kialakított stratégiai irányainak fenntartásához, a nemzetközi legjobb gyakorlatok megismeréséhez, szakmai továbbfejlesztéséhez és európai uniós láthatóságához.
2011. májusában a Közalapítvány részt vett a Microfinance Center (MFC) éves konferenciáján Prágában, ahol nemcsak tájékozódott az aktuális mikrofinanszírozási stratégiákról, de alkalma nyílt a magyarországi kihívásokat is képviselni, illetve új kapcsolatokat is kialakítani. Az MFC katalizátorként működik a drámaian kielégítetlen mikrofinanszírozási
kereslet és a szektor jelenlegi kínálata közötti piaci rés áthidalásában a következő eszközökkel: különböző típusú pénzügyi intézmények fejlesztési támogatása, a mikrofinanszírozás promóciója a stratégiatervezők, formális banki szektor és
a befektetők körében.
A 2011. januárjában kezdődő MFC-tagságon túlmenően felvetődött az European Microfinance Network-höz (EMN)
való csatlakozás lehetősége, amely szervezetnek fő célja a mikrofinanszírozás előmozdítása, a mikrovállalkozások és az
önfoglalkoztatás elősegítése Európában. Az EMN mindezt az európai mikrofinanszírozási szervezetek közötti tapasztalatcserével, a mikrofinanszírozás- és a vállalkozásfejlesztés szabályozás uniós és nemzeti keretrendszerének javítására irányuló lobbi tevékenységgel kívánja elérni. A 93 tagú szervezet szoros munkakapcsolatban áll az Európai Bizottsággal:
nemcsak tanulmányokat és felméréseket készít a részére, de szakmai szervezetként véleményével a programok előkészítési szakaszát is befolyásolni tudja. Az EMN-hez való csatlakozás előkészítéseképpen a decemberi Párizsi tanulmányút
során a Közalapítvány képviselői személyesen is tárgyaltak az EMN koordinátorával.
A Közalapítvány tapasztalatainak megosztásával, illetve nemzetközi kapcsolatrendszerén keresztül segíti a magyar
kkv-kat, illetve klasztereiket a külpiacokon való megjelenésben és érvényesülésben (pl. vásárok), amelyhez a Nemzeti Külgazdasági Hivatallal (HITA) kialakult jó munkakapcsolata is hozzásegíti. 2011. decemberében a Magyar Medikai
Gyártók és Szolgáltatók Akkreditált Innovációs Klaszter (MediKlaszter) tagvállalatainak támogatása céljából a Közalapítvány munkatársa részt vett a moszkvai ZDRAVOOHRANENIE medikai szakkiállításon, ahol több üzleti tárgyalást és
egyeztető megbeszélést folytatott, illetve támogató munkájával hozzájárult a Magyar Stand sikereihez.
2011. év mérföldkövei a nemzetközi együttműködések formái szerint:
– Memorandum of Understanding: SFA;
– közös pályázatok: INTERREG IVC – Innocrafts, Central Europe – SMART i.e., South Eastern Europe – SEE
Start;
– tanulmányutak, hivatalos látogatások: Pozsony, Prága, Dublin, Párizs;
– nemzetközi konferenciákon való részvétel: Európai Bizottság szervezésében „Mobilising SMEs for the Future
of Europe” 2011- Gödöllő; Microfinance Center Annual Conference 2011, Prága;
– nemzetközi vásárokon, kiállításokon való részvétel: moszkvai ZDRAVOOHRANENIE 2011. budapesti
MACHTECH – ELEKTROCOM 2011 stb.
4. A Közalapítvány innovációs tevékenysége
4. 1. INNOREG Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Khe.
Az INNOREG Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Khe. (KM-RIÜ Khe.) 2011. augusztus 24.
napján megtartott közgyűlésén megszavazott határozata alapján felmondásra került a KM-RIÜ Khe. és a Közalapítvány
közötti szindikátusi szerződés, tekintettel az NKTH átalakulására (jelenleg Nemzeti Innovációs Hivatal), illetőleg az innovációs alap zárolására. A program folytathatóságának kockázataira való tekintettel a Közalapítvány megszüntette szerepvállalását a KM-RIÜ Khe.-ben.
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4. 2. A Budapest Innopolisz Fejlesztési Program (BIFP)
A Közalapítvány küldetésének fontos része – a fővárosi mikro-, kis- és középvállalkozók részvételével - a főváros globális és regionális pozícióját javító, érvényesítő projektek megvalósításában való közreműködés. Ennek kiemelt eszköze
a Budapest Innopolisz Fejlesztési Program, amely a három ágazatból – MEDI, ITT, ÖKO – tematikusan leválogatott, innovatív exportorientált vállalkozások, klaszterek és beszállító kkv-k fejlesztési programja.
Kiemelt feladata többek között a mikro-, kis- és közepes, illetve nagyvállalkozásokkal, beszállító kkv-kal, kutatóintézetekkel, egyetemekkel, önkormányzatokkal együttműködve olyan ötletek, projektek felkutatása és kialakítása, amelyek
piacéretté válását – a szükséges magántőke bevonása mellett – a pályázati támogatások is segíteni tudják. A program keretében lehetőség nyílik a vállalkozások egyedi problémáinak áttekintésére és megoldási javaslatok feltérképezésére is.
A program célja, hogy hozzájáruljon Budapest dinamikusan fejlődő, innováció-orientált központtá válásához, amely
elősegíti önmaga és tágabb térsége nemzetközi versenyképességének erősödését. Ehhez a program az innováció- és exportorientált vállalkozások hálózatba történő szerveződésével együtt járó előnyöket helyezi előtérbe.
A Közalapítvány tevékenységének eredményeként a tematikus irányokba tartozó klaszterek (tagvállalatok száma 187,
amelyből a kkv-k száma 151, így a klaszterekben lévő kkv-k aránya meghaladja a 80%-ot) fejlődésük, fejlesztésük megvalósítása érdekében, a 47 K+F+I projektjükre (összesen 15,5 Mrd Ft teljes projektköltség) közel 8 Mrd Ft támogatási összeget hívtak, illetve hívnak le a tervek szerint 2010. és 2012. között. Egyúttal ki kell emelni, hogy a hazai Operatív
Programok konstrukcióin kívül, további EU-s (FP7, egyéb K+F+I uniós források) pályázatokon indultak el a klaszterek,
illetve a tagvállalataik.
A program keretében létrejött klaszterek az elmúlt három esztendő során, több mint 100 nemzetközi kiállításon és üzleti fórumon képviseltették piacérett, innovatív termékeiket, szolgáltatásaikat. A klaszterek piacorientációs tevékenysége
elsősorban a Távol-Keletre (Kína, Dél-Korea, Indonézia, Malajzia, Szingapúr, Japán) összpontosult, de az EU tagállamok, FÁK (Oroszország, Ukrajna, Üzbegisztán, Kazahsztán stb.), Arab (Egyesült Arab Emírségek, Szaúd-Arábia, Jordánia) és Dél-Amerika (Brazília) exportpiacain is megjelentek. A klaszterek érdekeltek az Eximbank Kötött Segélyhitel
Nyújtás programjához kapcsolódó K+F+I projektekben is.
A Budapest Innopolisz Fejlesztési Program klaszterei:
I. MEDI PÓLUS:
Budapest MediPólus Klaszter
Vezető tagjai a Semmelweis Egyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem, a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány, a MediKlaszter, az Orvosi Biotechnológiai Innovációs Klaszter. Számos hazai és külföldi rendezvényeken képviselte a hazai egészségipart.
Magyar Medikai Gyártók és Szolgáltatók Klaszter (MediKlaszter)
A tagvállalatok 2006-ban hozták létre, jelenleg tagvállalatinak száma: 33 kkv. A MediKlaszter vállalatai a magyar orvostechnikai ipar meghatározó szereplői. A tagok versenyképes, magas innováció tartalmú orvostechnikai berendezések
fejlesztésével, gyártásával, forgalmazásával és piacra jutásának támogatásával foglalkoznak.
Az elmúlt három esztendőben a klaszter tagvállalatok a Közalapítvánnyal közösen több mint tíz projektet készítettek
elő, amelyből öt benyújtott (3,5 Mrd Ft értékben) és már két nyertes K+F+I pályázat is született. Az eddig támogatandó
projektek összértéke több mint 100 M Ft.
A 2011. évben a Közalapítvány a programfejlesztői együttműködésének köszönhetően a magyar medtech vállalatokkal való kialakított kapcsolata 100 vállalkozásra bővült.
2011. áprilisában a MediKlaszter és a Közalapítvány elkészítette az iparági tanulmányt „Javaslat az Új Széchenyi Terv
célkitűzései alapján – A magyar orvostechnikai eszköz gyártók piaci részesedésének és munkahelyteremtő képességének
növelésére” címmel.
2011. szeptember 30-án pályázatot nyújtott be a MediKlaszter tagok által felkért menedzsment szervezet, az OMEGA INVEST Klaszter Menedzsment Kft. az „Akkreditált Innovációs Klaszter” cím megújítására. Ennek eredményeképpen 2011. december 13-án a Magyar Medikai Gyártók és Szolgáltatók Klaszter (MediKlaszter) ismételten kiérdemelte
az állami minősítést jelentő Akkreditált Innovációs Klaszter címet. A tanúsítványt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a
MAG Zrt. adta ki.
Orvosi Biotechnológiai Innovációs Klaszter
Tagok száma 31, ebből 26 iparági kkv.
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II. ITT PÓLUS
Mobilitás és Multimédia Klaszter (MMK)
A szakmai munka koordinálását és az üzleti „kritikus tömeg” elérését az MMK klaszter formában valósítja meg. Az
MMK 2007. decemberében alakult, jelenleg 70 tagja van. A klaszter tagság 70%-a kkv, a foglalkoztatottak létszáma több
mint 12 ezer fő. Az MMK Magyarország legnagyobb infokommunikációs, illetve akkreditált innovációs klasztere.
Kutatás-fejlesztési és innovációs területek: intelligens otthon megoldások (ezen belül kiemelten: életvitelt támogató
eszközök) fejlesztése, multimédiás (mobil, web és IPTV alapú) termékek fejlesztése, mobil helyfüggő, azonosító, nyomon követő megoldások fejlesztése.
Közép-magyarországi Informatikai Klaszter (KMIK)
A KMIK egymást segítő vállalkozói szövetség az informatika területén, amely 2008. évben, a Közalapítvány közreműködésével, 10 informatika-iparági kkv közös akaratával és részvételével alakult meg.
A KMIK-ben részt vevő szervezetek a Magyar Informatikai Iparhoz kapcsolódó tevékenységeket végező kkv–k (jelenlegi tagok száma: 22, kivétel nélkül kkv), akik elsősorban magyar informatikai termékek, egyedi orvostechnikai és egyéb
más területeken történő szoftverfejlesztések, magyar találmányokra épülő K+F tevékenységekhez kapcsolódó szoftverek,
rendszerek, hardver-fejlesztések létrehozásával és forgalmazásával foglalkoznak. A fejlesztések jelentős innovatív hatással bírnak a régió egyéb kulcságazataira is, ezért az IT szegmensben erőteljesen feltörekvő klaszter cégek remélhetően a
jövőben meghatározó szereplői lesznek az iparágnak.
III. ÖKO PÓLUS
Szennyvíz-technológiai Innovációs Klaszternek 23 kkv tagvállalata van. Fő fejlesztései: biogáz termelés, tisztított
szennyvíz újrahasznosítása, szennyvíztisztítási technológiák fejlesztése, szennyvíziszap hasznosítása, kistelepülések önerős energiaellátása minierőművek felhasználásával, ökológiai szempontokból fontos újrahasznosított építőanyag fejlesztések.
A tagvállalatok sikereket értek el a nemzetközi piacokon is, vegyesvállalatokat hoztak létre Kínában, Shenzhen (Budapest testvérvárosa) és Szingapúrban víztisztító projektek megvalósítására. 2011. szeptember 13-án a China Hi-Tech Fair
Konferencián mutatta be az ORGANICA Zrt. a kínai projektek eredményeit és tapasztalatait.
4. 3 Innovatív, gyorsnövekedésű beszállító vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások
A fővárosi vállalkozásfejlesztési program a gyors növekedésű beszállító és exportáló budapesti mikro- és kisvállalkozásokat információszolgáltatással és tanácsadással hozzásegítette a támogatott források igénybevételéhez, ezáltal is segítve a versenyképesség és munkahelymegtartó képességük növelését.
A Közalapítvány az év során együttműködött a MÁV Magyar Államvasutak Zrt.-vel, hogy minél több hazai kisés középvállalkozás váljon a nemzeti vasúttársaság beszállító üzleti partnerévé: a Közalapítvány szolgáltatásaival nyújtott segítséget az érdeklődő vállalkozások számára. 2011. év decemberében Kecskeméten megtartott MÁV Beszállítói
Roadshow első állomásán ismerkedhettek meg a programmal az érdeklődő helyi és regionális szintű vállalkozások képviselői és a fejlesztő szakemberei. A roadshow 2012-ben további 19 helyszínen folytatódik.
5. Egyéb feladatok
5. 1. A Közalapítvány részvétele a fővárosi vállalkozásfejlesztési koncepció stratégiájának kidolgozásában.
Az ügyvezető igazgató az alábbi szervezetek munkájában vesz részt:
• Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács Operatív Fejlesztési Bizottsága (BAFT OFB)
• Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége (GTTSZ)
• Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács (KMRFT)
• Szent István Egyetem Gazdasági Tanácsa (SZIE GT)
• Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület (KM RIÜ)
5. 2. Minőségirányítás
A Közalapítvány 2000. novembere óta ISO 9001 minőségügyi rendszer szerint tanúsított szervezet. 2010. március 29től a közalapítvány az ISO 9001:2008 szabvány előírásainak megfelelően működtetett minőségirányítási rendszerét megújító audit keretében tanúsíttatta. A tanúsító szervezet a CERTOP Termék- és Rendszertanúsító Ház Kft.
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Jelenlegi tanúsítvány 2013. március 28-ig az alábbi tevékenységi körökre érvényes:
• tanácsadás,
• felnőttképzés,
• rendezvényszervezés,
• hitel ügyintézés,
• szolgáltatási termék fejlesztése.
A tanúsítvány évente felülvizsgálatra kerül.
5. 3. A Közalapítvány irodaházának üzemeltetése 2011. évben
A 2006-ban vásárolt V. emeleti ingatlanrész földhivatali nyilvántartásba történő bejegyzése -albetétesítése - megtörtént.
Az irodaház vonatkozásában a 2011. évre tervezett fejlesztéseket és karbantartásokat a Közalapítvány az alapítótól kapott célszerinti támogatás felhasználásával valósította meg.
A Közalapítványnál az alábbi beruházásokra került sor 1 183 729 Ft értékben:
• Beruházásra 1 144 839 Ft került felhasználásra melyből,
– HPQ szerver ProLiant
178 750 Ft
– Samsung UE -40D6000 TV + tartozéka 183 745 Ft
– Kommunikációs szoftverfejlesztés
407 344 Ft
– Tanácsadási szoftverfejlesztésként
375 000 Ft került elszámolásra.
•

Egy összegben elszámolt értékcsökkenésként 38 890 Ft került elszámolásra:
– 2 db Mobiltelefon beszerzése 38 890 Ft

A társasházi közös költség, a telefon, internet költségek, valamint a könyvvitelei és auditálási költségek növekedésének ellensúlyozására a Közalapítvány úgy döntött, hogy az irodáinak felújítását egy évvel elhalasztja.
A Közalapítványra eső társasházi közös költség összege 4 190 E Ft volt, ennek befizetéseit a VII. ker. Rákóczi u. 18. sz.
alatti Társasház az általános működéséhez, valamint a rendkívüli javítási, karbantartási munkálatok elvégzéséhez használta fel. A közös költség összege a tervezethez képest 2,58%-kal (106 E Ft) növekedett, mivel a Társasház 2011. júliusában emelte a közös költséget.
6. Jövőbeni feladatok meghatározása
6. 1. A Közalapítvány 2012. évi tervkoncepciója
A pénzügyi válság következtében kialakuló gazdasági válság fokozódó negatív hatásai jelentős mértékben érintik a
nagy létszámú fővárosi mikro-, kis- és középvállalkozásokat. Annak érdekében, hogy ezek a hatások csökkenthetőek, a
fenntartott munkahelyek megtarthatóak legyenek, illetve a vállalkozások adófizetési képessége fennmaradjon, erősíteni és
szélesíteni szükséges a fővárosi vállalkozásfejlesztési program szolgáltatásait. Ehhez külső, elsősorban Európai Uniós és
kormányzati források bevonására van szükség, amelyek a programok végrehajthatóságát biztosító működési forrásokat is
tartalmazzák. A fővárosi vállalkozásfejlesztési programok keretében 2012-ben 9,45 Mrd Ft kedvezményes finanszírozási forrás kihelyezését tervezi a Közalapítvány. A fejlesztési és finanszírozási program egy integrált szolgáltatási rendszer,
amely tanácsadási, innovációs és nemzetközi piacorientációs programok keretében valósítható meg.
6. 2. Finanszírozási programok
A Mikrohitel mellett a Budapesti Kisvállalkozói Hitel és az MFB Kisvállalkozói Hitel felfuttatása lehetővé teszi, hogy
2012. évben az eddiginél lényegesen több forrás kerüljön kihelyezésre a Közalapítvány által a fővárosi mikro- és kisvállalkozások éven túli forrásainak és forgóeszköz hitel igényeinek biztosítására.
A Közalapítvány közreműködése igen pozitív hatással lehet a fővárosi mikro- és kisvállalkozások forrásszerzésére. Ehhez rendelkezésre állnak a szükséges szakmai, infrastrukturális és pénzügyi kapacitások.
A Közalapítvány folytatja a fejlesztési tőkeprogramot, amely keretében jelentős segítséget kaphatnak az innovatív vállalkozások beruházásaik megvalósításához.
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6. 3. Tanácsadás
A vállalkozók tanácsadási igényeinek ellátása céljából 2012. évben is munkanapokon ügyfélszolgálat működik, amelyet személyesen, telefonon és elektronikus úton érhetnek el az ügyfelek. Az érdeklődők vállalkozás indítása, technológiai-intenzív vállalkozások alapítása és működtetése témakörben, valamint finanszírozási lehetőségek, pályázatokkal
kapcsolatos alapinformációkkal kapcsolatban kaphatnak tájékoztatást. A személyre szabott tanácsadás hozzájárul a vállalkozások versenyképességének növeléséhez, innovációs kapacitásuk erősödéséhez.
Az ügyfélszolgálat szolgáltatásait az érdeklődők térítésmentesen vehetik igénybe.
A tanácsadási munkát segíti az interaktív tanácsadási szoftver, amely a Közalapítvány honlapján keresztül érhető el.
Fogadja a regisztrált ügyfelek tanácsadási igényeit, majd továbbításra kerül a Közalapítvány munkatársai és a regisztrált,
szakma-specifikus tanácsadói felé, és nyomon követi a tanácsadási folyamatot a tanácsadás lezárultáig. A szoftver a munkatársak és az ügyfelek gyors és hatékony kapcsolattartását biztosítja.
A XVIII. Kerületi Önkormányzattal való sikeres együttműködésen túl, a 2012. évben a Közalapítvány további együttműködéseket kíván kialakítani a peremkerületekkel annak érdekében, hogy e kerületek polgárai és vállalkozásai számára
a fővárosi vállalkozásfejlesztési szolgáltatások közvetlenül is elérhetővé váljanak.
A Közalapítványnak, mint Új Széchenyi Terv Info Pontnak továbbra is kiemelt feladata az Új Széchenyi Terv pályázatainak ismerete, az ügyfelek naprakész tájékoztatása, információval való ellátása.
Komplexebb projektek, problémák megválaszolásához az érdeklődő vállalkozó a Közalapítvány tanácsadói hálózatának 562 regisztrált tagja közül választhat. A tanácsadók legfontosabb adatait tartalmazó adatbázis a Közalapítvány honlapján megtalálható.
6. 4. Nemzetközi kapcsolatok
A Közalapítvány feladata az EU tagországaival, városokat tömörítő EU-s lobby szervezetekkel, az EU innovációs régióival, városaival, Budapest testvérvárosaival, a FÁK országokkal, Ázsia, Amerika, az arab világ meghatározó államaival kialakított partnerkapcsolatok további erősítése, nemzetközi partnerségben pályázatokon részvétel.
A Közalapítvány folyamatosan fejleszti EU-s kapcsolatait, pl.: Brüsszel Főváros Régióval, EU Főigazgatóságokkal,
stb. és bővíteni kívánja együttműködését Budapest testvérvárosaival, ezen városok önkormányzatainak kkv fejlesztési és
innovációs intézményeivel, hálózataival.
A Közalapítvány részt vesz a Budapest Innopolisz Fejlesztési Program (BIFP) szereplői és nemzetközi partnerek bevonásával az EXIMBANK Kötött Segélyhitel programjaihoz kapcsolódó programok kialakításában.
A Közalapítvány projekteket generál nemzetközi (kkv fejlesztési, K+F+I), valamint a csatlakozni kívánó országoknak
az EU-s „Eszköz”-„Instrument” pályázati kiírásokra. Pályázatokon indul Európai Uniós, valamint határmenti és a határokon átnyúló programok keretében magyar és nemzetközi partnerekkel. A feladatok végrehajtásához külső szakértőket
is felkér.
A Közalapítvány részt vesz az INTERREG IV/C program keretében benyújtott INNOCRAFTS elnevezésű projekt
megvalósításában. A projekt célja: művészeti vállalkozások (kézművesek és iparosok) fejlesztése. A projekt tervezett kezdése 2012. január 1., és tervezett zárása 2014. december 31. A projekt keretében a művészeti vállalkozások láthatóságát
biztosító javaslat-csomag kerül kidolgozásra, amely tapasztalat-csere és a beazonosított helyes gyakorlatok feldolgozása, kommunikációja révén áll össze. A projekt 2011. decemberében elfogadásra, a Támogatási Szerződés főpályázó által véglegesen várhatóan 2012. tavaszán aláírásra kerül. A Közalapítvány a program keretében 115 000 EUR támogatásban részesül.
A projektindító találkozóra 2012. év tavaszán kerül sor. A 2012. évi első lehívás összege várhatóan 13 000 EUR.
SOUTH EASTERN EUROPE – SMART i.e. „The future of global business belongs to the right-brainers”
Az európai kkv-k növekedése és innovációs készségük fokozása érdekében a projekt két kulcsfontosságú tényezőt céloz meg: 1. a kreatív/innovatív vállalkozásfejlesztés megerősítése Európában, 2. az induló vállalkozások regionális támogatása (keretrendszer).
A SMART i.e. táplálja az európai ötleteket, inspirálja az európai elméket és jövőt épít Európa számára az un. jobb-agyféltekés megközelítés kezdeményezésével a vállalkozás és az innováció területén. A projekt három, fenntartható fejlődést
biztosító szektort céloz meg: kreatív ipar, zöld gazdaság és zöld IT. A projekt tervezett időtartama 30 hónap. A tervek sze-
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rint a projekt 2012. július 1-jén indul és 2014. december 31-én ér véget. A projekt tervezett összköltségvetése 2 345 000
euró. A projektben 6 tagállamból összesen 12 szervezet vesz részt.
SEE START – South-East European Entrepreneurship Education Strategy
A projekt egy transznacionális hálózat keretein belül összekapcsolja a különböző régiókat a dél-kelet európai gazdasági térség lehetőségeinek minél optimálisabb kiaknázása, illetve a közös, üzleti és innovációs, elsősorban kkv fejlesztési szolgáltatások hatékonyabb elérése érdekében. Ennek eszköze egy új multidiszciplináris vállalkozói tréning csomag,
amely a vállalkozói szellem, a nemzetköziesedés és az innováció témákra épül. A projekt 6 tagállamból (A, GR, H, I, RO,
SR) és 4 IPA régióból (BIH, HR, SRB, MNE) összesen 13 partner részvételével 4 fázisban (előkészítés, fejlesztés, kivitelezés, intézményesítés) kerül megvalósításra. A projekt tervezett időtartama 25 hónap. A tervek szerint a projekt 2012.
augusztus 1-jén indul és 2014. augusztus 31-én ér véget. A projekt tervezett összköltségvetése 2.290.000 euró. Budapesti
koordinátorként, a Közalapítvány által vállalt feladatok elvégzésére a projektvezetők 198 000 eurót allokáltak.
6. 5. A Budapest Innopolisz Fejlesztési Program (BIFP)
A Közalapítvány a BIFP keretében Budapesten, illetve a fővárosi vállalkozások által országosan megvalósuló a környezetipari (ÖKO), az egészségipari (MEDI), valamint az információs társadalom technológiák (ITT) területén kialakuló
üzleti projekteket, valamint ezek társas vállalkozásokban, hálózatokban, klaszterekben megjelenő együttműködéseit támogatja. A Budapest Innopolisz Fejlesztési Program koordinációját a Közalapítvány látja el. 2012. évre is kiterjedő feladata többek között a megjelölt három ágazatban érdekelt mikro-, kis- és közepes, illetve nagyvállalkozásokkal, beszállító kkv-kal, kutatóintézetekkel, egyetemekkel, önkormányzatokkal együttműködve olyan ötletek, projektek felkutatása
és kialakítása, amelyek piacéretté válását – a szükséges magántőke bevonása mellett – a pályázati támogatások is segíteni tudják. A program keretében lehetőség nyílik a vállalkozások egyedi problémáinak áttekintésére és megoldási javaslatok feltérképezésére is.
A Közalapítvány az intenzív kommunikációs és koordinációs feladatok ellátásával biztosítja a BIFP tematikus és nem
tematikus besorolásba tartozó klaszterek fejlődését, K+F+I tevékenységét. A klaszterekkel együttműködve projekteket
generál, valamint integrált, komplex szolgáltatásaival segíti a projektek finanszírozását (vissza nem térítendő, visszatérítendő hazai és EU-s pályázatok). A koordinációhoz szükséges források biztosításával, a BIFP klaszterei további jelentős
gazdasági eredményeket generálhatnak.
6. 6. Innovatív, gyorsnövekedésű és beszállító vállalkozásoknak nyújtandó szolgáltatások
A Közalapítvány eredendő célja, hogy a gyors növekedésű, exportorientált innovatív kis- és középvállalkozókat támogassa. Mindezt a budapesti egyetemek és kutató intézetek vezető szakembereinek, valamint a pénzügyi és gazdasági téren kiemelkedő tapasztalattal rendelkező üzletemberek segítségével teszi.
A Közalapítvány továbbra is együttműködik a MÁV Magyar Államvasutak Zrt.-vel, hogy minél több kis- és középvállalkozás váljon a nemzeti vasúttársaság beszállító üzleti partnerévé. A cél, hogy a határainkon belül működő, és világszínvonalú teljesítményre képes hazai vállalkozások szerephez, valamint tisztességes jövedelemhez juthassanak a magyar
vasút megújításának munkájában.
A 2011-ben indított MÁV Beszállítói Roadshow 2012. évi rendezvényein, 19 helyszínen a vállalkozásfejlesztési eszközök hatékonyabb kihasználásában partner a Közalapítvány.
6. 7. Rendezvény, kommunikáció
A megrendezésre kerülő rendezvények célja, hogy az érdeklődő budapesti mikro-, kis- és középvállalkozások tájékoztatást kapjanak a minőségi, korszerű vállalkozásfejlesztési szolgáltatásokról, a hazai és nemzetközi innovációs irányokról. A programok így elősegítik a fővárosi vállalkozások sikeres működését, fenntartható fejlődését.
A 2012. év folyamán számos workshop, vállalkozói klubdélután és innovációs program kerül megrendezésre. A Közalapítvány a Hungexpo Zrt. együttműködő partnereként 2012-ben is kiállítóként jelen lesz az előző évek sikeres szervezéseihez hasonlóan a Budapesti Nemzetközi Vásáron (2012. október 3-7.). A Közalapítvány a tanácsadói hálózatának tagjai részére 2012-ben több információs napot kíván szervezni.
A fővárosi vállalkozások számára a fontos és aktuális információk átadása (gazdasági információk, eseményekről szóló képes, hangos hírek, egyebek) az alábbi weboldalakon keresztül valósul meg:
Budapesti Vállalkozásfejlesztési Központ oldalán - www.bvk.hu
Fővárosi Önkormányzat oldalán – www.budapest.hu
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Vállalkozásfejlesztés online oldalán- http://vallalkozasfejlesztes.mconet.biz/
Budapest Innopolisz Fejlesztési Program oldalán - http://www.budapest-polus.hu/
Magyar Vállalkozásfejlesztési Portál oldalán - http://www.mvfportal.hu/?page=main&regio=20
„Enterprise 94” Kft. oldalán - http://www.enterprise94.hu/
A Gazdasági Rádióval kialakult együttműködés révén a rádió szakmai műsoraiban a Közalapítvány folyamatos híradásokat szolgáltat a tevékenységéről és a fejlesztési programok által nyújtott lehetőségekről. Kiemelt feladat a médiumon keresztül a vállalatok és szakértők felkészítése a 2014-2020. közötti ciklusra, a Horizont 2020 Kutatási és Innovációs Keretprogramra.
A Fővárosi Önkormányzat honlapjának (www.budapest.hu) nyitó oldalán közvetlen hivatkozással érhetőek el az érdeklődő vállalkozások számára a Közalapítvány aktuális programjai.
6. 8. Felnőttképzés
A Közalapítvány a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ által 01-0726-05 számon nyilvántartásba
vett felnőttképzést folytató intézményként működik. A felnőttképzési törvény értelmében az alábbi szolgáltatásokat nyújtja az érdeklődő vállalkozások részére:
– előzetes tudásszint felmérés,
– képzési szükségletek felmérése, képzési tanácsadás,
– egyéb oktatást kiegészítő szolgáltatások.
Az év folyamán a kötelező éves szakmai továbbképzéseken vesznek részt a munkatársak, valamint a szakmai továbbfejlődés érdekében a Közalapítvány munkatársai részére belső képzés lebonyolítására kerül sor több témakörben.
6. 9. A Közalapítvány irodaházának beruházási terve
A Közalapítvány tervezi a 2006-ban vásárolt, V. emeleti ingatlan felújítását, közműveinek rendezését, és a tevékenységét támogató helyiség kialakítását.
A Közalapítvány Irodaházában tervezett beruházások
• Irodakorszerűsítés, felújítás: a szolgáltatási funkciókhoz közvetlenül kapcsolódó iroda elhasználódott szőnyegpadlóinak cseréje.
• Egyéb eszköz beszerzések: elhasználódott eszközök cseréje.
A galéria szinten az oktatóterem, a tárgyaló és az előtér jelenlegi nem megfelelő szellőztetése indokolttá teszi ezek
klimatizálását.
Tervezésre kerül világító cégfelirat elhelyezése az épület Rákóczi úti homlokzatán.

VII.
A vezető tisztségviselők juttatásai
A közalapítvány kuratóriumának és Felügyelő Bizottságának tagjai tiszteletdíjban, vagy egyéb más juttatásban nem részesültek.
A beszámolóért felelős személy Dr. Nagy Miklós ügyvezető igazgató (lakcíme: 1094 Budapest, Liliom u. 31.)
Budapest, 2012. április 15.

Dr. Nagy Miklós s. k.
ügyvezető igazgató

2012. augusztus 8.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

$XGLW1HWZRUN+XQJDU\.IW



1875

1876

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2012. augusztus 8.

Kúria
Köf. 5026/2012/9. szám
A KÚRIA ÖNKORMÁNYZATI TANÁCSA
A Kúria Önkormányzati Tanácsa a dr. Almási Győző
jogtanácsos által képviselt Budapest Főváros Kormányhivatala (1052 Budapest, Váci utca 62–64.) indítványa
alapján a dr. Dauner János jogtanácsos által képviselt
Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest, Városház u. 9–11.) által alkotott Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a Fővárosi Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010.
(XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet egyes rendelkezési törvényellenességének vizsgálatára irányuló nemperes eljárásban meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t:
1. A Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapítja,
hogy Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatárói szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú melléklete II. 9.2. pont utolsó mondatának
„és egyetértés” szövegrésze törvénysértő, ezért e rendelkezést megsemmisíti, ezt meghaladóan az indítványt elutasítja .
2. A megsemmisítés következtében Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú melléklete II. 9.2. pont utolsó mondata az alábbi szöveggel marad
hatályban: „Forrásként az általános tartalék, illetve egyéb
tartalékkeret nem, illetve csak a főpolgármesterrel való
előzetes egyeztetés esetén jelölhető meg.”
3. A Kúria Önkormányzati Tanácsa Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy rendelet 15. § (3) bekezdése, 36. § (3) bekezdése, 62. § (1) bekezdés utolsó mondatának a „főjegyző munkáját a főpolgármester irányítja” szövegrésze, a Kgy. r. 5. számú melléklete Pénzügyi
és Ellenőrző Bizottság 4. pont alatti „Az érintett kérésére a költségtérítést – alapul véve legalább fél év igazolt
és szükséges költségeit – átalányként is megállapíthatja”
szövegrésze törvényellenességének vizsgálatára irányuló
eljárást megszünteti.
4. A Kúria Önkormányzati Tanácsa elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét. A megsemmisített rendelkezés a határozat Magyar Közlönyben
való közzétételét követő napon veszti hatályát.

5. A Kúria önkormányzati Tanácsa elrendeli, hogy határozatát – a Magyar Közlönyben való közzétételt követő
nyolc napon belül – az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon hirdessék ki.
A határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.
INDOKOLÁS
I.
1. Az indítványozó az Alkotmánybírósághoz fordult
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet (a
továbbiakban: Kgy. r.) 15. § (3) bekezdése, 36. § (3) bekezdése, 62. § (1) bekezdés utolsó mondatának a „főjegyző munkáját a főpolgármester irányítja” szövegrésze, a
Kgy. r. 2. sz. melléklete II. 9.2. pontja utolsó mondatának az „illetve csak a főpolgármesterrel való előzetes
egyeztetés és egyetértés esetén jelölhető meg” szövegrésze, a Kgy. r. 5. számú melléklete Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 4. pont alatti „Az érintett kérésére a költségtérítést alapul véve 1egalább fél év igazolt és szükséges
költségeit – átalányként is megállapíthatja” szövegrésze
felülvizsgálatát és megsemmisítését kérte.
2. Az indítványozó a Kgy. r. 2. számú melléklete II.
9.2. pontjával összefüggésben kifejtette, hogy e szabály
tartalmazza a költségvetési rendelet előkészítésre vonatkozó egyedi rendelkezéseket, így a forrásigényt támasztó
módosító indítványok megtételének feltételeit is.
Ennek keretében úgy rendelkezik, hogy „forrásként
az általános tartalék illetve egyéb tartalék nem, illetve csak a főpolgármesterrel való előzetes egyeztetés és
egyetértés esetén jelölhető meg”. Az indítványozó véleménye, hogy a főpolgármester e téren fennálló jogosultsága korlátozza a Fővárosi Közgyűlés tartalék feletti rendelkezési jogát. Sem az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.1.) sem más
jogszabály nem teszi lehetővé, hogy normatív módon
a főpolgármester hozzájárulásához kössék a Közgyűlés
tartalék feletti rendelkezési jogát, másrészt a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 19. § (1) bekezdésével ellentétben képviselői jogot is sért, amennyiben a benyújtandó módosító
indítvány tartalmát korlátozza.
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3. 2012. január 1-jén hatályba lépett Magyarország
Alaptörvénye. Az Alaptörvény 25. cikk. (2) bekezdés c/
pontja szerint a bíróság dönt az önkormányzati rendelet
más jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről. A
bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 24. § (1) bekezdés f) pontja értelmében a Kúria dönt az Önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről.
Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény
72. § (1) bekezdése szerint az Alaptörvény 25. cikk. (2)
bekezdés c) pontja alapján a bírósághoz kell áttenni az e
törvény hatálybalépését megelőzően a fővárosi és megyei kormányhivatal, illetve jogelődje által előterjesztett
olyan indítványt, amely jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló eljárásban Önkormányzati rendelet vizsgálatára irányult, és az indítvány
tartalmában önkormányzati rendelet más jogszabályba
ütközését állítja.
Ez alapján az Alkotmánybíróság az indítványt áttette a Kúriára.
4. A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Bszi. 52. §-a
alapján 30 napos határidő tűzésével megküldte az indítványt Budapest Főváros Önkormányzatának az indítvánnyal kapcsolatos állásfoglalása beszerzése céljából.
Az állásfoglalásban kifejtettek szerint a Kgy. r. 15. §
(3) bekezdését, 36. § (3) bekezdését és 62. § (1) bekezdését érintő indítványozói felvetéseknek megfelelő módosító szövegjavaslat kerül a Közgyűlés 2012. áprilisi ülésére, ezzel ezek a kérdések megoldódnak.
Az állásfoglalás továbbá kitért arra, hogy a Kgy. r.
2. számú melléklete II. 9.2. pontja nem törvénysértő,
mert az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht. 2.) 24. §-a, valamint a helyi
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény (a továbbiakban: Hatásköri törvény) 139. § (1) bekezdés a)
pontja szerint az egyensúlyi követelményeknek megfelelő költségvetésért a főpolgármester felelős. Figyelembe
kell venni azt is, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló 14/2012.
(III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 20. §-a a tartalékok feletti rendelkezési jogot jelentős részben a főpolgármesterre
ruházta át. A Fővárosi Önkormányzat véleménye szerint
mivel a törvények alapján az egyensúlyi követelményeknek megfelelő költségvetésért a főpolgármester felelős,
így a költségvetést érintő bármely módosításhoz „feltétlenül szükséges legalább a főpolgármester véleményének kikérése”.
Végül az állásfoglalás arról tájékoztatta a Kúria Önkormányzati Tanácsát, hogy a Fővárosi Közgyűlés 78/2011.
(XII. 30.) Főv. Kgy. rendelete (a továbbiakban: Mód. l.)
2011. december 31-ével hatályon kívül helyezte a Kgy. r.
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5. számú mellékletének Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
4. pont alatti rendelkezését, ezért az indítványozó e kifogása okafogyottá vált.
5. A fenti állásfoglalásban foglaltaknak megfelelően
Budapest Főváros Közgyűlése elfogadta a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 31/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendeletét (a továbbiakban:
Mód. 2.), amelyben a Közgyűlés az indítványozó által jelölt törvénysértéseket – a Kgy. r. 2. számú melléklete II.
9.2. pontjával összefüggésben kifejtettek kivételével –
megszüntette. Az indítványozó ezért ezek tekintetében az
indítványát visszavonta.
Fenntartotta viszont a törvényellenesség vizsgálatára
irányuló kérelmet a Kgy. r. 2. számú melléklete II. 9.2.
pontjára, illetve korábbi indítványát e tekintetben kiegészítette. Eszerint az Áht. 1. időközben hatályát vesztette
így ez alapján nem indokolt a vizsgálat, viszont a képviselői jogok korlátozása miatt igen. Az Ötv. 19. § (1) bekezdése szerint a települési képviselő részt vehet a képviselő-testület döntéseinek előkészítésében. A Kgy. r.-ben
szabályozott egyetértési jog a képviselő Ötv.-ben biztosított jogát – a benyújtható módosító indítvány szabadságát
– korlátozza, mert főpolgármesteri egyetértés hiányában
kizárt az indítvány napirendre kerülése. A Kormányhivatal álláspontja szerint a véleményezési jog illetve az
egyeztetési kötelezettség – mivel a főpolgármester a költségvetés egyensúlyáért felelős személy – nem korlátozná, az egyetértési jog azonban egyértelműen gátolja a
módosító indítvány napirendre kerülését. A Kgy. r. 2. számú melléklete II. 9.2. pont meghatározott szövegrésze
így az Ötv. 19. § (1) bekezdésébe ütközik, kérte ezért annak megsemmisítését.
II.
Az indítvány az alábbiak szerint részben megalapozott.
1. Az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés d) pontja szerint a helyi önkormányzat a törvény keretei között
meghatározza szervezeti és működési rendjét. E szabály
a szervezet kialakításának joga mellett rögzíti a működési rend önálló kialakításának jogát is. Ennek alapján
az önkormányzati szabályozás, azaz a szervezeti és működési szabályzat rendezési körébe tartozik az ülés menetének, a tanácskozás rendjének, a kérdések, a hozzászólások, a vita lezárása stb. részletes szabályainak
meghatározása. Az Ötv. 18. § (1) bekezdés szerint a képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatát rendeletben határozza meg.
Az Ötv. 19. § (1) bekezdés értelmében „A települési képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel
képviseli a választóinak az érdekeit. Részt vehet a képviselő-testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtá-
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suk szervezésében és ellenőrzésében. A települési képviselők jogai és kötelességei azonosak...” Az Ötv. 19. § (1)
bekezdése alapján – ahogy azt az Alkotmánybíróság több
határozatában is megállapította – a települési képviselők
mandátuma ugyanúgy szabad mandátum, mint az országgyűlési képviselőké. Egyrészt mivel a települési képviselő „a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli a
választóinak az érdekeit”, ezért az egyéni választókerületben megválasztott képviselők is elszakadnak az őket
megválasztó szűkebb közösségtől. Másrészt az Ötv. 19. §
(1) bekezdése azt is kimondja, hogy a települési képviselők jogai és kötelességei azonosak. A 68/2002. (XII. 17.)
AB határozat szerint az Alkotmánybíróságnak az országgyűlési képviselők mandátumának szabadságával kapcsolatban megállapított követelményei a települési képviselők mandátumára ugyanígy alkalmazandóak. (ABH
2002, 394.) „A szabad mandátum a képviselői jogállás
alapja. A szabad mandátum azt jelenti,hogy a megválasztás után a képviselő jogilag függetlenné válik választóitól; állásfoglalásait meggyőződése és lelkiismerete alapján alakítja ki, s így is szavaz; képviselői tevékenysége és
szavazata miatt nem hívható vissza. (...)” (Lásd: 27/1998.
(VI. 16.) AB határozat, ABH 1998, 200.) A 101/B/2001.
AB határozat pedig azt is rögzítette, hogy a fővárosi közgyűlési mandátumszerzés részben speciális szabályok
(lista) alapján történik. A fővárosi közgyűlési képviselő
jogállása, az egyes közgyűlési képviselők jogai és kötelességei azonosak; sem az Ötv. 19. § (1) bekezdése, sem
más előírása nem állapít meg a települési képviselők jogállásától különböző speciális rendelkezéseket a fővárosi
közgyűlési képviselőknek. Rájuk is vonatkozik a szabad
mandátum, a képviselői egyenlőség és a település egészéért vállalt felelősség elve. (ABH 2001, 1481.)
A fentiek alapján tehát az Önkormányzati képviselői (így a fővárosi közgyűlési képviselői) jogok része,
hogy a képviselő részt vesz a képviselő-testületi munkában, amelyben a képviselő „szabad mandátummal” rendelkezik, meggyőződése és lelkiismerete alapján alakítja
ki állásfoglalásait. A képviselő-testületi munkához kapcsolódik a döntés előkészítés, az ülésen való részvétel,
a vitában való felszólalás, vagy a módosító indítványok
benyújtása is. Adott esetben a módosító indítvány benyújtásában is megtestesülhet a települési képviselőnek a
település egészéért vállalt felelőssége, ennek korlátozása
alappal veti fel a képviselői jogok Ötv. 19. § (1) bekezdését sértő korlátozását, végső soron a szabad mandátum
elvének sérelmét is.
2. A Kgy. r. 2. számú melléklete az előterjesztések előkészítésének rendjét és általános követelményeit szabályozza, ezen belül II. rész a rendeletek előkészítésének
különös szabályait, a 9. pont pedig a Fővárosi Önkormányzat költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletre vonatkozó egyedi szabályokat. A 9.2. pont szerint
„Forrásigényt támasztó módosító indítvány a költségvetési javaslathoz, illetve az elfogadott költségvetéshez,
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a költségvetési rendelet-módosítási előterjesztésekhez, a
záróbeszámoló keretében meghozandó döntésekhez csak
akkor nyújtható be, ha az előterjesztő az adott tétellel
kapcsolatos többletkiadási összegnek megfelelő, technikai kezelhetőségét illetően a főpolgármester által előzetesen igazolt csökkentési javaslatot tesz a módosítandó
előterjesztésben szereplő vagy érvényes egyéb kiadási
tétel rovására, indokolva a prioritás áthelyezését, illetve
az egyensúlyi követelmény betartásával ismertetve a módosítással beemelni kívánt új, illetve megemelni kívánt
költségvetési tételeknek az érvényben lévő finanszírozási prognózisban szereplő későbbi évek költségvetési keretfeltételeire gyakorolt hatásat. Forrásként az általános
tartalék, illetve egyéb tartalékkeret nem, illetve csak a
főpolgármesterrel való előzetes egyeztetés és egyetértés
esetén jelölhető meg.”
Az önkormányzati költségvetésnek sajátos – törvények által meghatározott – helye van az önkormányzati rendeletek között. Az Ötv. 1. § (6) bekezdés b) pontja
szerint „az önkormányzat tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és a kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról
egységes költségvetéséből gondoskodik. Az Ötv. 64/C. §
(1) bekezdése szerint „A fővárosi közgyűlés és a kerületi képviselő-testület saját éves költségvetést határoz meg
az államháztartásról szóló törvény szabályai szerint.” Az
Ötv. 77. § (2) bekezdése értelmében pedig „Az önkormányzatok költségvetése az államháztartás része, ahhoz
teljes pénzforgalmával kapcsolódik. Az önkormányzati költségvetés a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz az állami támogatásokkal és más költségvetési kapcsolatokkal kötődik.” Az önkormányzati költségvetés
megállapítása és a kiegyensúlyozott költségvetési gazdálkodás tehát az önkormányzati működés előfeltétele.
Az önkormányzati költségvetés megalkotásának egyes
eljárási szabályait az Áht. 2. 24. §-a szabályozza. A fővárost érintően eszerint a főjegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a főpolgármester terjeszti a
Közgyűlés elé. Az Áht. 24. § (3) bekezdés értelmében „A
polgármester a költségvetési rendelettervezet benyújtásakor előterjeszti azt az önálló rendelettervezetet is, amely
az önkormányzati rendeleteknek a költségvetési rendelettervezetben javasolt előirányzatok megalapozásához
szükséges módosításait tartalmazza”. A polgármester
(főpolgármester) költségvetési rendelet megalkotása során betöltött szerepére utal a Hatásköri törvény 139. § (1)
bekezdés a) pontja, amely szerint a polgármester gazdálkodási feladata és hatásköre, hogy a képviselő-testület
elé terjeszti a gazdaság programtervezetét, a költségvetési koncepciót, a költségvetési rendelet, illetve az azt megalapozó egyéb rendeletek tervezetét;”
A költségvetési rendelet megalkotására vonatkozó
szabályok értelemszerűen irányadók a rendelet módosítására is, e rendelet megalkotásában való képviselői
részvétel különösen is kapcsolódik – az Ötv. 19. § (1)
bekezdésében meghatározott – a választók érdekeinek a
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„település egészéért vállalt felelősség”’-gel történő képviseletéhez.
3. A Kgy. r. jelen ügyben vizsgált szabálya arra az
esetkörre vonatkozik, amikor a települési képviselő a
költségvetéshez tartozó forrásigényt támasztó módosító indítványában forrásként az általános tartalékot, vagy
az egyéb tartalékkeretet jelöli meg. Erre csak a főpolgármesterrel való előzetes egyeztetés és egyetértés esetén
van lehetőség. A Fővárosi Önkormányzat állásfoglalásában hivatkozott Budapest Főváros Önkormányzata 2012.
évi összevont költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.)
Főv. Kgy. rendelet 20. §-ára amely ezen tartalékok feletti rendelkezés jogát jelentős részében a főpolgármesterre ruházta át. A Fővárosi Önkormányzat ennek tükrében
fogalmazta meg azon véleményét, hogy „ezért is tartjuk
szükségesnek a képviselői javaslatot egyeztetni a főpolgármesterrel”.
A fentiek alapján a fővárosi közgyűlési képviselők
törvényben is védett – képviselői jogát kell összhangba
hozni a költségvetés megalkotásához fűződő – szintén
törvényekben rögzített – önkormányzati érdekkel, benne
az egyensúlyi követelményeknek megfelelő költségvetésért fennálló – törvényekben és közgyűlési rendeletekben megjelenő – főpolgármesteri felelősséggel. Mindezek tükrében megállapítható, hogy nem törvénysértő a
Kgy. r.-ben a főpolgármesterrel történő előzetes egyeztetéshez kötni azt az esetet, amikor a képviselői módosító indítvány forrásként az általános tartalékot, illetve
egyéb tartalékkeretet jelöl meg. Ebben az esetben a képviselő az egyeztetés során megfelelő tájékoztatást kaphat, így közvetlen információk birtokában alakíthatja ki a
költségvetési javaslathoz, illetve az elfogadott költségvetéshez, a költségvetési rendelet-módosítási előterjesztésekhez a forrásigénnyel járó módosító indítványát, ha azt
a tartalék terhére kívánja benyújtani. Ezen módosító indítványhoz kapcsolódó egyeztetési kötelezettség az Ötv.
19. § (1) bekezdésében meghatározott képviselői jogokat
nem sérti, része a település egészéért vállalt felelősséggel
meghozandó döntések előkészítésének.
4. Más azonban a törvényességi megítélése annak,
amikor a szabályozás a képviselői módosító indítvány
benyújtását a főpolgármester egyetértéséhez köti. A szabad mandátum alapján a képviselő nem függ a választópolgári akarattól, maga alakítja ki álláspontját. A képviselői jogok része az is, hogy az önkormányzati rendelet
megalkotása során – így a költségvetési rendeletek meghozatala során is – a képviselő önálló döntéseket hozhasson. A Kgy. r vizsgált szabálya – az egyetértés előírásával – lényegében vétójogot biztosít a főpolgármesternek
a közgyűlési képviselő módosító indítványával szemben,
amely előírás ellentétes az Ötv. 19. § (1) bekezdésében
foglaltakkal. Az Ötv. szabálya a képviselői jogok között
külön is kiemeli a döntés-előkészítésben való részvételt.
Törvénysértő emiatt az a szabály, amely a képviselői mó-
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dosító indítvány benyújthatóságát, napirendre kerülését,
annak tartalmához köti. Ugyanakkor az is megállapítható, hogy a Kgy. r. 2. számú melléklete II. 9.2. pontjában
kitűzött cél megvalósítása – nevezetesen, hogy a főpolgármester hozzájárulása hiányában lehetőleg ne kerüljön
olyan rendelkezés elfogadásra, amelynek forrása az általános tartalékalap, vagy egyéb tartalék – nem lehetetlenül el az egyetértési jog nélkül. A Kgy. r. 29. §-a szerint a
módosító indítványokról – ha azt az előterjesztő nem fogadja be – külön-külön egyenként kell szavazni, a módosító javaslat elfogadásához ugyanolyan szavazatarány
kell, mint az eredeti javaslat elfogadásához. A rendeletalkotási eljárásban tehát – adott esetben a képviselő javaslatával szemben – kifejezhető a tartalékok felhasználásának korlátozása.
Végezetül rá kell mutatni arra, hogy jelen ügyben a
vizsgálat tárgya a Fővárosi Közgyűlés költségvetési rendelete megalkotásának eljárási szabálya, benne a módosító indítvány benyújtásának eljárási rendje volt. Ettől
különálló kérdés, amikor a főpolgármester a Közgyűlés
által átruházott hatáskörben önállóan dönt.
A fentiek alapján a Kúria Önkormányzati Tanácsa
megállapította, hogy a Kgy. r. 2. számú melléklete II. 9.2.
pont utolsó mondatának „és egyetértés” szövegrésze törvénysértő, ezért e rendelkezést megsemmisítette. A megsemmisítés következtében hatályban maradó szövegrész
szerint: „Forrásként az általános tartalék, illetve egyéb
tartalékkeret nem, illetve csak a főpolgármesterrel való
előzetes egyeztetés esetén jelölhető meg.”
5. Az indítványozó eredeti beadványában vizsgálni
kérte a Kgy. r. 15. § (3) bekezdését, 36. § (3) bekezdését,
62. § (1) bekezdés utolsó mondatának a „főjegyző munkáját a főpolgármester irányítja” szövegrészét, a Kgy. r.
5. számú melléklete Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 4.
pont alatti „Az érintett kérésére a költségtérítést – alapul
véve legalább fél év igazolt és szükséges költségeit átalányként is megállapíthatja” szövegrészét. A Kgy. r. ezen
rendelkezései vonatkozásában – a Mód. 1-re és a Mód.
2.-re tekintettel – az indítványozó a törvényességi vizsgálatra irányuló kérelmét nem tartotta fenn. A Bszi. 51. §
(2) bekezdés a) pont értelmében a Kúria Önkormányzati Tanácsa az eljárást megszünteti, ha az indítványozó az
indítványt visszavonja. A fenti rendelkezések törvényességi vizsgálata tekintetében a Kúria Önkormányzati Tanácsa ezért az eljárást megszüntette.
6. A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Kgy. r. 2. számú melléklete II. 9.2. pont utolsó mondatának „és egyetértés” szövegrésze megsemmisítésére tekintettel a Bszi.
55. § (2) bekezdés b) pontja szerint elrendelte határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét. A megsemmisített rendelkezés a Bszi. 56. § (2) bekezdés alapján a
határozat Magyar Közlönyben való közzétételét követő
napon veszti hatályát.
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A Kúria egyben a Bszi. 55. § (2) bekezdés c) pontja alapján elrendelte, hogy a határozat közzétételére – a
Magyar Közlönyben való közzétételt követő nyolc napon
belül – az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos
módon kerüljön sor.
A jelen határozat elleni jogorvoslat lehetőségét a Bszi.
49. §-a zárja ki.
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Dr. Kalas Tibor s. k.
az Önkormányzati Tanács elnöke

Dr. Balogh. Zsolt s. k.
előadó bíró

Budapest, 2012. június 25.
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Dr. Marosi Ildikó s. k.
bíró
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Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány
Közhasznúsági jelentés 2011. évi
Szöveges beszámoló 2011. év
A közhasznú szervezetekről 1997. évi CLVI. Törvény 19. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében a Rajkó Oktatási
és Művészeti Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) közhasznúsági jelentésének összefoglalása.
Alapító a Rajkó Művészegyüttes Közhasznú Társaság, 1074 Budapest, Rottenbiller utca 16–22.
Az Alapítvány kiemelt közhasznú tevékenysége nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, hátrányos helyzetűek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos közhasznú tevékenység.
Az Alapítvány elsősorban a cigányzene fennmaradását, a cigányzenészek utánpótlásának megteremtését, a művészeti
képzés fenntartását és a művészeti oktatás támogatását szolgálja.
Az Alapítvány célja a fiatal pályakezdő művészek, művészeti csoportok támogatása, az utánpótlás megteremtése.
Fenntart, működtet és támogat olyan művészeti csoportokat, amelyek a nemzeti kultúra részeként reprezentálják a művészeti ág, műfaj magas szintű művelését. A művészeti képzés támogatására tartja fenn és működteti az iskolát.
Az Alapítvány a Kszt. 26. §. C) 4. pontjában megjelölt közhasznú tevékenysége megvalósításának érdekében működteti
és tartja fenn a Rajkó-Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Táncművészeti és Zeneművészeti Szakképző Iskolát, melynek székhelye: 1074 Budapest, Rottenbiller utca 16–22.
Az Alapítvány közhasznú célú működésre kapott támogatásai központi költségvetéstől: MÁK normatíva támogatás
42 932 ezer Ft, OKM megállapodás alapján 54 720 ezer Ft, Budapest Főváros Önkormányzata Közszolgáltatási szerződés alapján 23 872 ezer Ft, Egyéb bevétel 14 634 ezer Ft.
A 2010-2011. tanévben 475 tanuló folytatta tanulmányait az iskola zene és táncművészeti tagozatán. Tanulóink rendszeresen vesznek részt versenyeken, ahol kiváló eredményeket érnek el, pl.: Klauzál Kupa verseny I. helyezés, II. Nemzetközi Bartók Béla Zongoraverseny (Bécs) III. helyezés
Tanáraink közül sokan koncertezők, rendszeresen fellépő ismert művészek, ami nagymértékben hozzájárul az iskola
jó hírnevéhez.
2011-2012. tanévben 446 fő vett részt az iskolai oktatásban. Kihelyezett telephelyeinken tanulóink között több nívódíjas és versenyeken kiemelkedő eredményt elérő diákunk van. Zenei tagozaton „különleges tehetségek” osztályát indítottuk.
Az Alapítvány változatlanul mindent megtesz a közhasznú célkitűzéseinek megvalósítása érdekében.
Az ANALITIKA Számviteli Tanácsadó és Könyvvizsgáló Bt. független könyvvizsgálói jelentése alapján az egyszerűsített éves beszámoló az Alapítvány 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.
Közhasznú alapítvány mérleg 2011. év
Tétel megnevezése
Eszközök
A. Befektetett ezsközök
B. Forgóeszközök
C. Aktív időbeni elhatárolások
Eszközök (aktívák) összesen
Források
D. Saját tőke
E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek
G. Passzív időbeni elhatárolások
Források (passzívák) összesen

Előző év

adatok E Ft-ban
Tárgyév

368043
3144
0
371187

360369
13717
0
374086

2781
0
8121
365847
371187

10114
0
5818
358154
374086
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Közhasznú alapítvány eredmény-kimutatás 2011. év
Tétel megnevezése
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
B. Vállakozási tevékenység bevétele
C. Összes bevétel
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
F. Összes ráfordítás
G. Adózás előtti eredmény
H. Adófizetési kötelezettség
I. Tárgyévi vállalkozás eredménye
J. Tárgyévi közhasznú eredmény

Előző év
145089
1787
146875
146527
624
147151
1163
0
0
1438

adatok E Ft-ban
Tárgyév
135316
842
136158
127807
367
128174
475
0
0
7509

Tájékoztató adatok
adatok E Ft-ban
Bérköltség
16576
Személyi jellegű egyéb kifizetések
818
Bérjárulékok
4467
A szervezet által nyújtott támogatások
66964
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az
Összefogás
a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért
Közalapítvány
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány alapítói és kuratóriuma
részére
Elvégeztük az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány mellékelt 2011. évi beszámolójának a könyvvizsgálatát. Ez az egyszerűsített éves beszámoló a 2011. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 193.272 E Ft a mérlegszerinti eredmény 905
E Ft, - és a Közalapítvány ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika
meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből, közhasznúsági jelentésből áll.
Az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek
szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.
A könyvvizsgáló felelőssége az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.
Itt jegyezzük meg, hogy a 2011. 05. 05-én kiadott jelentésünkben 2010. évre könyvvizsgálatunk alapján minősítés nélküli záradékot adtunk ki.
A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon
érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos
etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot
szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.
Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves
beszámoló akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló
megítélésétől függnek. Az éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy a közalapítvány belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.
A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék megadásához.
A könyvvizsgálat során az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk
arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint a beszámoló az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.
Figyelemfelhívás
Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet a pénzügyi kimutatásokhoz fűzött alábbi megjegyzésünkre!
A 169/2011. (V. 26.) számú kormányhatározat a Közalapítvány megszüntetését 2012. 04. 30-i határidőben jelölte
meg. Jelentésünk kiadásáig ettől eltérő megállapodás a két alapító között nem született. Ugyanakkor a Közalapítvány a
TÁMOP program keretében a közreműködésével folyó program lezárásában 2012. 06. 30-ig érintett! Változatlan státusz
esetén a tevékenységet átvevő, vagy a két alapító jogutódi felelősséggel bír, e folyamatokra a Közalapítvány kötelmeit illetően is.
A Közalapítvány az itt jelzett folyamatot a kiegészítő melléklet 3. oldalával kezdődően, valamint a közhasznúsági jelentés V. pontjában részletesen bemutatta.
Budapest, 2012. április 11.
Varga Péter s. k.
ügyvezető
MKVK 000256

Varga Péter s. k.
bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK 004214
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I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉS
1. A Közalapítvány bemutatása
Közalapítvány neve: Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány
A Közalapítvány székhelye: 1134 Budapest Dózsa György út 152.
Alapítás, alakulás időpontja: 2004.01.07.
Működési formája: közalapítvány
Induló vagyona: 26 000 000 Ft
A tevékenységi körét illetően főtevékenysége alapján a kiemelten közhasznú besorolást kapta.
A ellenőrzését a 9 fős Kuratórium a 3 fős Felügyelő Bizottság valamint a könyvvizsgáló végezte.
Tevékenységi körök:
Az év során a Közalapítvány az alábbi – a bíróságnál bejegyzett – tevékenységekben működött
85.32. : Szociális ellátás elhelyezés nélkül

2. Az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány
2011. évi tevékenysége, gazdálkodása
A Közalapítvány célja a fővárosban élő hajléktalan emberek szociális helyzetének javítása. A Közalapítvány alakuló
ülését 2004. 02.17-én tartotta.
A Közalapítvány induló vagyona 26 000 E Ft, amelyből 13 000 E Ft-ot a Magyar Köztársaság Kormánya, 13 000 E Ft-ot
Budapest Főváros Önkormányzata biztosított.
A 1316/2010. (XII. 27.) Korm. Határozat , amely a Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló 1159/2010. (VII. 30) Korm. Határozat által előírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekről szól, 4. pontjában az alábbiakról rendelkezik:
„A Kormány megbízza az állami vagyon felügyeletéért felelős minisztert és a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős minisztert, hogy a közalapítványok és alapítványok által ellátott feladatok felett szakmai felügyeletet gyakorló miniszter bevonásával tegyék meg a szükséges intézkedéseket a 4. 17. pont szerint az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalanokért Közalapítvány megszüntetése tárgyában”
Ennek alapján született meg a 169/2011. (V. 26.) Korm. Számú Kormányhatározat amelynek értelmében az
Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalanokért Közalapítvány megszüntetésre kerül.
A hivatkozott kormányhatározat megszületése óta eltelt időszakban számos egyezetés történt a Fővárosi Önkormányzat és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium illetékes munkatársai között A Közalapítvány megszüntetése kérdésében nem alakult ki egyetértés, mert a Fővárosi Közgyűlés 2011. április 27-i ülésén megalkotott határozatai a
Közalapítvány továbbműködtetéséről döntöttek. A két alapító egyetértése nélkül sem megszüntetni sem továbbműködtetni nem lehet változatlan formában a Közalapítványt.
A mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján a Közalapítvány megszüntetésének
időpontja 2012. 04. 30.
A Közalapítvány céljainak megvalósításához 2011. évben a Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól 100 000 E Ft összegű támogatást kapott., amely összegből 2011. évben 70 000 E Ft érkezett meg, a további 30 000 E Ft átutalása 2012 évben történt meg.
A Közalapítvány a 2011. évi pályáztatáshoz saját forrásaiból 21 500 E Ft-ot biztosított.
A Közalapítvány nyilvánosan meghirdetett pályázat keretében 121 500E Ft összegre írt ki támogatást.
A Közalapítvány előző évről 244 816 E Ft összegű kötelezettséget hozott át, ami az előző évek pályázatain nyert, de a
támogatottaknak még át nem utalt összegeit tartalmazza, ezen összegek átutalása 2011. évben részben megtörtént. Számviteli politikánk változása miatt 2010. évtől az adott évben a szerződött de még nem átutalt pályázaton nyert összegeket
már nem a passzív időbeli elhatárolások, hanem a rövid lejáratú kötelezettségeink között mutatjuk ki.
A Közalapítvány 2011. évben 1 000 E Ft-tal támogatta a Február 03-a munkacsoportot.
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2008. április 01-el indult el a Társadalmi Megújulás Operatív Program (továbbiakban: TÁMOP), amelyben konzorciumi partnerként a Hajléktalanokért Közalapítvány főpályázó mellett vesz részt a Közalapítvány. A TÁMOP programban
a kezdés óta 6 fő részmunkaidős munkavállaló dolgozott, 2010. évben további 3 fő részmunkaidős munkatárs és 10 fő
megbízásos jogviszonyban dolgozó munkatárs került felvételre. A TÁMOP program eredetileg 2011. 06. 30. befejezéssel
került meghirdetésre, de 2011. novemberében az irányító hatóság 1 éves meghosszabbításáról döntött, így a projekt várható befejezése 2012. 06. 30. A meghosszabbított projekt 7 fő részmunkaidős és 10 megbízásos jogviszonyú munkavállalóval folytatja a működést.
2011. év novemberében az ESZA Kht. helyszíni ellenőrzést tartott, ahol pénzügyi-gazdálkodási és szakmai anyagok is
ellenőrzésre kerültek, az ellenőrzés hibát, hiányosságot nem állapított meg. 2011. év során két pénzügyi elszámolás (PEJ)
került beadásra, és felhasználásra került a projekt kezdetekor az ESZA Kht. által rendelkezésre bocsátott előleg.
A Közalapítvány 2011. évben folytatta a 2010. évben megkezdett tevékenységét a Krízis Alap programfeladatainak ellátásában, ennek végrehajtására 50 000 E Ft támogatást kapott a Hajléktalanokért Közalapítványtól, a program keretében
2011. évben 2 811 E Ft lakhatási támogatás került kiutalásra, olyan önálló lakhatását 2008. szeptember 30-át követően elvesztett személyek részére akik kiskorú gyermeket nevelnek. A program 2011. 06. 30-án záródott, elszámolása, a fel nem
használt összegek visszautalása megtörtént.
A Közalapítvány képviselő szerve a 9 tagú Kuratórium. A Kuratórium tagjai díjazásban nem részesülnek. A Közalapítvány asszisztense részmunkaidős munkaszerződéssel a Közalapítvány titkára és könyvelője vállalkozási szerződés alapján látja el feladatait. A TÁMOP program munkatársai határozott időre szóló részmunkaidős munkaszerződés illetve határozott időre szóló megbízási szerződés alapján látják el feladataikat.
A pályázatok bírálása és az elszámolások ellenőrzése szakértők bevonásával történik, akik részben megbízási szerződéssel részben vállalkozási szerződéssel dolgoznak.
3. Kapcsolt vállalkozások
Nem értelmezhető a közalapítványnál.
4. Vezető tisztségviselők, az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjaival kapcsolatos adatok
2011. évi járandóságok
adatok E Ft-ban
Megnevezés

Bér + tiszteletdíj

Személyi jell.
Kifizetések

Összesen

Kuratórium tagjai

–

–

–

Felügyelő bizottság

–

–

–

Összesen

–

–

–

Folyósított előlegek és kölcsönök összege
A TÁMOP program működtetéséhez az Összefogás Közalapítvány a projekt alszámlájára 6 000 E Ft-ot utalt át, amelyet az utófinanszírozásos program elszámolása után visszafizet a Közalapítvány számlájára a TÁMOP projekt. Ez a viszszafizetés a mérlegkészítés időpontjáig megtörtént.
Vállalt garanciák
Garancia vállalása nem történt.
Az Összefogás a Budapesti lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány képviseletére jogosult
személyek neve és lakóhelye
Név
Kártyás Irén

Beosztás
Kuratóriumi tag

Lakcím
1084 Bp. Auróra u.7.
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A Közalapítvány könyvvizsgálatát
a PénzMentor Könyvvizsgáló Kft. (bejegyzési száma a Magyar Könyvvizsgáló Kamaránál: 000256) bejegyzett könyvvizsgálója Varga Péter végzi, akinek kamarai bejegyzési száma 004214.
5. A Számviteli törvényből adódó kötelezettségek
Közalapítványunk a beszámoló összeállításánál Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 15–16. §-ában meghatározott
alapelvek figyelembe vételével a 2011. gazdasági évről 2011. december 31.-i fordulónappal éves beszámolót készített. Az
éves beszámoló összeállítása a törvény 17–20. §-ban előírt általános szabályok alapján történt. Ennek keretében a mérleg
a 22–45. §, az eredmény-kimutatás a 70–87. §, a kiegészítő melléklet a 88–94. §, az üzleti jelentés pedig a 95. §-ban meghatározott törvényi előírásoknak megfelelően készült.
A Közalapítvány működését, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulását bemutató beszámoló összeállításához a 14. § előírása szerint Számviteli politikánkban rögzítettük az egyes mérlegtételek értékelési módját és zárlati időpontokat.
A Számviteli törvény által előírt egyes mérlegtételek valódiságának alátámasztására a számviteli alapelveknek megfelelően számviteli politikánk keretében elkészítettük
– az eszközök és források értékelési szabályzatát,
– pénzkezelési szabályzatot,
– számlarendet és számlatükört.
6. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása
2011

Vagyonváltozás

2010. záró

2011.
záró
Arányszám

ESZKÖZÖK
A) Befektetett Eszközök
I.

Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

2010.
12.31.

2011
12.31

Változás

2010.

2011.

3371

1661

–1710

0,93

0,87

2082

1024

–1058

0,57

0,54

1289

637

–652

0,36

0,33

240 598

156 168

–84 430

66,29

80,80

174

7 327

7 153

0,05

3,79

240 424

148 841

-91 583

66,24

77,01

119 000

35 443

-83 557

32,78

18,33

362 969

193 272

–169 697

100

100

III. Befektetett pénzügyi eszközök
IV. Befektett eszközök értékhelyesbítése
B) FORGÓESZKÖZÖK
I.

Készletek

II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
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2011

Vagyonváltozás

2010. záró

1889
2011.
záró
Arányszám

FORRÁSOK
D) SAJÁT TŐKE

47 621

48 526

I. Induló tőke

26 000

26 000

II. Tőkeváltozás

10 404

21 621

11 217

905

13,12

25,11

7,16

13,45

11 217

2,88

11,19

905

–10 312

3,09

0,47

253 119

143 876

–109 243

69,74

74,44

253 119

143 876

–109 243

69,74

74,44

62 229

870

–61 359

17,14

0,45

362 969

193 272

–175 140

100,00

100,00

III.Lekötött tartalék
IV.Értékelési tartalék
V.Tárgyévi eremény közhasznú tevékenységből
E) CÉLTARTALÉK
F) KÖTELEZETTSÉGEK
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek
G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS
FORRÁSOK ÖSSZESEN
A tőkeszerkezet mutatói
Mutató megnevezés

Mutató számítás

Mérleg
hivatkozás

2011.

Saját tőke aránya

Saját tőke/össz.forrás

D/D+E+F+G

25,11

Saját tőke aránya I.

Kötelezettségek/saját tőke

F/D

2,97

Tőkeszerkezeti mutató II.

Rövid lejáratú köt./saját tőke

FII./D

2,97
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II. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK
1. ESZKÖZÖK
1. 1. Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása mérlegtételenként
Beszerzés ideje

Megnevezés

2007. 07. 16

Szofver

Bruttó érték
708 000

2007. 05. 07

MS Office

55 200

2007. 05. 07.

Windows XP

36 960

2007. 05. 07.

Windows XP

36 960

2007. 05. 07.

Abbyy Fine Reader

46 560

2007. 05. 07

Számítógép

198 000

2008. 11. 16

Digitális fényképezőgép

66 900

2008. 11. 20

Projektor

194 944

2008. 11. 20

Notebook

127 042

2008. 11. 20

Notebook

114 785

2008. 11. 20

MS Office

63 390

2008. 11. 20

Windows XP

34 070

2009. 04. 22

Kulcs –Soft bérprogram

75 840

2009. 12. 30.

ASNET szoftver

2010. 02. 01

Adatbázis kezelő szoftver

1 100 000
260 000

2010. 02. 16

ASNET szoftver

1 640 000

2010. 03. 30

IBM System server

1 375 718

2010. 03. 31

SZámítógép

97 750

2010. 03. 31

MS Windows 7 szoftver

41 250

2010. 03. 31

Samsung monitor

41 000

Összesen

6 314 369

1. 2. Elszámolt értékcsökkenési leírás, leírási módonként
Megnevezés
I. Immateriális javak össz.

Nyitó érték

Évközi
lineárisan
elszámolt

Növekedés
terven felüli

Évközi
csökkenés

Záró érték

2 016 002

1 144 325

3 160 327

2.016.002

1 144 325

3 160 327

927 393

651 664

1 579 047

927 393

651 664

1 579 047

05. Vagyoni értékű jogok
06. Szellemi termékek
II. Tárgyi eszközök össz.
11. Ingatlanok és a kapcsolódó
vagyoni értékű jogok
12. Műszaki berendezések,
gépek, felszerelések
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Nettó érték 2011. XII. 31.
Megnevezés
I. Immateriális javak összesen

(Ft)
1 024 153

04. kísérleti fejlesztés aktivált értéke
05. Vagyoni értékű jogok
06. Szellemi termékek

1 024 153

II. Tárgyi eszközök összesen

637 091

11. Ingatlanok
12. Műszaki berendezések, gépek, járművek

637 091

13. Egyéb berendezések
2011. évben elszámolt értékcsökkenési leírás
Megnevezés
Folyamatosan (lineárisan) elszámolt értékcsökkenési leírás
Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás
Terv szerinti értékcsökkenés összesen

(Ft)
1 709 729
86 250
1 795 979

Terven felüli értékcsökkenés
2011. évben megvalósult beruházások bemutatása
A Közalapítvány 2011. évben nem valósított meg beruházást.
Értéknövelő felújítás saját forrásból:
Közalapítványunknál 2011. évben értéknövelő felújítás saját forrásból nem történt
1.3. Elszámolt értékvesztés és a visszaírt értékvesztés mérlegtételek szerinti bontásban
Közalapítványunknál 2011. évben értékvesztés illetve visszaírt értékvesztés nem volt.
1. 4. Aktív időbeli elhatárolások részletezése
A Közalapítvány 2011. évben 30 000 E Ft aktív időbeli elhatárolást tart nyilván, ami a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal kötött szerződés alapján a Közalapítványnak 2011 évre járó, de 2011. évben még át nem utalt támogatási összeget
tartalmazza, – amely összeg szerződés szerint 2012. I. félévében kerül átutalásra – ami a mérlegkészítésig megtörtént, a
Közalapítvány erre az összegre pályázati kiírás és szerződéskötés keretében kötelezettséget vállalt.
Aktív időbeli elhatárolásként tartjuk nyilván a TÁMOP projekt 2011. évi költségeinek ellentételezésére megállapított
de még be nem folyt, előleggel csökkentett utófinanszírozás 5 443 E Ft összegét
1. 5. Követelések
2011. évben 7 327 E Ft követelést tart nyilván a Közalapítvány, amiből 6 000 E Ft a TÁMOP projekt költségeinek fedezetére nyújtott az alapítvány a TÁMOP projekt számára. 1 327 E Ft a Magyar Evangéliumi Testvérszervezet 631/2010.
pályázati elszámolása és annak ellenőrzése alapján megállapított maradvány, amelyet a pályázó szervezet nem a pályázati cél érdekében használt fel.
A követelések rendezése a mérlegkészítés időpontjáig megtörtént mind a TÁMOP projekt mind a Magyar Evangéliumi Testvérszervezet részéről.

1892

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2012. augusztus 8.

2. FORRÁSOK
2. 1. A saját tőke üzleti éven belüli változása
adatok E Ft-ban
Megnevezés

2010. dec. 31.

2011. dec. 31.

Induló tőke

26 000

26 000

Tőkeváltozás

10 404

21 621

11 217

905

47 621

48 526

Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
Összesen
2. 2. Lekötött tartalék
2011. évben Közalapítványunknak lekötött tartaléka nem volt.
2. 3. Céltartalék képzése és –felhasználása
Közalapítványunk 2011. évben céltartalékot nem képzett.

3. KÖTELEZETTSÉGEK
adatok E Ft-ban
Megnevezés

2010. dec. 31.

2011. dec. 31.

I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek

253 119

143 876

Összesen

253 119

143 876

3. 1. Hátrasorolt kötelezettségek értéke jogcímenként
2011. évben Közalapítványunknak hátrasorolt kötelezettsége nem volt.
3. 2. Hosszú lejáratú kötelezettségek
2011. évben Közalapítványunknak hosszú lejáratú kötelezettsége nem volt.
3. 3. Öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettségek
2011. évben Közalapítványunk öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettséget nem vállalt.
3. 4. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek
Közalapítványunknak 2011. évben zálogjoggal biztosított kötelezettsége nem volt.
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3.5. Rövid lejáratú kötelezettségek
adatok E Ft-ban
Megnevezés

2010. dec. 31.

2011. dec. 31.

Vevőktől kapott előleg
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

93

Rövid lejáratú kötelezettségek alapítóval szemben

2 360

Rövid lejáratú kötelezettség TÁMOP projekt ÖKA felé

6 000

6 000

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

247 119

135 423

Összesen

253 119

143 876

3. 6. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletezése
adatok E Ft-ban
Megnevezés

2010. dec. 31

Adók, költségvetési befizetések
Jövedelem elszámolások
TB kötelezettség
TÁMOP kötelezettség ÖKA felé

2011. dec. 31.

529

54

1 023

146

751

153

6 000

6 000

Szállítókkal szembeni kötelezettség

93

Alapítókkal szembeni kötelezettség

2.360

Egyéb fizetési kötelezettség

244 816

135 070

Összesen

253 119

143 876

A rövid lejáratú kötelezettségek között mutatjuk ki a munkavállalóink felé, valamint a munkabérek járulékainak fizetési kötelezettségéből az APEH felé fennálló kötelezettségeinket, szolgáltatásból erdő szállítói kötelezettségünket valamint a TÁMOP projektnek az ÖKA felé fennálló kötelezettségeinket.
A rövid lejáratú kötelezettségek között mutatjuk ki továbbá a pályázaton megnyert de a szervezeteknek még át nem
utalt, szerződéssel alátámasztott továbbutalási kötelezettségeinket.
Szintén a rövid lejáratú kötelezettségeink között mutatjuk ki a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 2010 évi pályázati elszámolás során késedelmes átutalás miatt keletkezett visszafizetési kötelezettségünket. A pályázaton nyertes szervezetek
részére a pályázaton nyert összegek átutalása egyes esetekben több részletben történt. A 2. részlet átutalása mindig a pályázó kérésére történik, 2010 évben az egyik nyertes szervezet késedelmesen igényelte a 2. részlet kiutalását, így a Közalapítvány is később utalta viszont ezáltal 1 nappal kicsúszott a pályázat lejárati határidejéből. A Minisztérium felé a Közalapítvány 2011. 09. 26-án kelt levelében kérte a visszafizetéstől való eltekintést,amelynek összege 2 000 E Ft mivel a
pályázati összeg kiutalása a nyertes szervezet felé megtörtént, a szervezet felhasználta, a kérés elbírálása még nem történt
meg. A 2011. évi pályázati bírálat során adminisztrációs hiba történt ezáltal 360 E Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett a Közalapítványnak a Nemzeti Erőforrás Minisztérium felé.
3. 7. Kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos követelések és kötelezettségek
A Közalapítványnál nem értelmezhető.
4. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
adatok E Ft-ban
Megnevezés
Bevételek passzív időbeli elhatárolása

2010. dec. 31.

2011. dec. 31.

62 230

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.

870

Következő évet illető bevételek
Összesen

62 230

870

Passzív időbeli elhatárolások között mutatjuk ki a 2011. évet terhelő, de 2011. évben ki nem számlázott, ki nem fizetett szolgáltatások összegét.
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A bevételek alakulása cél szerinti bontásban
Megnevezés

2011-ben kapott

Működési célú támogatás

100 000

Felhalmozási célú támogatás
Támogatások összesen

100 000

Krízis Alap támogatása

2 965

Pályázati maradvány visszafizetés

8 301

TÁMOP finanszírozás

31 421

Diszkont kincstárjegy kamata

1 139

Egyéb bevétel (1% felajánlás)

81

Egyéb bevétel(telefon magánbeszélgetés)

7

Késedelmi kamat

365

Mindösszesen

144 279
Bevételek megoszlása
Összefogás
Közalapítvány

Megnevezés
Működési támogatás

TÁMOP
program

100 000

Felhalmozási támogatás
Krízis Alap támogatás

2 965

Pályázati maradvány

8 301

TÁMOP finanszírozás ESZA Kft

31 421

1% felajánlás

81

Telefon magánbeszélgetés

7

Kamat

1 504

Összesen

112 851

31 428

2. Bevételek és ráfordítások alakulása
Megnevezés
1

A.

ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
(1.+2.+3.+4.)

2

1.

Közhasznú célú működésre kapott támogatás

3

a) alapítótól

4

b) központi költségvetéstől

5

c) helyi önkormányzattól

6

d) társadalombiztosítási

7

e) továbbutalási céllal kapott

8

f) egyéb támogatás

9

2.

Pályázati úton elnyert támogatás

10

3.

Közhasznú tevékenységből származó bevétel

11

4.

Egyéb bevétel

12

B.

VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

13

C.

ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.)

2011.
144 279

100 000
8 301
34 386
81
1 511
144 279
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Megnevezés

2011.

14

D.

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI
(1.+2.+3.+4.+5.+6.)

15

1.

Anyagjellegű ráfordítások

15 958

16

2.

Személyi jellegű ráfordítások

15 409

17

3.

Értékcsökkenési leírás

18

4.

Egyéb ráfordítások

110 211

ebből: továbbutalt támogatás

104 697

19

143 374

1 796

20

5.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

21

6.

Rendkívüli ráfordítások

22

E.

VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI
(1.+2.+3.+4.+5.+6.)

23

1.

Anyagjellegű ráfordítások

24

2.

Személyi jellegű ráfordítások

25

3.

Értékcsökkenési leírás

26

4.

Egyéb ráfordítások

27

5.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

28

6.

Rendkívüli ráfordítások

29

F.

ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.)

30

G.

ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B.-E.)

31

H.

Adófizetési kötelezettség

32

I.

TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.)

33

J.

TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.)

143 374
905

905

3. Aktivált saját teljesítmények értéke
Közalapítványunknál nem értelmezhető.
4. Költségek költségnemenkénti megbontása
adatok E Ft-ban
Megnevezés
Anyagköltség

2010. dec. 31.

2011. dec. 31.

228

70

12 849

15 888

279

343

20 497

12 204

28

21

Bérjárulékok

5 372

3 185

Értékcsökkenési leírás

1 802

1 795

41 055

33 506

Igénybevett szolgáltatások költségei
Egyéb szolgáltatások költségei
Bérköltség
Személyi jellegű egyéb kifizetések

Aktivált saját teljesítmények értéke
Eladott áruk beszerzési értéke
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
Saját termelésű készletek állományváltozása
Költségek összesen
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Költségek megoszlása Összefogás Közalapítvány és TÁMOP projekt bontásban
Adatok E Ft-ban
Megnevezés

Összefogás
Közalapítvány

Anyagköltség

TÁMOP
program

26

44

6 258

9 630

298

45

Bérköltség

1 690

6 420

Megbízási díjak

1 381

2 713

Nyugdíjbiztosítási járulék

704

2 127

Egészségbiztosítási járulék

88

266

1

20

Igénybevett szolgáltatások költségei
Egyéb szolgáltatások költségei

Személyi jellegű egyéb kifizetések
Értékcsökkenési leírás

1 795

Aktivált saját teljesítmények értéke
Eladott (közvetített) szolgáltatások
értéke
Saját termelésű készletek
állományváltozása
Összesen

10 446

23 060

5. Kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei
A Közalapítványnál 2011. évben kutatási, kísérleti fejlesztési költségek nem merültek fel.
6. A támogatási program keretében kapott, folyósított, elszámolt összegek
A Közalapítvány működéséhez 2011. évben az alábbi támogatásokat kapta:
– Nemzeti Erőforrás Minisztérium
100 000 E Ft
Összesen:
100 000 E Ft
A Közalapítvány Kuratóriuma az alábbi programokra írt ki pályázatot:
adatok Ft-ban
I.

Közterületen élők ellátása
– étkeztetés éjjeli menedékhelyen, nappali melegedőben
– tartósan utcán élők szolgáltatáshoz jutásának támogatása

II. Hajléktalan emberek egészségügyi ellátásának támogatása
– egészségügyi ellátás támogatás

18 744 000
15 876 000
2 868 000
27 318 400
27 318 400

III. Az intézményi ellátásból való kikerülést támogató programok 75 437 600
– hajléktalan emberek jövedelemhez jutását
segítő szervezetek forráspótló támogatása
75 437 600
7. Kapcsolt vállalkozásokkal elszámolt összegek
(Az értékesítés nettó árbevétele, egyéb bevételek és a rendkívüli
bevételek között kimutatott halasztott bevételek)
Közalapítványunk nem számolt el ilyen címen összeget
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8. Egyéb bevételek és ráfordítások részletezése
adatok E Ft-ban
Megnevezés

2010. dec. 31.

2011. dec. 31.

Értékesített immateriális javak tárgyi eszközök bevétele

–

Káreseményekkel kapcsolatos bevételek

–

Bírság, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés

–

Behajthatatlannak minősített és leírt követelésekre kapott összegek

–

Egyéb bevétel-működési támogatásból

333 333

100 000

333 333

100 000

Egyéb címen képzett céltartalék felhasználása
Állami költségvetéssel elszámolt támogatások
Biztosító által visszaigazolt kártérítés összege
Összesen
Megnevezés

2010. dec. 31

2011. dec. 31.

Értékesített immateriális javak tárgyi eszközök könyv szerinti értéke

–

Káreseményekkel kapcsolatos kifizetések

–

Bírság, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés
Egyéb ráfordítás-érvényes szerződés szerinti felhasználás

281 062

120 265

281 062

120 265

Céltartalék képzés egyéb címen
Eredményt terhelő ÁFA
Építményadó, telekadó
Gépjármű súlyadó
Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett immateriális javak,
tárgyi eszközök
Összesen
9. Pénzügyi bevételek részletezése
Közalapítványunk Kuratóriumi felhatalmazás alapján diszkont kincstárjegyet vásárolt amelynek kamataiból 2011. évben 1 139 016 Ft pénzügyi bevételt értünk el.
10. Pénzügyi ráfordítások részletezése
Közalapítványunk 2011. évben pénzügyi ráfordítást nem számolt el.
11. Kapcsolt vállalkozásoktól kapott 2011. évi osztalékbevétel
Közalapítványunknál nem értelmezhető.
12. Rendkívüli bevételek és ráfordítások részletezése
Közalapítványunk 2011. évben rendkívüli bevételt illetve ráfordítást nem realizált.
13. Rendkívüli bevételek és ráfordítások Közalapítványi adóra gyakorolt számszerűsített hatása
Rendkívüli bevétel- illetve kiadás nem lévén nem értelmezhető.
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14. A halasztott ráfordítások és a halasztott bevételek jelentősebb összegei, azok időbeli alakulása
Közalapítványunknál 2011. évben nem voltak halasztott ráfordítások illetve bevételek.
15. A társasági adóalapot csökkentő és növelő tételek
Közalapítványunknál nem értelmezhető.

IV. MÉRLEGTÉTELEK ÉRTÉKELÉSE
1. Eszközök értékelése
Befektetett eszközök értékelése
Közalapítványunk nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, így arra a mérlegtételeknél nem utalunk.
Immateriális javak
Értékelésük a törvény 47–51. § előírásai szerint történik
Közalapítványunk utcaszolgálatok munkáját segítő szoftverrel, valamint Windows XP, MS Office, illetve Abbyy
Reader Fine szkennert kezelő szoftverrel rendelkezik.
A TÁMOP program Windows XP, és MS Office szoftver , bérszámfejtő szoftver, és ügyfélnyilvántartó szoftverrel rendelkezik, 2010. évben a már meglévő ügyfélnyilvántartó szoftver új modulokkal bővült , valamint adatbázis kezelő szoftver beszerzése történt.
2011. évben a bérszámfejtő program 2011. évi szabályoknak megfelelő verziója vásárlása történt meg, amely használatbavételkor egyösszegben értékcsökkentésre került.
Az immateriális javak leltározása december 31-i határidővel megtörtént.
Tárgyi eszközök
Értékelésük a törvény 47–51. §, illetve az 52–53. § előírásai szerint történik. Nem szerepelhetnek értékkel azok az eszközök, amelyeknek nincs hozzárendelhető beszerzési értékük.
Közalapítványunk 1 db számítógép konfigurációval , a valamint a TÁMOP program megvalósításához beszerzett digitális fényképezőgéppel, projektorral, és 2 db notebookkal rendelkezik, 2010. évben IBM System server és egy újabb számítógép és monitor beszerzése történt. 2011. évben beszerzés nem történt. A tárgyi eszközök leltározása december 31-i
határidővel megtörtént.
Beruházások
Az alapítvány működéséhez szükséges tárgyi eszközök és szoftverek beszerzését mutatjuk ki,2011 évben beruházás
nem történt.
Befektetett pénzügyi eszközök
Közalapítványunk nem rendelkezik befektetett pénzügyi eszközzel.
Forgóeszközök
Készletek értékelése
Közalapítványunk nem rendelkezik készletekkel.
Követelések értékelése
Közalapítványunk 7 327 E Ft összegben tart nyilván követelést, amelyből 1 327 E Ft a Magyar Evangéliumi Testvérszervezet pályázati maradványának visszafizetési kötelezettsége, 6 000 E Ft a TÁMOP projektnek nyújtott kölcsön. A követelések pénzügyi rendezése a mérlegkészítés időpontjáig megtörtént.
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Pénzeszközök
Külön értékelés forint számla vezetés mellett nem szükséges. A bankkivonattal, pénztárjelentéssel való egyezőséget,
mint előírt kötelezettséget biztosítottuk.
Aktív időbeli elhatárolás
Közalapítványunk 30 000 E Ft aktív időbeli elhatárolást tart nyilván, ami a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal kötött szerződés alapján a Közalapítványnak 2011. évre járó, és kötelezettséggel terhelt de 2011. évben át nem utalt támogatást tartalmazza.
A támogatás átutalása a mérlegkészítés időpontjáig megtörtént.
Aktív időbeli elhatárolásként mutatjuk ki a TÁMOP projekt 2011. évben felmerült, ESZA felé elszámolt költségeinek
ellentételezésére kapott összeget, amelynek átutalása a mérlegkészítés időpontjáig megtörtént
1. Források értékelése
Saját tőke
Saját tőke nyilvántartásunkat a Számviteli törvény 35-40. §-ában előírásoknak megfelelően mutatjuk ki. Saját tőkeként
tartjuk nyílván a korábbi előírások szerint kialakított induló vagyont.
Céltartalék
2011. évben céltartalékot nem képeztünk.
Hosszú lejáratú kötelezettség
Közalapítványunk nem vállalt hosszú lejáratú kötelezettséget.
Rövid lejáratú kötelezettség
Ezen kötelezettségeinket a törvény 42. § (3), valamint a 43. § előírásainak megfelelően mutatjuk ki.
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között a munkavállalóink valamint az adóhatóság felé fennálló kötelezettségeink összegét mutatjuk ki.
Rövid lejáratú kötelezettségeink között tartjuk nyilván a TÁMOP projekt konzorciumi partnere a Hajléktalanokért
Közalapítvány felé fennálló TÁMOP projekttel kapcsolatos előleg tartozásunkat.
Rövid lejáratú kötelezettségek között mutatjuk ki továbbá a pályázaton nyertes, szerződött de 2011. évben a szervezeteknek még át nem utalt összegeket
Rövid lejáratú kötelezettségeink között mutatjuk ki a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal szemben a 2010 év pályázati elszámolás kapcsán keletkezett 2 000 E Ft visszafizetési kötelezettségünket, amely kifizetésének elengedése iránt kérelmet nyújtottunk be. Szintén rövid lejáratú kötelezettségeink között mutatjuk ki a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal
szemben fennálló 360 E Ft visszafizetési kötelezettségünket, amely a 2011. évi pályázati kiírás során keletkezett adminisztrációs hiba folytán adódott.
Passzív időbeli elhatárolások
Az itt kimutatott, okmányokkal alátámasztott tételek a Számviteli törvény 44–45. §-ban foglaltak szerint kerültek elszámolásra. Passzív időbeli elhatárolásként mutatjuk ki, a 2011. évet terhelő, de 2011. évben ki nem számlázott összeget, amelyet a Kuratórium döntése alapján a TÁMOP projekt folytatása esetén lehet kifizetni 2011. évre, amennyiben a
TÁMOP projekt a kifizetéshez szükséges előleget megkapja. A kifizetés a mérlegkészítés időpontjáig megtörtént.
Passzív időbeli elhatárolásként mutatjuk ki továbbá a könyvvizsgálati díj valamint az üzemeltetési költségeink 2011
évet terhelő de még ki nem számlázott összegét
2. Az értékcsökkenés elszámolásának választott módszere
Az értékcsökkenést a számviteli politikánkban meghatározott módon, lineáris kulcsokkal számoltuk el. Az 50 ezer Ft
beszerzési ár alatti tárgyi eszközök esetében alkalmaztuk a használatba vételkor egyösszegű értékcsökkenés módszerét.
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TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK
A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai
állományi létszáma, bére, személyi jellegű egyéb kifizetései
2011. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
A Közalapítvány 2011. évben a Közalapítvány Tikárát és könyvelőjét vállalkozói szerződéssel foglalkoztatta. Az irodai asszisztensi munkakört egy fő részmunkaidős munkaviszonyban álló kolléganő látta el .
A TÁMOP program feladatainak ellátását a projektvezető, hat projekt asszisztens – részmunkaidős munkaviszony
alapján – és tíz fő regionális koordinátor – megbízásos jogviszony keretében – végezte. A TÁMOP projekt meghoszszabbítása során a feladatokat a projektvezető és öt asszisztens részmunkaidős foglalkoztatás keretében tíz fő koordinátor
megbízásos jogviszony keretében végzi.
A pályázatok bírálásában részt vevő szakértők részben megbízási szerződéssel, részben vállalkozási szerződéssel végezték a feladataikat.
A TÁMOP programban részt vevő szakértők, valamint a regionális műhely oktatói részben megbízási szerződéssel,
részben vállalkozói szerződés alapján végezték feladataikat.
2011. évi bérköltség állományonkénti bontásban (ezer Ft-ban)
Titkárság

TÁMOP alk.

Szakértők

Összesen

Bérek járuléka

1 690

9 133

1 381

12 204

3 185

Személyi jellegű kiadásként merült fel 20 855 Ft összegű reprezentációs költség, amelyből 19 855 Ft a TÁMOP projektnél felmerült reprezentációs költség.
2. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák
2011. március 28-al kezdődően az Állami Számvevőszék helyszíni vizsgálatot tartott a Közalapítványnál , az ellenőrzés értékelhető kifogást nem vetett fel.
2011. szeptemberében a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megbízásából a Szalay Ügyvédi Iroda végzett átfogó ellenőrzést amelynek során a Közalapítvány 3 éves működése került vizsgálatra.
Környezetvédelem
3. 1. Tárgyi eszközök, veszélyes hulladékok, anyagok változása
A 2000. évi C., a számvitelről szóló törvény 94. § (1)–(2) bekezdésben megjelölt, a környezet védelmét közvetlenül
szolgáló tárgyi eszköznek, a környezetre káros veszélyes hulladékoknak, anyagoknak nyitó és záró készlete a Közalapítványnál nem volt.
3. 2. Környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalék
A tv. 41. § (1)–(2), valamint a 93. § (3) bekezdése értelmében környezetvédelmi kötelezettségek fedezetére a Közalapítvány céltartalékot nem képzett.
3. 3. Környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb adatok
a) Környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költségek összege
Környezetvédelemmel kapcsolatban a Közalapítvány nem számolt el költséget 2011. évben.
b) Céltartalék-képzés
A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek várható összegére, fedezetére Közalapítványunk céltartalékot nem képzett.
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ÖSSZEFOGÁS KÖZALAPÍTVÁNY
18112285-1-41

1. oldal
2011. ÉV

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Sorszám

A tétel megnevezése
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27
28

1.
2.
3.
4.
5.
6.

5.
6.

b
ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
(1.+2.+3.+4.)
Közhasznú célú működésre kapott támogatás
a) alapítótól
b) központi költségvetéstől
c) helyi önkormányzattól
d) társadalombiztosítási
e) továbbutalási céllal kapott
f) egyéb támogatás
Pályázati úton elnyert támogatás
Közhasznú tevékenységből származó bevétel
Egyéb bevétel
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.)
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI
(1.+2.+3.+4.+5.+6.)
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
ebből: továbbutalt támogatás
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI
(1.+2.+3.+4.+5.+6.)
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások

adatok E Ft-ban
Előző
év(ek)
Előző év
Tárgyév
helyesbítései
c
d
e
333 333
0 144 279
297 265

0

278 000
19 265
32 095
37
3 936
333 333
322 116

100 000
8 301
34 386
81
1 511
0
0

13 356
25 896
1 802
281 062
275 571

0

144 279
143 374
15 958
15 409
1 796
110 211
104 697

0
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18112285-1-41
ÖSSZEFOGÁS KÖZALAPÍTVÁNY

2. oldal
2011. ÉV

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Sorszám

A tétel megnevezése

a

b
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.)
ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B.-E.)
Adófizetési kötelezettség
TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.)
TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.)

29
30
31
32
33

F.
G.
H.
I.
J.

34
35
36
37
38
39
40
41

A.
1.

2.
3.
B.
C.

c
322116
0

adatok E Ft-ban
Előző
év(ek)
Tárgyév
helyesbítései
d
e
0
143374
0
0

0
11217

0
0

Előző év

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
Személyi jellegű ráfordítások
Bérköltség
ebből: megbízási díjak
tiszteletdíjak
Személyi jellegű egyéb kifizetések
Bérjárulékok
A szervezet által nyújtott támogatások
Tárgyévben az APEH által kiutalt 1% összege

0
905

12204
4094
21
3185
81

Keltezés: Budapest 2012. április 11.
Ikvai-Szabó Imre s. k.
az alapítvány, a közalapítvány vezetője (képviselője)


P. H.
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18112285-1-41
Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány
Budapest 1134 Dózsa György út 152.
MÉRLEG

2011

Sorszám
a
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

A tétel megnevezése
b
A.

Befektetett eszközök

I.
II.
III.
B.

IMMATERIÁLIS JAVAK
TÁRGYI ESZKÖZÖK
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
Forgóeszközök

I.
KÉSZLETEK
II.
KÖVETELÉSEK
III.
ÉRTÉKPAPÍROK
IV.
PÉNZESZKÖZÖK
C.
Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
D.
Saját tőke
I.
II.
III.
IV.
V.

19

VI.

20
21
22
23
24
25
26

E.
F.

INDULÓ TŐKE
TŐKEVÁLTOZÁS
LEKÖTÖTT TARTALÉK
ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
TÁRGYÉVI EREDMÉNY
ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL, KÖZHASZNÚ
TEVÉKENYSÉGBŐL
TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI
TEVÉKENYSÉGBŐL
Céltartalékok
Kötelezettségek

I.
HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
II.
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
III.
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
G.
Passzív időbeli elhatárolások
FORRÁSOK ÖSSZESEN

adatok E Ft-ban
Előző év(ek)
Előző év
helyesbíTárgyév
tései
c
d
e
3371
0
1661
2082
1024
1289
637
240598

0

156168

174

7327

240424
119000
362969
47621
26000
10404

148841
35443
193272
48526
26000
21621

0
0

11217

253119

253119
62229
362969

905

0

143876

0

143876
870
193272

Keltezés: Budapest, 2012. április 11.
Ikvai-Szabó Imre s. k.
az alapítvány, a közalapítvány vezetője (képviselője)


P. H.
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Fővárosi Szociális Közalapítvány Közleménye

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A 2011. évi Mérleg és Eredmény kimutatáshoz

Név:
Cím:

Fővárosi Szociális Közalapítvány
1052. Budapest, Városház u. 9–11.

Nyilvántartási száma:
Adószám:

3063. ügyszámú végzés
18036338-1-41

Készült: Budapest, 2012. március 12.

A 2011 évi beszámolót készítette: Pozsonyi Mercedes, regisztrációs száma: 126147.
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I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉS
1. Az Alapítvány bemutatása
A Fővárosi Szociális Közalapítvány (székhelye: 1052. Budapest, V. ker., Városház u. 9-11.), amely 1992. április 15-én
a 3063. sorszám alatt nyilvántartásba vett, 1996. március 4-én közalapítvánnyá minősített, 1998. január 1-jétől kiemelkedően közhasznú fokozatú szervezetté átsorolt alapítványként végzi tevékenységét.
A szervezet az 1997. évi CLVI. Tv. 26. § c) szakaszában foglalt közhasznú – szociális – tevékenységet lát el.
A Fővárosi Szociális Közalapítvány szervezeti egysége a Budapesti Szociális Forrásközpont (telephelye: 1052. Budapest, V. ker., Váci u. 16 II. emelet.), amely 2003. január 1-től a Közalapítványra vonatkozó jogszabályok alapján működik, önálló adószámmal.
A Fővárosi Szociális Közalapítvány és a Budapesti Szociális Forrásközpont külön jogi személyként önállóan gazdálkodik, elkülönült vagyonnal rendelkezik.
Gazdasági tevékenységükről külön mérlegbeszámoló készítésével is számot adnak.
Tekintettel az azonos alapító okiratra, és bírósági bejegyzésre, valamint az egyközös KSH, illetve külön adószámra,
összesített mérlegbeszámoló képezi a közhasznúsági jelentés alapját.
A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója, a 224/2000. (XII.19.) kormányrendeletben közzétett 4. és 6. sz. mellékletben előírtak alapján készült.
2011. évben mindkét szervezet az alapító okiratban foglalt cél szerinti tevékenységet végezte.
A társaság könyvvizsgálatát a FRISS & Társa Könyvvizsgáló Bt. (Budapest, Ady Endre u. 1.) részéről Friss László bejegyzett könyvvizsgáló (kamarai tagsági száma: 003235), míg a társaság könyvelését Pozsonyi Mercedes (1078. Budapest, Hernád u. 22.) regisztrált mérlegképes könyvelő (PM regisztrációs száma: 126147) végzi.
Az alapítvány beszámolója a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója
a 224/2000. (XII.19.) kormányrendeletben közzétett 4. és 6. mellékletben előírtak alapján készült.
Az alapítvány az alapító okiratban foglalt cél szerinti tevékenységet végezte, vállalkozási tevékenysége nem volt.
A Fővárosi Önkormányzat 2011. március 23-ai döntése szerint, Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Szociális Közalapítvány között 1998. május 25-én Budapesten kelt és 2005. április 1-jén módosított a Fővárosi Közgyűlés
éves rendeletében „8306 Szociális alapítvány” címen nyújtott támogatás tárgyában kötött közszolgáltatási szerződést, annak 12. sz. pontjában foglaltak szerint rendes felmondással, 2011. április 1-jével megszüntette. A felmondási idő 2011.
november 30-án járt le, ezzel egyidejűleg a hivatkozott közszolgáltatási szerződés megszűnt.
A Fővárosi Szociális Közalapítvány 2011-ben a felmondási időre 6 771 000 Ft költségvetési támogatásban részesült.
Ezen összeg felhasználásáról a Közalapítvány már előzetesen 2012. január 31-ig beszámolt az Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály részére. A végleges beszámolóra 2012. május 30-ig kerül sor.
2. Az Alapítvány 2011. évi tevékenysége, gazdálkodása
A Közalapítvány a Fővárosi Önkormányzattól még 2010-ben kapott 10 M Ft támogatási összeget, a rendelkezésre álló
működési tartalékkal együtt, összesen 25 M Ft-ot kiírta 2010-ben pályázatra.
Pályázni legfeljebb három éves programokkal lehetett. A teljes költség 10 %-át önrészként kellett a pályázóknak biztosítani.
A kiírt pályázatra 83 pályázat érkezett, ebből 44 db pályázatot nyilvánított nyertesnek a Kuratórium. A kiírt pályázati
összeg teljes egészében elosztásra került.
A nyertes pályázatok közül 22 pályázó 1 éves programra pályázott, 7 pályázó 2 éves programra, és végül 15 pályázó 3
éves programra pályázott és nyert támogatást.
E programnak a végrehajtását és ellenőrzését végeztük 2011-ben.
2011-ben folyamatosan történt a 2010-ben nyertes pályázók elszámoltatása. Az 1 éves programok befejeződtek, a
pénzügyi és szakmai beszámolók benyújtása megtörtént.
A 2 éves programok alapján, a támogatási összegek második részletének átutalása részben megtörtént, a pályázók egy
részénél folyamatban van az elszámoltatás. A támogatási összegek második részletére vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolók egy részének benyújtására 2012-ben kell számítani. A támogatási összegek további részletének utalására, csak
az előzőleg már átutalt támogatási összegre benyújtott szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadása után kerülhet sor.
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3. Kapcsolt vállalkozások
Nem értelmezhető az Alapítványnál.
4. Vezető tisztségviselők, az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjaival kapcsolatos adatok
2011. évi járandóságok

Bér és tiszteletdíj

Személyi jell. kifizetések

adatok E Ft-ban
Összesen

Kuratórium tagjai

0

0

0

Összesen

0

0

0

Megnevezés

Folyósított előlegek és kölcsönök összege
2011. évben nem került sor ilyenre.
Vállalt garanciák
2011. évben nem vállalt garanciát az Alapítvány.
A Fővárosi Szociális Közalapítvány képviseletére jogosult személyek neve és lakóhelye
Név

Beosztás

Lakcím

Dr. Győri Péter

a Kuratórium elnöke

1088 Budapest Szentkirályi u. 22/24. III/19.

A könyvvizsgálat:
Az Alapítvány mérlege könyvvizsgálattal alátámasztott, a könyvvizsgálatot a FRISS & Társa Könyvvizsgáló Bt (Budapest, Ady Endre u. 1.) részéről Friss László bejegyzett könyvvizsgáló (kamarai tagsági száma: 003235) végzi.
5. A Számviteli törvényből adódó kötelezettségek
Alapítványunk a beszámoló összeállításánál a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 15-16. §-ában meghatározott
alapelvek figyelembe vételével a 2010. gazdasági évről 2010. december 31-i fordulónappal éves beszámolót készített. Az
éves beszámoló összeállítása a törvény 17-20. §-ban előírt általános szabályok alapján történt. Ennek keretében a mérleg
a 22-45. §, az eredmény kimutatás a 70-87. §, a kiegészítő melléklet a 88-94. §-ban meghatározott törvényi előírásoknak
megfelelően készült.
Az Alapítvány működését, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulását bemutató beszámoló összeállításához a 14. § előírása szerint Számviteli politikánkban rögzítettük az egyes mérlegtételek értékelési módját és zárlati időpontokat.
A Számviteli törvény által előírt egyes mérlegtételek valódiságának alátámasztására a számviteli alapelveknek megfelelően számviteli politikánk keretében elkészítettük
– az eszközök és források értékelési szabályzatát,
– pénzkezelési szabályzatot,
– számlarendet és számlatükröt.
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6. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása
2011.

Vagyonváltozás

2010.záró

2011. záró
Arányszám

ESZKÖZÖK

2010.12.31.

2011.12.31.

A) Befektetett eszközök
I.

Változás

2010.

2011.

54

–142

0,33

0,10

196

54

–142

0,33

0,10

59 880

52 836

–7 044

99,67

99,64

805

1.197

392

1,34

2,26

59.075

51.639

–7.436

98,33

97,38

0

140

140

0

0,26

60 076

53 030

–7 046

100

100

Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése
B) FORGÓESZKÖZÖK
I.

Készletek

II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
FORRÁSOK
D) SAJÁT TŐKE

21 611

44 067

22 456

35,97

83,09

INDULÓ TŐKE

5 300

5 300

0

8,82

9,99

II. TŐKEVÁLTOZÁS

88 882

16 310

–72 572

147,95

30,76

–72 571

22 457

95 028

–120,78

42,34

38 465

8 963

–29 502

64,03

16,91

38 465

8 963

–29 502

64,03

16,91

60 076

53 030

–7 046

100

100

I.

III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL
E) CÉLTARTALÉK
F) KÖTELEZETTSÉGEK
I.

HOSSZÚLEJÁRATÚ
KÖTELEZETTSÉGEK

II. RÖVID LEJÁRATÚ
KÖTELEZETTSÉGEK
G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
FORRÁSOK ÖSSZESEN
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7. A tőkeszerkezet mutatói
Mutató megnevezés

mutató számítás

mérleg hivatkozás

2011.

2010.

Saját tőke aránya

saját tőke/összes forrás

D/D+E+F+G

83,09 %

99,71 %

Saját tőke aránya I.

kötelezettségek/saját tőke

F/D

20,34 %

288,54 %

Tőkeszerkezeti mutató

rövid lejáratú köt./ saját tőke

FII./D

20,34 %

288,54 %

II. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK
E Ft-ban
Immateriális javak bruttó értékének alakulása:
Megnevezés

Nyitó

1. Szellemi termékek

Növekedés
211

Csökkenés
0

Záró
0

211

Immateriális javak értékcsökkenésének alakulása:
Megnevezés

Nyitó

1. Szellemi termékek

Növekedés
211

Csökkenés
0

Záró
0

211

Immateriális javak nettó értékének alakulása:
Megnevezés

Nyitó

Növekedés

Csökkenés

Záró

1. Szellemi termékek

0

0

0

0

Összesen

0

0

0

0
E Ft-ban

Tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása:
Megnevezés

Nyitó

Növekedés

Csökkenés

Záró

1. Műszaki berendezések, gépek

0

0

0

0

2. Egyéb berend., felszerelések,..

7648

0

0

7648

Összesen

7648

0

0

7648

Tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulása:
Megnevezés

Nyitó

Növekedés

Csökkenés

Záró

1. Műszaki berendezések, gépek

0

0

0

0

2. Egyéb berend., felszerelések,..

7452

142

0

7594

Összesen

7452

142

0

7594

Tárgyi eszközök nettó értékének alakulása:
Megnevezés
1. Műszaki berendezések, gépek

Nyitó

Növekedés
0

Csökkenés
0

Záró
0

0

2. Egyéb berend., felszerelések,..

196

0

142

54

Összesen

196

0

142

54

2011. évben elszámolt értékcsökkenési leírás folyamatos (lineárisan) elszámolt értékcsökkenési leírás: 142 E Ft.
2011. évben megvalósult beruházások bemutatása: azonnali értékcsökkenésként elszámolva az egész év folyamán nem
vásároltunk Tárgyi eszközt.
2011. évben értéknövelő felújítás saját forrásból az Alapítványnál nem történt.
Elszámolt értékvesztés, illetve visszaírt értékvesztés az Alapítványunknál nem volt.
Aktív időbeli elhatárolás 2011. évben 140 E Ft volt.
2011 évben a beszámoló követelések sora az alábbi tételekből állt:
24 E Ft – FSZKA NAV SZJA túlfizetésből
248 E Ft – BSZF belföldi követelések (forintban)
137 E Ft – BSZF kaució fizetés miatt
788 E Ft – BSZF munkavállalókkal szembeni követelések (kiküldetés miatt)
1 197 E Ft Mindösszesen
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2. FORRÁSOK
2. 1. A saját tőke üzleti éven belüli változása
Megnevezés

2010. 12. 31.

Induló tőke

2011. 12. 31.
5 300

5 300

88 882

16 310

–72 571

22 457

21 611

44 067

Tőkeváltozás
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
Összesen
2. 2. Lekötött tartalék
2011. évben Alapítványunknak lekötött tartaléka nem volt.
2. 3. Céltartalék képzése és felhasználása
Alapítványunk 2011. évben céltartalékot nem képzett.
3. KÖTELEZETTSÉGEK
Megnevezés

2010. 12. 31.

2011. 12. 31.

Hátrasorolt kötelezettségek
Hosszú lejáratú kötelezettségek
Rövid lejáratú kötelezettségek

38 465

8 963

Összesen

38 465

8 963

3. 1. Hátrasorolt kötelezettségek értéke jogcímenként
2011. évben Alapítványunknak hátrasorolt kötelezettsége nem volt.
3. 2. Hosszú lejáratú kötelezettségek
2011. évben Alapítványunknak hosszú lejáratú kötelezettsége nem volt.
3. 3. Öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettségek
2011. évben Alapítványunk öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettséget nem vállalt.
3. 4. Zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek
Alapítványunknak 2011. évben zálogjoggal biztosított kötelezettsége nem volt.
3. 5. Rövid lejáratú kötelezettségek
Megnevezés

2010. 12. 31.

2011. 12. 31.

Vevőktől kapott előleg
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
Összesen

38 465

8 963

38 465

8 963
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3. 6. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletezése
Megnevezés

2010. 12. 31.

FSZKA pályázatra kapott, fel nem használt támogatások

6 395

37

37

0

289

6 395

0

0

563

3 595

1679

38 465

8 963

FSZKA TB kötelezettség
BSZF kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból
BSZF még elszámolatlan támogatások
BSZF SZJA fizetési kötelezettség
BSZF NAV járulékfizetési kötelezettség
Összesen

2011. 12. 31.

28 438

A rövid lejáratú kötelezettségeink között mutatjuk ki a NAV felé fennálló kötelezettségeinket.
3. 7. Kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos követelések és kötelezettségek
Alapítványunknál ez nem értelmezhető.
4. Passzív időbeli elhatárolások
2011. évben Alapítványuknál nem volt passzív időbeli elhatárolás.
III. EREDMÉNY KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK
1. Bevételek alakulás cél szerinti bontásban
A Fővárosi Szociális Közalapítvány 2011-ben a felmondási időre 6 771 000 Ft költségvetési támogatásban részesült.
Budapesti Szociális Forrásközpont
Támogató megnevezése
Fővárosi Önkormányzat
Norvég Alap
Tempus közalapítvány
Európai Unió, Brüsszel
Európai Unió, Brüsszel

Támogatott cél

Támogatott összeg
14 181
62 315
3 789
11 902
8 224

közhasznú tevékenység
tapasztalati szakértők képzése
szakmai szolgáltatások
Women Rough Sleepers
Enterprise

Összesen:

100 441

2. Bevételek és ráfordítások alakulása
sorszám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző
évek(ek)
helyesbítése

Tárgyév

a

b

c

d

e

1
2

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
(1. + 2. + 3. + 4. + 5.)
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

3

a) alapítótól

4

b) központi költségvetéstől

5

c) helyi önkormányzattól

6

d) egyéb, ebből 1% : ..0..

75 771

129 514

30 941

20 952

20 941

14 181

10 000

6 771
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sorszám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző
évek(ek)
helyesbítése

Tárgyév

a

b

c

d

e

7

2. Pályázati úton elnyert támogatás

8

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

9

4. Tagdíjból származó bevétel

10

5. Egyéb bevétel

43 018

101 921

1 812

6 641

75 771

129 514

11

B. Vállakozási tevékenység bevétele

12

C. Összes bevétel (A + B)

13

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
(1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)

148 342

107 057

14

1. Anyagjellegű ráfordítások

41 082

27 682

15

2. Személyi jellegű ráfordítások

32 483

28 344

16

3. Értékcsökkenési leírás

297

456

17

4. Egyéb ráfordítások

73 979

50 575

18

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

19

6. Rendkívüli ráfordítások

20

501

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
(1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)

21

1. Anyagjellegű ráfordítások

22

2. Személyi jellegű ráfordítások

23

3. Értékcsökkenési leírás

24

4. Egyéb ráfordítások

25

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

26

6. Rendkívüli ráfordítások

27

F. Összes ráfordítás (D. + E.)

28

G. Adózás előtti eredménye (B. - E.)

29

H. Adófizetési kötelezettség

148 342

107 057

30

I. Tárgyévi vállakozási eredmény (G. - H.)

31

J. Tárgyévi közhasznú eremény (A. - D.)

–72 571

22 457

32

Tárgyévi eredmény (I. + J.)

72 571

22 457

3. Aktivált saját teljesítmények értéke
Közalapítványunknál nem értelmezhető.
4. Kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei
A Közalapítványnál 2011. évben kutatási, kísérleti fejlesztési költségek nem merültek fel.
5. A támogatási program keretében kapott, folyósított, elszámolt összegek
A Fővárosi Önkormányzattól kapott 10 M Ft támogatási összeget, a rendelkezésre álló tartalékkal együtt, összesen
25 M Ft-ot a Közalapítvány Kuratóriuma kiírta 2010-ben pályázatra az alábbi célokra:
Különösen veszélyeztetett csoportokhoz tartozó – roma, hajléktalan, lakásnélküli, munkanélküli, pszichiátriai beteg,
fogyatékkal élő, bántalmazott - budapesti emberek segítésére irányuló szolgáltatások és tevékenységek költségeinek részbeni támogatása.
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Pályázni legfeljebb három éves programokkal lehetett. A teljes költség 10%-át önrészként kellett a pályázóknak biztosítani. A kiírt pályázatra 83 pályázat érkezett, ebből 44 db. pályázatot nyilvánított nyertesnek a Kuratórium. A kiírt pályázati összeg teljes egészében elosztásra került. A nyertes pályázatok közül 22 pályázó 1 éves programra pályázott, 7 pályázó 2 éves programra, és végül 15 pályázó 3 éves programra pályázott és nyert támogatást. A kiírt pályázatra mintegy
130 M Ft-os igényt nyújtottak be, amelynek csak egy töredékét tudta a Kuratórium támogatni.
Még 2008-ban a Közalapítvány az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus programra benyújtott „Diszkrimináció elleni küzdelem és jogvédelem, jogsegélyszolgálat ösztönzése Budapesten” elnevezésű pályázatát elfogadták, és 90
m Ft támogatásban részesítették. A közalapítványnak 15% önrészt kell biztosítani, a pályázati program lebonyolítására.
A 8 db nyertes alprojektre a Diszkrimináció elleni küzdelem és jogvédelem keretprogramra, és a 24 nyertes alprojektre a
Jogsegélyszolgálat ösztönzése Budapesten keretprogramra a pályázókkal a támogatási szerződéseket 2009. július 1-vel
megkötöttük.
A projektek végrehajtása folyamatosan történik. A Végső kedvezményezettek negyedévenként nyújtják be a projektelőrehaladási jelentéseket, amelyek alapján kerül sor a projektek ellenőrzése. A Végső Kedvezményezettektől szerződésmódosítási kérelmek érkeztek a beszámolási időszakban, amelyek nagy részben a benyújtott jóváhagyott költségvetést,
részben a futamidőt érintették. A futamidő, vagyis a projekt végrehajtásának időtartama a módosítás következtében nem
csökkent, hanem nőtt. A költségvetés módosítások oka volt, pld. az eszközök beszerzésének későbbi felmerülése, vagy
beállított költségek szükségtelenné válása. 2010-ben második alkalommal került sor a végső kedvezményezettek projektjeinek helyszíni ellenőrzésére. A monitorozási adatlapok szerint a projektek végrehajtása a pályázatban vállaltak és a benyújtott projekt-előrehaladási jelentésekben foglalt szakmai és pénzügyi beszámoló szerint történik. A Végső Kedvezményezettek programjainak futamideje 2010. december 31-ig tartott, ennek következtében ezek a szervezetek a végső
beszámolókat 2011. január 31-ig nyújtották be.
2011-ben folyamatosan történt a 2010-ben nyertes pályázók elszámoltatása. Az 1 éves programok befejeződtek, a
pénzügyi és szakmai beszámolók benyújtása megtörtént.
A 2 éves programok alapján, a támogatási összegek második részletének átutalása részben megtörtént, a pályázók egy
részénél folyamatban van az elszámoltatás. A támogatási összegek második részletére vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolók egy részének benyújtására 2012-ben kell számítani. A támogatási összegek további részletének utalására, csak
az előzőleg már átutalt támogatási összegre benyújtott szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadása után kerülhet
6. Kapcsolt vállalkozásokkal elszámolt összegek
A Közalapítvány 2011. évben nem számolt el ilyen címen összeget a bevételei között.
7. Egyéb bevételek és ráfordítások részletezése
Egyéb bevételekként számoltuk el a banktól kapott kamatokat.
Egyéb ráfordítást nem számoltunk el az év folyamán.
8. Pénzügyi bevételek részletezése
A Közalapítvány a 2011 év folyamán betétlekötésekből érte el az 1 000 E Ft-nyi bevételét.
9. Pénzügyi ráfordítások részletezése
2011. évben a Közalapítvány pénzügyi ráfordítást nem számolt el.
10. Kapcsolt vállalkozástól kapott 2010. évi osztalékbevétel
A Közalapítványnál ez nem értelmezhető.
11. Rendkívüli bevételek és ráfordítások részletezése
2011-ben rendkívüli bevételt, illetve rendkívüli ráfordítást a Közalapítvány nem realizált.
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12. Rendkívüli bevételek és ráfordítások Közalapítványi adóra gyakorolt számszerűsített hatása
Nem értelmezhető a 2011-es év folyamán a Közalapítványnál.
13. A halasztott ráfordítások és a halasztott bevételek jelentősebb összegei, azok időbeli alakulása
A Közalapítványnál 2011-es évben nem voltak halasztott ráfordítások, illetve bevételek.
14. A társasági adóalapot csökkentő és növelő tételek
Ez a Közalapítványnál nem értelmezhető.
I. MÉRLEGTÉTELEK ÉRTÉKELÉSE
1. Eszközök értékelése
Befektetett eszközök értékelése: Közalapítványunk nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, így arra a mérlegtételeknél nem utaltunk.
Immateriális javak: Értékelésünk a törvény 47-51. § előírásai szerint történik, leltározásuk 2010. december 31-i határidővel megtörtént.
Tárgyi eszközök: Értékelésük a törvény 47-51. §, illetve az 52-53. § előírásai szerint történik. Nem szerepelhetnek értékkel azok az eszközök, amelyeknek nincs hozzárendelhető beszerzési értékük, leltározásuk 2010. december 31-i határidővel megtörtént.
Beruházások: A közalapítvány működéséhez szükséges tárgyi eszközök és szoftverek beszerzését mutatjuk ki, aktiválásuk beszerzésük napjával megtörtént.
Befektetett pénzügyi eszközök: nem rendelkezünk ilyen eszközzel.
Forgóeszközök értékelése:
Készletek értékelése: nem rendelkezünk készletekkel.
Követelések értékelése: Közalapítványunk nem tart nyilván követelést.
Pénzeszközök: Forintban történő bankszámla vezetés mellett külön értékelés nem szükséges. A bank kivonatokkal, a
pénztárjelentésekkel való egyezőséget, mint előírt kötelezettséget biztosítottuk.
Aktív időbeli elhatárolás:
Költségek, fizetendő kamatok ráfordításait számoltuk el ezen tételben.
2. Források értékelése
Saját tőke: Saját tőke nyilvántartásunkat a Számviteli törvény 35-40. §-ában szereplő előírásoknak megfelelően mutatjuk ki. Saját tőkeként tartjuk nyilván a korábbi előírások szerint kialakított induló vagyont.
Céltartalék: 2011. évben céltartalékot nem képeztünk.
Kötelezettségek:
Hosszú lejáratú kötelezettség: nem vállaltunk hosszú lejáratú kötelezettséget.
Rövid lejáratú kötelezettség: Ezen kötelezettségeinket a törvény 42. § (3), valamint a 43. § előírásainak megfelelően
mutatjuk ki. Itt mutatjuk ki az adóhatóság felé fennálló kötelezettségeinket, valamint a pályázaton nyertes, szerződött, de
a tárgyévben a szervezeteknek még át nem utalt összegeket.
Passzív időbeli elhatárolások: nem volt ilyen tételünk.
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3. Az értékcsökkenés elszámolásának választott módszere
Az értékcsökkenést a számviteli politikánkban meghatározott módon, lineáris kulcsokkal számoltuk el. Az 50 ezer Ft
beszerzési ár alatti tárgyi eszközök esetében alkalmaztuk a használatba vételkor egyösszegű értékcsökkenés módszerét.
TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK
1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma, bére, személyi jellegű
egyéb kifizetései
2011. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 6 fő, akik a Forrásközpont alkalmazottai, a Közalapítvány minden
feladatot vállalkozói szerződéssel foglalkoztat.
A foglalkoztatottak bérköltsége:
Személyi jellegű egyéb kifizetések:
Járulékok:

19 748 E Ft
2 067 E Ft
5 683 E Ft

2. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák
A Közalapítványnál az ellenőrzés során nem történt jelentős összegű hiba feltárása.
KÖRNYEZETVÉDELEM
A 2000. évi C., a számvitelről szóló törvény 94. §. (1)–(2) bekezdésében megjelölt, a környezet védelmét közvetlenül
szolgáló tárgyi eszköznek, a környezetre káros veszélyes hulladékoknak, anyagoknak nyitó és záró készlete – a Közalapítványnál nem volt.
A trv. 41. § (1)–(2), valamint a 93. § (3) bekezdése értelmében környezetvédelmi kötelezettségek fedezetére a Közalapítvány céltartalékot nem képzett.
A környezetvédelemmel kapcsolatban a Közalapítvány nem számolt el költségek a 2011-es év folyamán.
A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek várható összegére, fedezetére a Közalapítvány céltartalékot nem képzett.

2012. augusztus 8.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

1915

FRISS & Társa


Könyvvizsgáló és Tanácsadó Betéti Társaság
Budapest, II. Ady Endre utca 1. II/3. (1024)
- : 06-1/316-5504, : 06-20/214-47-01



Adósz: 28681111-3-41; Bankszámlasz: 103000002-10374909-49020013; Cégj.sz: 01-06-610777; Kamara: MKVK000135

Független Könyvvizsgálói Jelentés
A Fővárosi Szociális Közalapítvány Kuratóriumának
Elvégeztük a Közalapítvány (KSH-száma: 18036338-8532-569-01) 2011. december 31-i fordulónapra elkészített
2011. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a 2011. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege
53.030 eFt, a mérleg szerinti eredmény 22.457 eFt –, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból
és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.
A közhasznú egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az Alapítvány felelőssége. Ez a felelősség magában
foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.
A könyvvizsgáló felelőssége a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat
alapján. Az Alapítvány 2010. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról a 2011. május 16. napján kelt könyvvizsgálói jelentésünkben minősítés nélküli záradékot bocsátottunk ki.
A könyvvizsgálatot a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.
Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni a közhasznú egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz
kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy az Alapítvány belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.
A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.
A könyvvizsgálat során az Alapítvány közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk,
és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy a közhasznú egyszerűsített éves beszámolót
a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló az Alapítvány 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Budapest, 2012. március 12.

Friss László s. k.
hites könyvvizsgáló
MKVK 003235
___________________

A jelentés négy példányban készült. Pdf formátumban is kiadva!
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A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
közhasznú egyszerűsített beszámolója
2 0 1 1

Fővárosi Szociális Közalapítvány és

Budapesti Szociális Forrásközpont
egyéb szervezet megnevezése

1052 Budapest, Városház u. 9-11.
címe

Keltezés: Budapest, 2011. március 12.

Dr. Győry Péter s. k.
az egyéb szervezet vezetője
képviselője

P. H.

2012. augusztus 8.
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Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése:

Fővárosi Szociális Közalapítvány és
Budapesti Szociális Forrásközpont

Az egyéb szervezet címe:

1052 Budapest, Városház u. 9-11.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
2

0

1

1

ÉV
adatok E Ft-ban

sorszám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző évek(ek)
helyesbítése

Tárgyév

a

b

c

d

e

1

A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok)

2

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

3

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

4

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

5

IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE

6

B. Forgóeszközök (7. - 10. sorok)

7

I. KÉSZLETEK

8

II. KÖVETELÉSEK

9

III. ÉRTÉKPAPÍROK

10

IV. PÉNZESZKÖZÖK

196

54

196

54

59 880

52 836

805

1 197

59 075

51 639

11

C. Aktív időbeli elhatárolások

12

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN
(1.+ 6. + 11. sor)

140
60 076

53 030

13

D. Saját tőke (14. - 19. sorok)

21 611

44 067

14

I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE

5 300

5 300

15

II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY

88 882

16 310

16

III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

17

IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

18

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KH.
TEV.BŐL)

–72 571

22 457

19

VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI
TEVÉKENYSÉGBŐL

20

E. Céltartalékok

21

F. Kötelezettségek (22. - 23. sorok)

38.465

8.963

22

I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

23

II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

38.465

8.963

24

G. Passzív időbeli elhatárolások

25

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+20.+21.+24. sor)

60 076

53 030

Budapest, 2010. március 12.
Dr. Győry Péter s. k.
az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)
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Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
Az egyéb szervezet megnevezése:

Fővárosi Szociális Közalapítvány és
Budapesti Szociális Forrásközpont

Az egyéb szervezet címe:

1052 Budapest, Városház u. 9-11.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2

0

1

1

ÉV
adatok E Ft-ban

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

A tétel megnevezése
b
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
(1. + 2. + 3. + 4. + 5.)
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
a) alapítótól
b) központi költségvetéstől
c) helyi önkormányzattól
d) egyéb, ebből 1% : ..0..
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel
B. Vállakozási tevékenység bevétele
C. Összes bevétel (A + B)
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
(1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)
1. Anyagjellegű ráfordítások
2. Személyi jellegű ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítások
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
(1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)
1. Anyagjellegű ráfordítások
2. Személyi jellegű ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítások
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások

Budapest, 2010. március 12.

Előző évek(ek)
helyesbítése
d

Előző év
c

Tárgyév
e

75 771
30 941
20 941

129 514
20 952
14 181

10 000

6 771

43 018

101 921

1 812

6 641

75 771

129 514

148 342
41 082
32 483
297
73 979

107 057
27 682
28 344
456
50 575
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Az egyéb szervezet megnevezése:
Az egyéb szervezet címe:

Fővárosi Szociális Közalapítvány és
Budapesti Szociális Forrásközpont
1052 Budapest, Városház u. 9-11.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2

0

1

1

ÉV
adatok E Ft-ban

sor
szám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző évek(ek)
helyesbítése

Tárgyév

a

b

c

d

e

27

F. Összes ráfordítás (D. + E.)

28

G. Adózás előtti eredménye (B. - E.)

148 342

107 057

29

H. Adófizetési kötelezettség

30

I. Tárgyévi vállakozási eredmény (G. - H.)

31

J. Tárgyévi közhasznú eremény (A. - D.)

–72 571

22 457

32

Tárgyévi eredmény (I. + J.)

–72 571

22 457

Tájékoztató adatok
33
34
35

A. Személyi jellegű ráfordítások
1. Bérköltség
ebből: – megbízási díjak

28 344
19 748
516

36

– tiszteletdíjak

0

37

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

2 067

38

3. Bérjárulékok

5 683

39

B. A szervezet által nyújtott támogatások

38 341

40

C. Továbbutalási céllal kapott támogatás

38 341

41

D. Továbbutalt támogatás

38 341

Budapest, 2010. március 12.

Dr. Győry Péter s. k.
az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)
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