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I. rész
Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete
Budapest helyi jelentőségű természeti értékeinek védelméről
szóló 32/1999. (VII. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése Magyarország Alaptörvényének (2011. április 25.) 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. év LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésében, valamint a természet védelméről szóló
1996. évi LIII. törvény 36. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. §
Budapest helyi jelentőségű természeti értékeinek védelméről szóló 32/1999. (VII. 22.) Főv. Kgy. rendelet (a
továbbiakban: R.) az alábbi új 40/A. §-sal egészül ki:
„40/A. § Az e rendelet védett természeti területek természetvédelmi kezelési terveit a 28. melléklet tartalmazza.”

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény
36. § (1) bekezdése szerint Budapesten a Fővárosi Önkormányzat rendeletben állapítja meg a helyi jelentőségű védett természeti területek természetvédelmi kezelési terveit. E rendeletmódosítással történik meg a kezelési
tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó
szabályokról szóló 3/2008 (II. 5.) KvVM rendet előírásainak megfelelően készült kezelési tervek beépítése a Budapest helyi jelentőségű természeti értékeinek védelméről szóló 32/1999. (VII. 22.) Főv. Kgy. rendeletbe.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz

2. §
A R. – e rendelet mellékletét képező – új 28. melléklettel egészül ki.

A kezelési tervek a Rendeletben mellékletként való
szereplését mondja ki.
A 2. §-hoz

3. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és
a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

A kezelési terveket tartalmazó melléklet beépüléséről rendelkezik.
A 3. §-hoz

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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Melléklet a 2/2012. (II. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
28. számú melléklet a 32/1999. (VII. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A helyi jelentőségű védett természeti területek természetvédelmi kezelési tervei

I. A BALOGH ÁDÁM-SZIKLA TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET
TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERVE
1. TERMÉSZETVÉDELMI GYAKORLATI CÉLKITŰZÉSEK
a) A terület kimagasló geológiai értékeinek megóvása.
b) A területen található értékes élőhelyek fenntartása, lehetőség szerinti bővítése. (A legfontosabb megőrzendő
élőhelytípusok: mészkedvelő tölgyes, karsztbokorerdő, sziklafüves lejtősztyepp.)
c) Védett növény- és állatfajok állományának megőrzése (A tervezési területen előforduló legfontosabb megőrzendő
élőlényfajok: bőrfutrinka, ligeti futrinka, szarvasbogár, fali gyík, nagy fakopáncs, a területen költő rigófélék /Turdidae/,
poszátafélék /Sylvidae/, pintyfélék /Fringillidae/, kékcinege, széncinege, fenyves cinege, csuszka.)
d) Amennyiben a területen bármilyen engedélyezett munka történik, az egyáltalán nem veszélyeztetheti a fent felsoroltak egyedeit!
e) Az egyedi tájkép megőrzése.
f) A természetes folyamatok fenntartása.
g) Az özönnövények visszaszorítása (fásszárúaknál lehetőség szerint vegetációs időszakon kívül).
h) A nagy forgalmú látogatás feltételeit és egyben a terület természeti értékeinek védelmét biztosító infrastruktúra kiépítése, folyamatos karbantartása.
i) Bemutathatóság fejlesztése.
2. TERMÉSZETVÉDELMI STRATÉGIÁK
a) A terület kimagasló geológiai értékeinek rendszeres ellenőrzéssel, szükség esetén karbantartással való megóvása.
b) A természetszerű élőhelyek fajgazdagságának, természeteshez közeli struktúrájának, valamint területarányának
fenntartása, a védett növény- és állatfajok állományának fenntartása.
c) Az invazív gyomfajok visszaszorítása, további terjedésük megakadályozása.
d) A védett területen illegális hulladéklerakások felszámolása.
e) A látogatás, valamint az oktatási és kutatási tevékenység irányítása, szabályozása irányító táblák kihelyezésével,
meglévő sétautak fenntartásával, pihenőhelyek létrehozásával.
3. TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI MÓDOK, KORLÁTOZÁSOK ÉS TILALMAK
A természetvédelmi kezelési tervben nem részletezett, vagy nem szabályozott kezelési előírásokat a természetvédelmi
hatóság egyedi államigazgatási eljárásban határozza meg.
3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3. 1. 1. Fajok védelme
a) A tervezési területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése és gyarapítása élőhelyük megfelelő kezelésével biztosítható. A területen megfelelő kezelés alatt a védett területen található tájidegen- és özönnövények visszaszorítása, valamint az őshonos növényfajok terjedésének elősegítése értendő.
3. 1. 2. Látogatás
a) A tervezési terület szabadon látogatható, de az ott végzett tevékenységek csakis a természetvédelmi előírások figyelembevételével végezhetők.
b) A kizárólag gyalogosan látogatható területet csak a meglévő sétautakról lehet megtekinteni, ezekről letérni tilos!
c) A kijelölt tűzrakó helyen kívül tüzet gyújtani tilos!
d) A fenntartó beavatkozások idején és balesetveszély esetén a természetvédelmi hatóság időszakos látogatási korlátozást rendelhet el.
e) A szikla falfelületére felmászni, azt bármilyen módon károsítani, kőzetet gyűjteni tilos!
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3. 1. 3. Oktatás és bemutatás
a) A tervezési területen az oktatást és bemutatást szolgáló infrastruktúrát védettséget jelző táblák és az információs tábla karbantartásával és bővítésével fejleszteni kell.
3. 1. 4. Kutatás, vizsgálatok
a) A tervezési terület egészén jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni.
3. 1. 5. Terület- és földhasználat
a) A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos!
b) A tervezési területen épület és egyéb építmény, kerítés, kapu stb. nem helyezhető el.
c) A területen új építésű infrastruktúra hálózat nem építhető.
d) A korlát ellenőrzése és karbantartása kötelező, új építése csak igen indokolt esetben ajánlott.
e) A területen új építésű közmű nem építhető ki.
3. 1. 6. Táj- és kultúrtörténeti értékek
a) A Balogh Ádám-szikla területének tájképi jellegét meg kell őrizni.
b) A sziklákon esetlegesen megjelenő, vandalizmusból adódó festékfoltokat el kell távolítani.
3. 2. Művelési ághoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3. 2. 1. Erdők kezelése
a) A területen elhelyezkedő 11A erdőrészlet üzemterv szerinti besorolása: védett természeti területen lévő, faanyagtermelésre nem szolgáló erdő. A vágásérettségi kor 999 évesre tervezett, azaz a területen örökerdő fenntartása a cél.
b) Az erdők kezelésekor a „természetközeli” megoldásokat kell alkalmazni.
c) A cserjésedés megállításához, a cserjefoltok kis mértékű visszaszorításához csak fokozatos, vegetációs időn kívül
történő gyérítés szükséges.
d) A levágott növényanyagot a területről el kell távolítani.
e) Természetvédelmi beavatkozáson kívül egyéb beavatkozások nem végezhetők el.

II. AZ APÁTHY-SZIKLA TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET TERMÉSZETVÉDELMI
KEZELÉSI TERVE
1. TERMÉSZETVÉDELMI GYAKORLATI CÉLKITŰZÉSEK
a) A területen található értékes élőhelyek fenntartása, lehetőség szerinti bővítése.
b) A terület jelenlegi formájában őrizze meg a jellegzetes dolomitképződményeket valamint a kialakult és azokhoz kötődő értékes növénytársulásokat, különös tekintettel a bennszülött budai nyúlfarkfüves területekre.
c) Védett növény- és állatfajok állományainak megőrzése. (A tervezési területen előforduló legfontosabb megőrzendő
élőlényfajok: kövér daravirág, budai nyúlfarkfű, magyar gurgolya, törpe nőszirom, tarka nőszirom, nagy pacsirtafű,
sárga kövirózsa, nagyezerjófű, széleslevelű nőszőfű, madárfészek kosbor, piros madársisak, fehér madársisak, Szent
István szegfű, leánykökörcsin, nappali pávaszem, kardoslepke, fecskefarkú lepke, atalanta lepke, dunántúli kékfutrinka, nagy hőscincér, gyászcincér, imádkozó sáska, rezes futrinka, szarvasbogár, fali gyík, törékeny gyík, erdei sikló, nagy fakopáncs, zöld küllő, fekete harkály, területen költő rigófélék /Turdidae/, poszátafélék /Sylvidae/, pintyfélék /Fringillidae/, csuszka, rövidkarmú fakusz, bajszos sármány, mókus.)
d) Az egyedi tájkép megőrzése.
e) A természetes élőhelytípusok állapotának fenntartása, szükség esetén annak javítása. (A legfontosabb megőrzendő
élőhelytípusok: mészkedvelő tölgyes, karsztbokorerdő, sziklahasadék társulás, nyílt dolomitsziklagyep, sziklafüves
lejtősztyepp, nyúlfarkfüves gyep, gyertyános tölgyes.)
f) Az özönnövények monitorozása és visszaszorítása.
g) A nagy forgalmú látogatás feltételeit és egyben a terület természeti értékeinek védelmét biztosító infrastruktúra folyamatos karbantartása.
h) Bemutathatóság fejlesztése.
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2. TERMÉSZETVÉDELMI STRATÉGIÁK
a) A tervezési terület peremén tapasztalható építkezések, beépítések területre gyakorolt hatásainak – illegális hulladéklerakások, fásszárúak eltávolítása az erdősszegélyekből, növényzet taposása, megsemmisítése – folyamatos
ellenőrzése.
b) A látogatható részeken a bemutatást segítő információs rendszer kiépítése, valamint az élet- és balesetvédelmet szolgáló létesítmények fenntartása.
c) Az értékes területrészek zavarásmentességének biztosítása.
d) A szükséges fenntartó jellegű beavatkozások folyamatos biztosítása.
e) Az özönnövények visszaszorítása, további terjedésük megakadályozása.
f) A védelemhez szükséges eszközök karbantartása.
g) A terület kimagasló geológiai értékeinek megóvása.
h) A természetszerű élőhelyek fajgazdagságának, természeteshez közeli struktúrájának, valamint területarányának
fenntartása, a védett növény- és állatfajok állományának fenntartása, illetve növelése.
i) A látogatás, valamint az oktatási és kutatási tevékenység irányítása, szabályozása. (Irányító táblák kihelyezése, sétautak fenntartása pihenőhelyek létrehozásával.)
j) Illegális hulladéklerakások felszámolása.
3. TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI MÓDOK, KORLÁTOZÁSOK ÉS TILALMAK
A természetvédelmi kezelési tervben nem részletezett, vagy nem szabályozott kezelési előírásokat a természetvédelmi
hatóság egyedi államigazgatási eljárásban határozza meg.
3. 1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3. 1. 1. Fajok védelme
a) A tervezési területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése és gyarapítása élőhelyük megfelelő kezelésével biztosítható.
b) A védett és fokozottan védett növényfajok (különös tekintettel: leánykökörcsin, Szent István szegfű, budai nyúlfarkfű, magyar gurgolya) illegális szedését, a tövek kiásását a virágzási időben történő fokozott védelemmel meg kell
akadályozni!
3. 1. 2. Látogatás
a) A tervezési terület szabadon látogatható, de az ott végzett tevékenységek csakis a természetvédelmi előírások figyelembevételével végezhetők.
b) A fenntartó beavatkozások idején és balesetveszély esetén a természetvédelmi hatóság időszakos látogatási korlátozást rendelhet el.
c) A tervezési területen csak gyalogosan lehet közlekedni (kivétel a természetvédelmi célú beavatkozás).
d) A területet átszelő ösvényekről letérni, tüzet gyújtani, hulladékot elhelyezni tilos!
e) A sziklakibúvásokon és a rajtuk kialakult sziklagyepen tartózkodni tilos és életveszélyes!
f) A tervezési területen tilos sziklát mászni!
3. 1. 3. Oktatás és bemutatás
a) A tervezési terület kiépített ösvényein a bemutatást szolgáló infrastruktúrát védettséget jelző táblák és információs
táblák bővítésével és karbantartásával fejleszteni kell.
3. 1. 4. Kutatás, vizsgálatok
a) A tervezési terület egészén jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni.
3. 1. 5. Terület- és földhasználat
a) A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos.
b) A tervezési területen épület és egyéb építmény nem helyezhető el.
c) A tervezési területen található korlátok állapotát rendszeresen ellenőrizni kell. Ha állagromlás tapasztalható, a karbantartásokat haladéktalanul el kell végezni.
d) A meglévő parkerdei infrastruktúra hálózat karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állítani.
e) A területen új építésű infrastruktúra hálózat nem építhető ki.
f) A területen új építésű közmű nem építhető ki.
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3. 1. 6. Táj- és kultúrtörténeti értékek
A tervezési területen a szükséges fenntartó jellegű beavatkozások folyamatos biztosításával a táji értékek megőrizhetők.
3. 2. Művelési ághoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3. 2. 1. Erdők kezelése
a) A területen elhelyezkedő 52A erdőrészlet üzemterv szerinti besorolása: védett természeti területen lévő, faanyagtermelésre nem szolgáló erdő. A vágásérettségi kor 999 évesre tervezett, azaz a területen örökerdő fenntartása a cél.
b) Az erdőrészletben virágos kőris elegyes molyhos tölgyes kialakulása a távlati cél.
c) Az erdők kezelésekor a „természetközeli” megoldásokat kell alkalmazni.
d) A cserjésedés megállításához, a cserjefoltok kis mértékű visszaszorításához csak fokozatos, vegetációs időn kívül
történő gyérítés szükséges. A levágott növényanyagot a területről el kell távolítani.
e) A lágyszárú özönnövények – virágzásuk kezdetekor történő – rendszeres kaszálással való visszaszorítása kötelező.
f) A tájidegen fafajok vegetációs időn kívüli rendszeres eltávolítása javasolt.
g) Az értékes sziklagyepek beerdősülésének folyamatát meg kell akadályozni.

III. A FAZEKAS HEGYI-KŐFEJTŐ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET
TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERVE
1. TERMÉSZETVÉDELMI GYAKORLATI CÉLKITŰZÉSEK
a) Az értékes élőhelyek, területrészek zavarmentességének biztosítása.
b) Aterület kimagasló geológiai értékeinek megóvása.
c) A terület jelenlegi formájában őrizze meg a jellegzetes dolomitképződményeket valamint a kialakult és azokhoz kötődő értékes növénytársulásokat.
d) Védett növény- és állatfajok állományainak megőrzése. (A tervezési területen előforduló legfontosabb megőrzendő élőlényfajok: magyar repcsény, budai imola, sárga kövirózsa, budai berkenye, fali gyík, fürge gyík, zöld gyík, területen költő rigófélék /Turdidae/, poszátafélék /Sylvidae/, pintyfélék /Fringillidae/, csilpcsalp füzike, széncinege,
kékcinege.)
e) A területen fontos feladat a természetes élőhelytípusok állapotának fenntartása, szükség esetén annak javítása. (A
legfontosabb megőrzendő élőhelytípusok: nyílt dolomitsziklagyep, karsztbokorerdő.)
f) Az egyedi tájkép megőrzése.
g) Az özönnövények visszaszorítása, valamint a cserjésedő gyepfoltok fokozatos megnyitása.
h) A díszfák, díszcserjék, gyümölcsfák és lágyszárú kultúrnövények eltávolítása.
i) A látogatás feltételeit és egyben a terület természeti értékeinek védelmét biztosító infrastruktúra folyamatos karbantartása.
j) Bemutathatóság fejlesztése, bővítése.
2. TERMÉSZETVÉDELMI STRATÉGIÁK
a) A terület kimagasló geológiai értékeinek megóvása.
b) A geológia alapszelvényt figyelembe véve a természetszerű élőhelyek fajgazdagságának, természeteshez közeli
struktúrájának, valamint területarányának fenntartása, a védett növény- és állatfajok állományának fenntartása.
c) Az értékes területrészek zavarásmentességének biztosítása.
d) Az özönnövények és tájidegen fajok visszaszorítása, további terjedésük megakadályozása, ezzel az eredeti élővilág
számára alkalmas élőhelyek helyreállítása.
e) A szükséges fenntartó jellegű beavatkozások folyamatos biztosítása. (padok, hulladékgyűjtők, háborítatlanság biztosítása.)
f) Az élet- és balesetvédelmet szolgáló létesítmények fenntartása.
g) A védett területen illegális hulladéklerakások felszámolása.
h) A látogatás, valamint az oktatási és kutatási tevékenység irányítása, szabályozása a megfelelő infrastruktúra kialakításával. (Irányító táblák kihelyezése, sétautak fenntartása pihenőhelyek létrehozása nélkül.)
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3. TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI MÓDOK, KORLÁTOZÁSOK ÉS TILALMAK
A természetvédelmi kezelési tervben nem részletezett, vagy nem szabályozott kezelési előírásokat a természetvédelmi
hatóság egyedi államigazgatási eljárásban határozza meg.
3. 1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3. 1. 1. Élőhelyek és élettelen környezete kezelése és fenntartása
a) Az alapszelvényt védeni kell a talajosodástól és az élővilág térhódításától. Legalább kettő évente szükséges a talaj
és a megtelepedő növényzet teljes körű eltávolítása.
b) Gondoskodni kell a falfelületek kopogózásáról, melynek idejét előzetes állékonyságvizsgálatokkal kell meghatározni.
3. 1. 2. Fajok védelme
a) A tervezési területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése és gyarapítása élőhelyük megfelelő kezelésével biztosítható.
b) A védett növényfajok illegális szedését, a tövek kiásását a virágzási időben történő fokozott védelemmel meg kell
akadályozni!
3. 1. 3. Látogatás
a) A terület a vonatkozó jogszabály értelmében szabadon látogatható, azonban a kőfejtő rossz állapotú turista ösvényei
miatt a Fővárosi Önkormányzat látogatási korlátozást léptetett életbe.
b) A fenntartó beavatkozások idején és balesetveszély esetén a természetvédelmi hatóság időszakos látogatási korlátozást rendelhet el.
c) A tervezési területen csak gyalogosan lehet közlekedni (kivétel a természetvédelmi célú beavatkozás).
d) A területet átszelő ösvényekről letérni, tüzet gyújtani, hulladékot elhelyezni tilos!
e) A sziklakibúvásokon és a rajtuk kialakult sziklagyepen tartózkodni tilos és életveszélyes!
f) A tervezési területen tilos sziklát mászni!
3. 1. 4. Oktatás és bemutatás
a) A tervezési terület peremrészein a bemutatást szolgáló infrastruktúrát védettséget jelző táblák és információs táblák
bővítésével és karbantartásával fejleszteni kell.
3. 1. 5. Kutatás, vizsgálatok
a) A tervezési terület egészén jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni.
3. 1. 6. Terület- és földhasználat
a) A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos.
b) A tervezési területen épület és egyéb építmény nem helyezhető el.
c) A meglévő parkerdei infrastruktúra hálózat karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állítani.
d) A lépcsők karbantartása kötelező, újak építése csak igen indokolt esetben ajánlott.
e) A területen új építésű infrastruktúra hálózat nem építhető ki.
f) A területen új építésű közmű nem építhető ki.
3. 1. 7. Táj- és kultúrtörténeti értékek
a) A tervezési területen a szükséges fenntartó jellegű beavatkozások folyamatos biztosításával a táji értékek megőrizhetők.
3. 2. Művelési ághoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3. 2. 1. Erdők kezelése
a) A területen elhelyezkedő 120A erdőrészlet üzemterv szerinti besorolása: védett természeti területen lévő, faanyagtermelésre nem szolgáló erdő. A vágásérettségi kor 999 évesre tervezett, azaz a területen örökerdő fenntartása a
cél.
b) Az erdőrészletben virágos kőris elegyes molyhos tölgyes kialakulása a távlati cél.
c) Az erdők kezelésekor a „természetközeli” megoldásokat kell alkalmazni.
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d) A cserjésedés megállításához, a cserjefoltok kis mértékű visszaszorításához csak fokozatos, vegetációs időn kívül
történő gyérítés szükséges. A levágott növényanyagot a területről el kell távolítani.
e) A lágyszárú özönnövények – virágzásuk kezdetekor történő – rendszeres kaszálással való visszaszorítása kötelező.
f) A tájidegen fafajok vegetációs időn kívüli rendszeres eltávolítása javasolt.
g) Az értékes sziklagyepek beerdősülésének folyamatát meg kell akadályozni.

IV. A FERENC-HEGY TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET
TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERVE
1. TERMÉSZETVÉDELMI GYAKORLATI CÉLKITŰZÉSEK
a) A területen található értékes élőhelyek fenntartása, lehetőség szerinti bővítése.
b) A terület jelenlegi formájában őrizze meg a jellegzetes dolomitképződményeket, valamint a kialakult és azokhoz kötődő értékes növénytársulásokat.
c) A Ferenc-hegyi barlang felszínének zavartalanságát.
d) Védett növény- és állatfajok állományainak megőrzése. (A tervezési területen előforduló legfontosabb megőrzendő
élőlényfajok: borbás kerep, déli berkenye, vetővirág, bíboros kosbor, fehér madársisak, pusztai meténg, borzas szulák, nagyezerjófű, piros madárbirs, nappali pávaszem, kardoslepke, fecskefarkú lepke, atalanta lepke, fali gyík, zöld
gyík, fürge gyík, karvaly, nagy fakopáncs, zöld küllő, csilpcsalp füzike, területen költő rigófélék /Turdidae/, poszátafélék /Sylvidae/, pintyfélék /Fringillidae/, csuszka, mókus.)
e) Az egyedi tájkép megőrzése.
f) A természetes élőhelytípusok állapotának fenntartása, szükség esetén annak javítása. (A legfontosabb megőrzendő
élőhelytípusok: lejtősztyepprét, mészkedvelő tölgyes, virágos kőrises erdő.)
g) Az özönnövények monitorozása és visszaszorítása.
h) A nagy forgalmú látogatás feltételeit és egyben a terület természeti értékeinek védelmét biztosító infrastruktúra folyamatos karbantartása.
i) Bemutathatóság fejlesztése.
2. TERMÉSZETVÉDELMI STRATÉGIÁK
a) A tervezési terület peremén tapasztalható építkezések, beépítések területre gyakorolt hatásainak – illegális hulladéklerakások, fásszárúak eltávolítása az erdősszegélyekből, növényzet taposása, megsemmisítése – folyamatos
ellenőrzése.
b) Az értékes területrészek zavarásmentességének biztosítása.
c) Az özönnövények és tájidegen fajok visszaszorítása, további terjedésük megakadályozása.
d) Az élet- és balesetvédelmet szolgáló létesítmények fenntartása.
e) A szükséges fenntartó jellegű beavatkozások folyamatos biztosítása.
f) Az erősen cserjésedő, értékes lejtősztyepprétek megnyitása, újbóli becserjésedésének megakadályozása.
g) A védelemhez szükséges eszközök karbantartása.
h) A terület kimagasló geológiai értékeinek megóvása.
i) A természetszerű élőhelyek fajgazdagságának, természeteshez közeli struktúrájának, valamint területarányának
fenntartása, a védett növény- és állatfajok állományának fenntartása, illetve növelése.
j) A látogatás, valamint az oktatási és kutatási tevékenység irányítása, szabályozása. (Irányító táblák kihelyezése, sétautak fenntartása pihenőhelyek létrehozásával.).
k) Illegális hulladéklerakások felszámolása.
3. TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI MÓDOK, KORLÁTOZÁSOK ÉS TILALMAK
A természetvédelmi kezelési tervben nem részletezett, vagy nem szabályozott kezelési előírásokat a természetvédelmi
hatóság egyedi államigazgatási eljárásban határozza meg.
3. 1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3. 1. 1. Fajok védelme
a) A tervezési területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése és gyarapítása élőhelyük megfelelő kezelésével biztosítható.
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b) A védett növényfajok illegális szedését, a tövek kiásását a virágzási időben történő fokozott védelemmel meg kell
akadályozni!
3. 1. 2. Látogatás
a) A terület szabadon látogatható de az ott végzett tevékenységek csakis a természetvédelmi előírások figyelembevételével végezhetők.
b) A fenntartó beavatkozások idején és balesetveszély esetén a természetvédelmi hatóság időszakos látogatási korlátozást rendelhet el.
c) A tervezési területen csak gyalogosan lehet közlekedni (kivétel a természetvédelmi célú beavatkozás).
d) A területet átszelő ösvényekről letérni, tüzet gyújtani, hulladékot elhelyezni tilos.
3. 1. 3. Oktatás és bemutatás
a) A tervezési terület peremrészein a bemutatást szolgáló infrastruktúrát védettséget jelző táblák és információs táblák
bővítésével és karbantartásával fejleszteni kell.
3. 1. 4. Kutatás, vizsgálatok
a) A tervezési terület egészén jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni.
3. 1. 5. Terület- és földhasználat
a) A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos.
b) A tervezési területen épület és egyéb építmény nem helyezhető el.
c) A területen új építésű infrastruktúra hálózat nem építhető ki.
d) A területen új építésű közmű nem építhető ki.
e) A meglévő parkerdei infrastruktúra hálózat karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állítani.
3. 1. 6. Táj- és kultúrtörténeti értékek
a) A tervezési területen a szükséges fenntartó jellegű beavatkozások folyamatos biztosításával a táji értékek megőrizhetők.
3. 2. Művelési ághoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3. 2. 1. Erdők kezelése
a) A terület üzemterv szerinti besorolása: védett természeti területen lévő, részleges korlátozású, faanyagtermelésre
nem szolgáló parkerdő és talajvédő erdő. A vágásérettségi kor 999 évesre tervezett, azaz a területen örökerdő fenntartása a cél.
b) A lágyszárú özönnövények – virágzásuk kezdetekor történő – rendszeres kaszálással való visszaszorítása kötelező.
c) A tájidegen fafajok vegetációs időn kívüli rendszeres eltávolítása javasolt.
d) Az értékes lejtősztyepprétek beerdősülésének folyamatát meg kell akadályozni
e) Az erdők kezelésekor a „természetközeli” megoldásokat kell alkalmazni, a terület természetvédelmi értékét adó háborítatlanságának minél nagyobb megtartásával.
f) A levágott növényanyagot a területről el kell távolítani.
g) Természetvédelmi beavatkozáson kívül egyéb beavatkozások nem végezhetők el.

V. A MIHÁLYFI ERNŐ KERTJE TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET
TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERVE
1. TERMÉSZETVÉDELMI GYAKORLATI CÉLKITŰZÉSEK
a)
b)
c)
d)

A magántulajdonban lévő kert jelentős növénygyűjteményének fenntartása és fejlesztése.
A magánkert növénygyűjteményi szerepének megőrzése.
Ritka fajok és fajták, valamint változatok bemutatása.
Oktatási, ismeretterjesztési szerepvállalás, bemutathatóság lehetőségeinek bővítése.
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2. TERMÉSZETVÉDELMI STRATÉGIÁK
a) A Mihályfi Ernő kertje fenntartását és folyamatos karbantartását a tulajdonos látja el.
b) A mesterségesen kialakított növényegyüttes csak folyamatos kezeléssel tartható fenn, ennek érdekében a terület kezelőjének pótolnia kell az eltűnő gyűjteményi fajokat, a meglévőket ápolni, és meg kell akadályoznia az oda nem
illő fajok betelepülését.
c) Szükséges a néhány helyen nem kellően karbantartott kert egészének rendbetétele, a gyűjteménybe nem illő berendezési tárgyak és egyéb deponált anyagok eltávolítása ajánlott.
d) A kertben jelen lévő gyomfajok rendszeres eltávolítása kötelező.
e) A kert megtekintését elősegítő utak, ösvények rendszeres ápolása, karbantartása kötelező.
f) A tervezési területen a kert természetvédelmi funkcióihoz kötődő oktatás, bemutatás lehetőségeit meg kell teremteni.
3. TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI MÓDOK, KORLÁTOZÁSOK ÉS TILALMAK
A természetvédelmi kezelési tervben nem részletezett, vagy nem szabályozott kezelési előírásokat a természetvédelmi
hatóság egyedi államigazgatási eljárásban határozza meg.
3. 1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3. 1. 1. Fajok védelme
a) Gyűjteményi, gyepterületen: kertészeti fenntartó kezelést kell alkalmazni az alábbi szempontok szerint:
b) A gyepet a vegetációs periódusban a terület kezelője köteles rendszeresen, elsősorban mechanikus módszerekkel
ápolni, gyomtalanítani.
c) A védett fajok vagy védett területekről való beszerzés esetében az illetékes természetvédelmi hatóság engedélye
szükséges.
d) A bemutatás feltételeinek megteremtéséhez és fenntartásához a terület kezelőjének gondoskodnia kell a kertépítészeti elemek rendszeres karbantartásáról, elhasználódás esetén cseréjéről, tájékoztatótáblák kihelyezéséről.
e) Kivett, udvarterületen: kézi vagy könnyű géppel végzett kaszálás, fűnyírás alkalmazandó az alábbi szempontok szerint:
f) A területet gyommentesen kell tartani kaszálással, indokolt esetben vegyszeres gyomirtással. A vegyszeres kezelést
csak úgy szabad alkalmazni, hogy az a növénygyűjteményt ne károsítsa. A levágott növényi anyagot a területről a
kaszálást követő egy hónapon belül el kell szállítani.
3. 1. 2. Látogatás
a) A terület a tulajdonos engedélyével látogatható.
3. 1. 3. Oktatás és bemutatás
a) A kert tulajdonosa rendszeresen alkalmat ad az oktatás és kutatás szabadon történő elvégzéséhez, mely tevékenységet a kert területén a jövőben is lehetővé kell tenni és fent kell tartani.
3. 1. 4. Kutatás, vizsgálatok
a) A tervezési terület egészén jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni.
3. 1. 5. Terület- és földhasználat
a) A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos!
b) A kert mindenkori használata a növénygyűjtemény épségének megőrzése alá van rendelve.
c) A kert teljes területén kertészeti tevékenység folyik.
d) A tervezési terület az oktatáson kívül faj- és fajtagyűjtemény bemutató helyszíneként funkcionál.
e) A fent felsorolt területhasználati módokat fent kell tartani, más irányú és újabb területhasználat nem engedélyezhető.
3.1.6. Táj- és kultúrtörténeti értékek
a) A Mihályfi Ernő kertje területének tájképi jellegét meg kell őrizni.
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VI. A RÓKA-HEGY TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET
TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERVE
1. TERMÉSZETVÉDELMI GYAKORLATI CÉLKITŰZÉSEK
a) A területen található értékes élőhelyek fenntartása, lehetőség szerinti bővítése.
b) A terület jelenlegi formájában őrizze meg a jellegzetes sziklaképződményeket, valamint a kialakult és azokhoz kötődő értékes növénytársulásokat.
c) Védett növény- és állatfajok állományainak megőrzése. (A tervezési területen előforduló legfontosabb megőrzendő élőlényfajok: gyapjas gyűszűvirág, árlevelű len, magyar repcsény, borzas szulák, budai imola, pézsmahagyma,
borbás kerep, pusztai árvalányhaj, borzas vértő, selymes peremizs, apró nőszirom, bíboros kosbor, pusztai meténg,
sárga kövirózsa, tavaszi hérics, vetővirág, nappali pávaszem, kardoslepke, fecskefarkú lepke, atalanta lepke, dolomit kéneslepke, nagy pávaszem, közepes pávaszem, bőrfutrinka, ragyás futrinka, rezes futrinka, gyászcincér, imádkozó sáska, pannongyík, fali gyík, fürge gyík, zöld gyík, erdei sikló, egerészölyv, karvaly, gyurgyalag, területen
költő rigófélék /Turdidae/, poszátafélék /Sylvidae/, pintyfélék /Fringillidae/, csilpcsalp füzike, csuszka, rövidkarmú
fakusz, bajszos sármány, keleti sün, kis patkósdenevér, nagy patkósdenevér.)
d) Az egyedi tájkép megőrzése.
e) A természetes élőhelytípusok állapotának fenntartása, szükség esetén annak javítása. (A legfontosabb megőrzendő
élőhelytípusok: sztyepprét, száraz gyep, törmeléklejtő pionír növénytársulással, nyílt sziklafelszín.)
f) Az özönnövények monitorozása és visszaszorítása.
g) A nagy forgalmú látogatás feltételeit és egyben a terület természeti értékeinek védelmét biztosító infrastruktúra folyamatos karbantartása.
h) Bemutathatóság fejlesztése.
2. TERMÉSZETVÉDELMI STRATÉGIÁK
a) A tervezési terület peremén tapasztalható építkezések, beépítések területre gyakorolt hatásainak – illegális hulladéklerakások, fásszárúak eltávolítása az erdősszegélyekből, növényzet taposása, megsemmisítése – folyamatos
ellenőrzése.
b) A látogatható részeken a bemutatást segítő információs rendszer kiépítése, valamint az élet- és balesetvédelmet szolgáló létesítmények fenntartása.
c) A balesetveszélyes bányafalak állékonyságának rendszeres szakmai vizsgálata, kopogózása.
d) Az értékes területrészek zavarásmentességének biztosítása.
e) A szükséges fenntartó jellegű beavatkozások folyamatos biztosítása.
f) Az özönnövények visszaszorítása, további terjedésük megakadályozása.
g) A védelemhez szükséges eszközök karbantartása.
h) A terület kimagasló geológiai értékeinek megóvása.
i) A természetszerű élőhelyek fajgazdagságának, természeteshez közeli struktúrájának, valamint területarányának
fenntartása, a védett növény- és állatfajok állományának fenntartása, illetve növelése.
j) A látogatás, valamint az oktatási és kutatási tevékenység irányítása, szabályozása. (Irányító táblák kihelyezése, sétautak fenntartása pihenőhelyek létrehozásával.)
k) Illegális hulladéklerakások felszámolása.
3. TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI MÓDOK, KORLÁTOZÁSOK ÉS TILALMAK
A természetvédelmi kezelési tervben nem részletezett, vagy nem szabályozott kezelési előírásokat a természetvédelmi
hatóság egyedi államigazgatási eljárásban határozza meg.
3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3. 1. 1. Fajok védelme
a) A tervezési területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése és gyarapítása élőhelyük megfelelő kezelésével biztosítható.
b) A védett és fokozottan védett növényfajok (különös tekintettel: gyapjas gyűszűvirág, bíboros kosbor, tavaszi hérics,
apró nőszirom) illegális szedését, a tövek kiásását a virágzási időben történő fokozott védelemmel meg kell akadályozni!
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3. 1. 2. Látogatás
a) A tervezési terület szabadon látogatható, de az ott végzett tevékenységek csakis a természetvédelmi előírások figyelembevételével végezhetők.
b) A fenntartó beavatkozások idején és balesetveszély esetén a természetvédelmi hatóság időszakos látogatási korlátozást rendelhet el.
c) A tervezési területen csak gyalogosan lehet közlekedni (kivétel a természetvédelmi célú beavatkozás).
d) A területet átszelő ösvényekről letérni, tüzet gyújtani, hulladékot elhelyezni tilos!
e) A sziklakibúvásokon és a rajtuk kialakult sziklagyepen tartózkodni tilos és életveszélyes!
f) A tervezési területen sziklát mászni csak az arra kijelölt és kiépített mászóhelyeken, jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel szabad.
3. 1. 3. Oktatás és bemutatás
a) A tervezési terület kiépített ösvényein a bemutatást szolgáló infrastruktúrát védettséget jelző táblák és információs
táblák bővítésével és karbantartásával fejleszteni kell.
3. 1. 4. Kutatás, vizsgálatok
a) A tervezési terület egészén jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni.
3. 1. 5. Terület- és földhasználat
a) A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos!
b) A tervezési területen épület és egyéb építmény nem helyezhető el.
c) A tervezési területen található korlátok állapotát rendszeresen ellenőrizni kell. Ha állagromlás tapasztalható, a karbantartásokat haladéktalanul el kell végezni.
d) A meglévő parkerdei infrastruktúra hálózat karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állítani.
e) A területen új építésű infrastruktúra hálózat nem építhető ki.
f) A területen új építésű közmű nem építhető ki.
3. 1. 6. Táj- és kultúrtörténeti értékek
a) A tervezési területen a szükséges fenntartó jellegű beavatkozások folyamatos biztosításával a táji értékek megőrizhetők.
3. 2. Művelési ághoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3. 2. 1. Erdők kezelése
a) A cserjésedés megállításához, a cserjefoltok kis mértékű visszaszorításához csak fokozatos, vegetációs időn kívül
történő gyérítés szükséges. A levágott növényanyagot a területről el kell távolítani.

VII. A HOMOKTÖVIS TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET
TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERVE
1. TERMÉSZETVÉDELMI GYAKORLATI CÉLKITŰZÉSEK
a) A területen található értékes, őshonos homoki vegetáció és a hozzá kapcsolódó őshonos állatvilág megőrzése.
b) A területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése. (A tervezési területen előforduló legfontosabb megőrzendő élőlényfajok: homoktövis, csikófark, homoki kikerics, homoki varjúháj, homoki kocsord, homoki fátyolvirág, pusztai meténg, homoki árvalányhaj, homoki vértő, kései szegfű, kardos madársisak, báránypirosító, homoki cickafark, szongáriai cselőpók, imádkozó sáska, sisakos sáska, kis szarvasbogár, homoki futrinka, kék
futrinka, fecskafarkú lepke, nappali pávaszem, fürge gyík, zöld gyík, egerészölyv, karvaly, kis fakopáncs, nagy fakopáncs, zöld küllő, kékcinege, széncinege, barátcinege, őszapó, a területen költő rigófélék /Turdidae/, poszátafélék
/Sylvidae/, pintyfélék /Fringillidae/, csuszka, rövidkarmú fakusz, sárgarigó.)
c) Amennyiben a területen bármilyen engedélyezett munka történik, az egyáltalán nem veszélyeztetheti a fent felsoroltak egyedeit!
d) A természetes folyamatok fenntartása.
e) A terület háborítatlanságának megőrzése.
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f) A természetes élőhelytípusok állapotának fenntartása, szükség esetén annak javítása. (A legfontosabb megőrzendő
élőhelytípusok: egyéves nyílt homokpusztagyep, évelő nyílt homoki gyep, évelő záródó homoki gyep.)
g) Az egyedülálló tájképi érték megóvása.
2. TERMÉSZETVÉDELMI STRATÉGIÁK
a) A természetszerű élőhelyek fajgazdagságának, természeteshez közeli struktúrájának, valamint területarányának
fenntartása, a védett növény- és állatfajok állományának fenntartása.
b) Az özönnövények és tájidegen fajok visszaszorítása, további terjedésük megakadályozása.
c) A látogatás, valamint az oktatási és kutatási tevékenység irányítása, szabályozása a megfelelő infrastruktúra kialakításával. (Irányító táblák kihelyezése, sétautak fenntartása pihenőhelyek létrehozása nélkül.)
d) Telepített tájidegen cserje-és fafajok honos fajokra való folyamatos cseréje.
e) A védett területen illegális hulladéklerakások felszámolása.
3. TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI MÓDOK, KORLÁTOZÁSOK ÉS TILALMAK
A természetvédelmi kezelési tervben nem részletezett, vagy nem szabályozott kezelési előírásokat a természetvédelmi
hatóság egyedi államigazgatási eljárásban határozza meg.
3. 1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3. 1. 1. Fajok védelme
a) A tervezési területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése és gyarapítása élőhelyük megfelelő kezelésével biztosítható. A területen megfelelő kezelés alatt a védett területen található tájidegen- és özönnövények visszaszorítása, valamint az őshonos növényfajok terjedésének elősegítése értendő.
3. 1. 2. Látogatás
a) A tervezési terület csak oktatási, kutatási céllal a természetvédelmi hatóság engedélyével látogatható.
b) A fenntartó beavatkozások idején és balesetveszély esetén a természetvédelmi hatóság időszakos látogatási korlátozást rendelhet el.
3. 1. 3. Oktatás és bemutatás
A tervezési terület peremrészén a bemutatást szolgáló infrastruktúrát fejleszteni kell.
3. 1. 4. Kutatás, vizsgálatok
a) A tervezési terület egészén jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni.
3.1.5. Terület- és földhasználat
a) A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos!
b) A területen épület és egyéb építmények nem helyezhetők el.
c) A területen új építésű infrastruktúra hálózat nem építhető ki.
d) A meglévő infrastruktúra hálózat karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állítani.
e) A területen új építésű közmű nem építhető.
f) Az egymástól elkülönült, négy védett területrész teljes lekerítése ajánlott, a megfelelő helyeken létesített kapuk kiépítésével.
3. 1. 6. Táj- és kultúrtörténeti értékek
a) A tervezési területnek és környékének tájképi jellegét meg kell őrizni.
3. 2. Művelési ághoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3. 2. 1. Erdők kezelése
a) Az erdők kezelésekor a „természetközeli” megoldásokat kell alkalmazni.
b) A tervezési területen megmaradt kis méretű homokpusztagyep foltok területeinek fenntartását és növelését a cserjék
(kivéve a védett homoktövist) folyamatos visszaszorításával, gyepfoltban levő nem védett fiatal fa- és cserjeegyedek eltávolításával kell elvégezni! A kezelési feladatot a gyep védelme érdekében minél kisebb taposással, vegetációs időn kívül szakfelügyelet mellett szükséges végrehajtani.
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c) A fás vegetációból a gyom és tájidegen cserje- és fafajok egyedeinek folyamatos eltávolítása szükséges, a honos fafajok egyedeinek javára végzett természetvédelmi célú tisztítás, illetve gyérítés ajánlott.
d) A – főleg fásszárú – özönnövények vegetációs (és egyben költési) időn kívüli visszaszorítása elvégzendő.

VIII. A PALOTAI-SZIGET TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET
TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERVE
1. TERMÉSZETVÉDELMI GYAKORLATI CÉLKITŰZÉSEK
a) A területen található értékes, őshonos ártéri vegetáció és a hozzá kapcsolódó őshonos állatvilág megőrzése.
b) A területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése. (A tervezési területen előforduló legfontosabb megőrzendő élőlényfajok: pézsmacincér, kis színjátszólepke, mocsári teknős, az összes területen előforduló
békafaj, vízisikló, héja, egerészölyv, kabasólyom, fekete harkály, nagy fakopáncs, kis fakopáncs, közép fakopáncs,
zöld küllő, a területen költő rigófélék /Turdidae/, poszátafélék /Sylvidae/, pintyfélék /Fringillidae/, csuszka, rövidkarmú fakusz, sárgarigó.)
c) Amennyiben a területen bármilyen engedélyezett munka történik, az egyáltalán nem veszélyeztetheti a fent felsoroltak egyedeit!
d) A természetes folyamatok fenntartása.
e) A terület háborítatlanságának megőrzése.
f) A természetes élőhelytípusok állapotának fenntartása, szükség esetén annak javítása. (A legfontosabb megőrzendő
élőhelytípusok: folyómenti bokorfüzes vegetáció, puhafás ártéri ligeterdő, keményfás ártéri erdő, időszakosan vízzel borított magassásos vegetáció, időszakosan vízzel borított nádas.)
g) Az egyedülálló tájképi érték megóvása.
2. TERMÉSZETVÉDELMI STRATÉGIÁK
a) A természetszerű élőhelyek fajgazdagságának, természeteshez közeli struktúrájának, valamint területarányának
fenntartása, a védett növény- és állatfajok állományának fenntartása.
b) Az özönnövények és tájidegen fajok visszaszorítása, további terjedésük megakadályozása.
c) A látogatás, valamint az oktatási és kutatási tevékenység irányítása, szabályozása a megfelelő infrastruktúra kialakításával. (Irányító táblák kihelyezése, sétautak fenntartása pihenőhelyek létrehozása nélkül.)
d) Illegális hulladéklerakások felszámolása.
3. TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI MÓDOK, KORLÁTOZÁSOK ÉS TILALMAK
A természetvédelmi kezelési tervben nem részletezett, vagy nem szabályozott kezelési előírásokat a természetvédelmi
hatóság egyedi államigazgatási eljárásban határozza meg.
3. 1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3. 1. 1. Fajok védelme
a) A tervezési területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése és gyarapítása élőhelyük megfelelő kezelésével biztosítható. A területen megfelelő kezelés alatt a védett területen található tájidegen- és özönnövények visszaszorítása, valamint az őshonos növényfajok terjedésének elősegítése értendő.
3. 1. 2. Látogatás
a) A tervezési terület szabadon látogatható, de az ott végzett tevékenységek csakis a természetvédelmi előírások figyelembevételével végezhetők.
b) A kizárólag gyalogosan és kerékpárral látogatható területet csak a meglévő sétautakról lehet megtekinteni, ezekről
letérni tilos!
c) A fenntartó beavatkozások idején és balesetveszély esetén a természetvédelmi hatóság időszakos látogatási korlátozást rendelhet el.
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3. 1. 3. Oktatás és bemutatás
a) A tervezési területen az oktatást és bemutatást szolgáló infrastruktúrát védettséget jelző táblák bővítésével és információs táblák kihelyezésével fejleszteni kell.
3. 1. 4. Kutatás, vizsgálatok
a) A tervezési terület egészén jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni.
3. 1. 5. Terület- és földhasználat
a) A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos.
b) A területen épület, egyéb építmények, kerítések és kapuk stb. létesítése és infrastruktúra kiépítése nem engedélyezhető.
c) A tervezési területen tilos a horgászat.
d) A területen új építésű infrastruktúra hálózat nem építhető ki.
e) A meglévő infrastruktúra hálózat karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állítani.
f) A területen új építésű közmű nem építhető.
3. 1. 6. Táj- és kultúrtörténeti értékek
a) A Palotai-sziget és környékének tájképi jellegét meg kell őrizni.
3. 2. Művelési ághoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3. 2. 1. Erdők kezelése
a) Az erdők kezelésekor a „természetközeli” megoldásokat kell alkalmazni, a terület természetvédelmi értékét adó háborítatlanságának minél nagyobb megtartásával.

IX. A BUDAI ARBORÉTUM TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET
TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERVE
1. TERMÉSZETVÉDELMI GYAKORLATI CÉLKITŰZÉSEK
a) Az Arborétum Magyarországon egyedülálló és nemzetközileg is jelentős növénygyűjteményének fenntartása és fejlesztése.
b) Az Arborétum növénygyűjteményi szerepének, a botanikai ismereti szakoktatásban, kutatásban, géntartalékok megőrzésében, honosítási, nemesítési kísérletek folytatásában betöltött szerepének megőrzése.
c) Magyar fajták, népi szelekciók bemutatása.
d) Genetikai alapok felkészítése a lehetséges klímaváltozásra.
2. TERMÉSZETVÉDELMI STRATÉGIÁK
a) A Budai Arborétum szakmai felügyeletét a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Karának Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszéke, fenntartását, kezelését a BCE Budai Campus Koordinációs Irodája látja el.
b) A mesterségesen kialakított növényegyüttes csak folyamatos kezeléssel tartható fenn, ennek érdekében a terület kezelőjének pótolnia kell az eltűnő gyűjteményi fajokat, a meglévőket ápolni, és meg kell akadályoznia az oda nem
illő fajok betelepülését.
c) A tervezési területen az arborétum természetvédelmi funkcióihoz kötődő oktatást, bemutatást szolgáló létesítmények fenntartásáról, fejlesztéséről gondoskodni kell.
3. TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI MÓDOK, KORLÁTOZÁSOK ÉS TILALMAK
A természetvédelmi kezelési tervben nem részletezett, vagy nem szabályozott kezelési előírásokat a természetvédelmi
hatóság egyedi államigazgatási eljárásban határozza meg.
3. 1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3. 1. 1. Fajok védelme
a) Gyűjteményi, gyepterületen: kertészeti fenntartó kezelést kell alkalmazni az alábbi szempontok szerint:
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b) A gyepet a vegetációs periódusban a terület kezelője köteles rendszeresen, elsősorban mechanikus módszerekkel
ápolni, gyomtalanítani. A gyűjtemény fejlesztését nemesítéssel és a nemzetközi növénycserével kell biztosítani, esetenként a hazai élőhelyekről történő betelepítés is megengedett. A védett fajok vagy védett területekről való beszerzés esetében az illetékes természetvédelmi hatóság engedélye szükséges.
c) A bemutatás feltételeinek megteremtéséhez és fenntartásához a terület kezelőjének gondoskodnia kell a kertépítészeti elemek rendszeres karbantartásáról, elhasználódás esetén cseréjéről, tájékoztatótáblák kihelyezéséről.
d) Kivett, udvarterületen: kézi vagy könnyű géppel végzett kaszálás, fűnyírás alkalmazandó az alábbi szempontok szerint:
e) A területet gyommentesen kell tartani kaszálással, indokolt esetben vegyszeres gyomirtással. A vegyszeres kezelést
csak úgy szabad alkalmazni, hogy az a növénygyűjteményt ne károsítsa. A levágott növényi anyagot a területről a
kaszálást követő egy hónapon belül el kell szállítani.
3. 1. 2. Látogatás
a) A terület szabadon látogatható. Nyitva tartás: H-P 8-18, Szo-V előzetes bejelentkezés alapján.
b) A mindenkori aktuális látogatási szabályok elérhetők a http://budaiarboretum.uni-corvinus.hu/ oldalon.
3. 1. 3. Oktatás és bemutatás
a) A Budai Arborétum - tekintettel arra, hogy a kertészeti felsőoktatás hazai vezető intézményének ad színteret - elsődleges, elválaszthatatlan feladata az oktatásban való részvétel.
b) Több tanösvény, közöttük pl. faápolási és vakok tanösvénye folyamatos karbantartása szükséges.
c) 2006-ban az Arborétum elnyerte a „Madárbarát kert” címet, Madárbarát Mintakert tartozékai bemutatási céllal megtalálhatók az Arborétum területén, amelyek karbantartását folyamatosan el kell végezni.
3. 1. 4. Kutatás, vizsgálatok
a) A tervezési terület egészén jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni.
3. 1. 5. Terület- és földhasználat
a) A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos.
b) Az arborétum mindenkori használata a kertészeti felsőoktatási képzés alá van rendelve.
c) Az arborétum teljes területén kertészeti tevékenység folyik.
d) A tervezési terület az oktatáson kívül faj- és fajtagyűjtemény bemutató helyszíneként funkcionál.
e) Az arborétum rendszeresen otthont ad a hazai kertészeti cégek ősszel és tavasszal megrendezendő kiállításának,
mellyel a magyar kertészeti kultúra széles körű megismertetését segítik elő.
f) A fent felsorolt területhasználati módokat fent kell tartani, más irányú és újabb területhasználat nem engedélyezhető.
3. 1. 6. Táj- és kultúrtörténeti értékek
a) A Budai arborétum területének tájképi jellegét meg kell őrizni.

X. A RUPP-HEGY TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET
TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERVE
1. TERMÉSZETVÉDELMI GYAKORLATI CÉLKITŰZÉSEK
a) A területen található értékes élőhelyek fenntartása, lehetőség szerinti bővítése.
b) Az özönnövények monitorozása és visszaszorítása a tervezési területen.
c) A területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése. (A tervezési területen előforduló legfontosabb megőrzendő élőlényfajok: borzas szulák, kisfészkű hangyabogáncs, fürtös homokliliom, pézsmahagyma, árlevelű len, borzas vértő, budai berkenye, fehéres csűdfű, nagy pacsirtafű, tarka imola, árvalányhaj-fajok /stipa sp./,
nagyezerjófű, apró nőszirom, sárga koronafürt, leánykökörcsin, sárga kövirózsa, vetővirág, selymes peremizs, bíboros kosbor, fehér madársisak, piros madársisak, gérbics, széleslevelű nőszőfű, kislevelű nőszőfű, bőrfutrinka, dunántúli kékfutrinka, szarvasbogár, kis szarvasbogár, rezes futrinka, nagy hőscincér, kis apolló-lepke, farkasalmalepke, fecskefarkú lepke, gyászlepke, nagy rókalepke, nagy fehérsávoslepke, platinabagoly, erdei béka, fali gyík,
pannongyík, zöld gyík, egerészölyv, karvaly, vörösvércse, nagy fakopáncs, zöld küllő, a területen költő rigófélék /
Turdidae/, poszátafélék /Sylvidae/, pintyfélék /Fringillidae/, széncinege, kékcinege, barátcinege, csuszka, sárgarigó.)
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d) Amennyiben a területen bármilyen engedélyezett munka történik, az egyáltalán nem veszélyeztetheti a fent felsoroltak egyedeit!
e) A természetes folyamatok fenntartása.
f) A terület jelentős geológiai értékeinek megóvása.
g) Telepített tájidegen fa- és cserjefajok folyamatos eltávolítása, honos fajok telepítése.
h) A természetes élőhelytípusok állapotának fenntartása, szükség esetén annak javítása. (A legfontosabb megőrzendő
élőhelytípusok: sziklafüves lejtősztyepp, pusztafüves lejtősztyepp, nyílt dolomitsziklagyep, felnyíló, sztyeppfoltos
idős molyhos tölgyes, zárt mészkedvelő tölgyes, sajmeggyes karsztbokorerdő.)
i) Az egyedülálló tájképi érték megóvása.
j) A nagy forgalmú látogatás feltételeit és egyben a terület természeti értékeinek védelmét biztosító infrastruktúra folyamatos karbantartása.
k) Bemutathatóság fejlesztése.
2. TERMÉSZETVÉDELMI STRATÉGIÁK
a) A természetszerű élőhelyek fajgazdagságának, természeteshez közeli struktúrájának, valamint területarányának
fenntartása, a védett növény- és állatfajok állományának fenntartása.
b) A terület jelentős geológiai értékeinek megóvása.
c) Az özönnövények és tájidegen fajok visszaszorítása, további terjedésük megakadályozása.
d) A szükséges fenntartó jellegű beavatkozások folyamatos biztosítása.
e) A védett területen illegális hulladéklerakások felszámolása.
f) A látogatás, valamint az oktatási és kutatási tevékenység irányítása, szabályozása a megfelelő infrastruktúra kialakításával. (Irányító táblák kihelyezése, sétautak fenntartása pihenőhelyek kialakításával.)
3. TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI MÓDOK, KORLÁTOZÁSOK ÉS TILALMAK
A természetvédelmi kezelési tervben nem részletezett, vagy nem szabályozott kezelési előírásokat a természetvédelmi
hatóság egyedi államigazgatási eljárásban határozza meg.
3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3.1.1. Fajok védelme
a) A tervezési területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése és gyarapítása élőhelyük megfelelő kezelésével biztosítható. A területen megfelelő kezelés alatt a védett területen található tájidegen- és özönnövények visszaszorítása, valamint az őshonos növényfajok terjedésének elősegítése értendő.
3. 1. 2. Látogatás
a) A tervezési terület szabadon látogatható, de az ott végzett tevékenységek csakis a természetvédelmi előírások figyelembevételével végezhetők.
b) A tervezési területen technikai sport végzése tilos!
c) A tervezési területen gépjárművel közlekedni a természetvédelmi célú fenntartó munkák kivételével tilos!
d) A tervezési területen csak gyalogosan lehet közlekedni.
e) A területet átszelő ösvényekről letérni, tüzet gyújtani, hulladékot elhelyezni tilos!
f) A sziklakibúvásokon és a rajtuk kialakult sziklagyepen tartózkodni tilos!
g) Szemetet elhelyezni tilos!
h) A fenntartó beavatkozások idején és balesetveszély esetén a természetvédelmi hatóság időszakos látogatási korlátozást rendelhet el.
3. 1. 3. Oktatás és bemutatás
a) A tervezési területen az oktatást és bemutatást szolgáló infrastruktúrát védettséget jelző táblák bővítésével és információs táblák kihelyezésével fejleszteni kell.
b) A meglévő infrastruktúra folyamatos karbantartása kötelező.
3.1.4. Kutatás, vizsgálatok
a) A tervezési terület egészén jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni.
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3. 1. 5. Terület- és földhasználat
a) A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos.
b) A területen épület, egyéb építmények, kerítések és kapuk stb. létesítése és infrastruktúra kiépítése nem engedélyezhető.
c) A területen új építésű infrastruktúra hálózat nem építhető ki.
d) A meglévő infrastruktúra hálózat karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állítani.
e) A területen új építésű közmű nem építhető.
f) A tervezési területen és védőövezetén újabb vadgazdálkodási létesítmény nem helyezhető el.
g) A pótlások vad elleni védelmét biztosítani kell.
3. 1. 6. Táj- és kultúrtörténeti értékek
a) A tervezési területnek és környékének tájképi jellegét meg kell őrizni.
b) A tervezési terület geológiai értékeinek megőrzéséhez a terület rendszeres vizsgálata és szükség esetén szakszerű
karbantartása szükséges.
3. 2. Művelési ághoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3. 2. 1. Erdők kezelése
a) A területen elhelyezkedő 9A erdőrészlet üzemterv szerinti besorolása: védett természeti területen lévő, faanyagtermelésre nem szolgáló erdő. A vágásérettségi kor 999 évesre tervezett, azaz a területen örökerdő fenntartása a cél.
b) Az erdőrészletben virágos kőris elegyes molyhos tölgyes kialakulása a távlati cél.
c) Az erdők kezelésekor a „természetközeli” megoldásokat kell alkalmazni.
d) A fás vegetációból a gyom és tájidegen cserje- és fafajok egyedeinek folyamatos eltávolítása szükséges, a honos fafajok egyedeinek javára végzett természetvédelmi célú tisztítás, illetve gyérítés ajánlott.
e) A – főleg fásszárú – özönnövények vegetációs (és egyben költési) időn kívüli visszaszorítása elvégzendő.
f) Az erdőrészletekben levő természetvédelmileg fontos gyepfoltokban (kiemelten a nyugati és déli részeken) történő
cserjésedés megállításához a cserjefoltok kis mértékű visszaszorítása és a nem védett fiatal faegyedek eltávolítása
szükséges, amit csak fokozatos, vegetációs időn kívül történő gyérítéssel szabad megoldani. A kezelés szakfelügyelet mellett végezhető, a levágott növényanyagot a területről el kell távolítani.

XI. A KŐÉRBERKI SZIKES RÉT TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET
TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERVE
1. TERMÉSZETVÉDELMI GYAKORLATI CÉLKITŰZÉSEK
A védett terület őrizze meg:
a) az egykori vegetációt idéző szikes társulásokat,
b) védett és ritka növény- és állatfajok állományait, (a tervezési területen előforduló legfontosabb megőrzendő élőlényfajok: keskenylevelű gyapjúsás, mocsári kosbor, nyúlánk sárma, magyar sóvirág, sziki őszirózsa, sziki útifű,
sziki pozdor, az összes területen előforduló békafaj, vízisikló, vörös vércse, egerészölyv, a területen költő rigófélék
/Turdidae/, poszátafélék /Sylvidae/, pintyfélék /Fringillidae/, tövisszúró gébics, sárgarigó.)
c) a természetes élőhelytípusok állapotának fenntartása, szükség esetén annak javítása, (a legfontosabb megőrzendő
élőhelytípusok: szikes rétek, padkásodó szikfoltok a mesterségesen kialakított csatornák mentén, nedves kaszálórétek, száraz kaszálórétek, nádas szegélyek, bokros szegélyek.)
d) az egyedi tájképet.
2. TERMÉSZETVÉDELMI STRATÉGIÁK
a) A vízháztartási problémák (talaj kiszáradása és a vele járó kiédesedés) pontos felmérése és szükség esetén megfelelő
orvosolása.
b) A szükséges fenntartó jellegű beavatkozások folyamatos biztosítása. (Teljes elkerítés további fenntartása, nyár végén, illetve ha szükséges ősszel kaszálás elvégzése, háborítatlanság biztosítása.)
c) Az özönnövények visszaszorítása, további terjedésük megakadályozása.
d) A védelemhez szükséges eszközök karbantartása.
e) Az illegális hulladéklerakások felszámolása.
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3. TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI MÓDOK, KORLÁTOZÁSOK ÉS TILALMAK
A természetvédelmi kezelési tervben nem részletezett, vagy nem szabályozott kezelési előírásokat a természetvédelmi
hatóság egyedi államigazgatási eljárásban határozza meg.
3. 1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3. 1. 1. Fajok védelme
a) A tervezési területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése és gyarapítása élőhelyük megfelelő kezelésével biztosítható. Megfelelő kezelés alatt a háborítatlanság biztosítása – illetve az ebből következő taposási kár elmaradása – és a nyárvégi, illetve őszi kaszálás értendő.
b) A magyar sóvirág, mely Budapesten természetes élőhelyen csak itt fordul elő, illegális szedése megakadályozásának védelmében a virágzás ideje alatt fokozott védelem szükséges.
3. 1. 2. Látogatás
a) A terület nem látogatható.
b) Csak a jogos használattal és természetvédelmi kezeléssel kapcsolatos feladatok céljából szabad a védett területen
tartózkodni.
3. 1. 3. Oktatás és bemutatás
a) A tervezési terület peremrészein a bemutatást szolgáló infrastruktúrát védettséget jelző táblák és információs táblák
bővítésével és karbantartásával fejleszteni kell.
3. 1. 4. Kutatás, vizsgálatok
a) A tervezési terület egészén jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni.
3. 1. 5. Terület- és földhasználat
a) A területen több jelenleg is használt, valamint több használaton kívüli keserűvíz kút található.
b) A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos!
c) A tervezési területen épület és egyéb építmény nem helyezhető el.
d) A tervezési területet körülvevő kerítés és kapuk állapotát rendszeresen ellenőrizni kell.
e) A területen új építésű infrastruktúra hálózat nem építhető ki.
f) A területen új építésű közmű nem építhető ki.
g) A vízháztartási problémák (a terület kiszáradása, és a vele járó kiédesedés) pontos felmérése és megfelelő orvosolása az elfogadástól öt éven belül szükséges.
3. 1. 6. Táj- és kultúrtörténeti értékek
a) A tervezési területen a szükséges fenntartó jellegű beavatkozások folyamatos biztosításával a táji értékek megőrizhetők.
3. 2. Művelési ághoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3. 2. 1. Erdők kezelése
a) A lágyszárú özönnövények – virágzásuk kezdetekor történő – rendszeres kaszálással való visszaszorítása kötelező.
b) A terület évente maximum kétszer kaszálható, a kaszálásokat a nyár első felében (június közepe-július közepe), illetve ősszel (szeptember közepe–október vége) lehet elvégezni.
c) A keletkezett szénát a kaszálást követően egy hónapon belül le kell hordani.

XII. AZ ÖRDÖG-OROM TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET
TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERVE
1. TERMÉSZETVÉDELMI GYAKORLATI CÉLKITŰZÉSEK
a) A területen található értékes élőhelyek fenntartása, lehetőség szerinti bővítése.
b) A terület jelenlegi formájában őrizze meg a jellegzetes dolomitképződményeket valamint a kialakult és azokhoz kötődő értékes növénytársulásokat.
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c) Védett növény- és állatfajok állományainak megőrzése. (A tervezési területen előforduló legfontosabb megőrzendő
élőlényfajok: magyar gurgolya, szürkés ördögszem, hangyabogáncs, pusztai meténg, borzas szulák, fehéres csűdfű,
nagyezerjófű, apró nőszirom, fürtös homokliliom, gombos varjúköröm, sárga kövirózsa, budai berkenye, turbánliliom, sárga koronafürt, selymes peremizs, tarka imola, bozontos árvalányhaj, csinos árvalányhaj, pusztai árvalányhaj,
pézsmahagyma, bunkós hagyma, leánykökörcsin, fekete kökörcsin, hóvirág, nagy pacsirtafű, törpemandula, tavaszi
hérics, vetővirág, bíboros kosbor, fehér madársisak, gérbics, madárfészek kosbor, széleslevelű nőszőfű, vörösbarna nőszőfű, illatos bibircsvirág, farkasölő sisakvirág, nappali pávaszem, kardoslepke, gyászlepke, kis Apolló-lepke,
nagy fehérsávoslepke, fecskefarkú lepke, atalanta lepke, kis rókalepke, imádkozó sáska, rezes futrinka, selymes futrinka, szarvasbogár, fali gyík, zöld gyík, pannon gyík, rézsikló, karvaly, nagy fakopáncs, zöld küllő, fekete harkály,
területen költő rigófélék /Turdidae/, poszátafélék /Sylvidae/, pintyfélék /Fringillidae/, csilpcsalp füzike, csuszka, rövidkarmú fakusz, mókus.)
d) Az egyedi tájkép megőrzése.
e) A természetes élőhelytípusok állapotának fenntartása, szükség esetén annak javítása. (A legfontosabb megőrzendő élőhelytípusok: gyertyános tölgyes, mészkedvelő tölgyes, cserszömörcés karsztbokorerdő, hársas törmeléklejtő
erdő, sajmeggyes karsztbokorerdő, lejtősztyepprét, nyílt dolomitsziklagyep.)
f) Az özönnövények monitorozása és visszaszorítása.
g) A nagy forgalmú látogatás feltételeit és egyben a terület természeti értékeinek védelmét biztosító infrastruktúra folyamatos karbantartása.
h) Bemutathatóság fejlesztése.
2. TERMÉSZETVÉDELMI STRATÉGIÁK
a) A tervezési terület peremén tapasztalható építkezések, beépítések területre gyakorolt hatásainak – illegális hulladéklerakások, fásszárúak eltávolítása az erdősszegélyekből, növényzet taposása, megsemmisítése – folyamatos
ellenőrzése, megakadályozása.
b) A látogatható részeken a bemutatást segítő információs rendszer kiépítése, valamint az élet- és balesetvédelmet szolgáló létesítmények fenntartása.
c) Az értékes területrészek zavarásmentességének biztosítása.
d) A szükséges fenntartó jellegű beavatkozások folyamatos biztosítása.
e) A területen található felhagyott kőfejtőben tapasztalható cserjésedési folyamatok megakadályozása.
f) Az özönnövények visszaszorítása, további terjedésük megakadályozása.
g) A védelemhez szükséges eszközök karbantartása.
h) A terület kimagasló geológiai értékeinek megóvása.
i) A természetszerű élőhelyek fajgazdagságának, természeteshez közeli struktúrájának, valamint területarányának
fenntartása, a védett növény- és állatfajok állományának fenntartása, illetve növelése.
j) A látogatás, valamint az oktatási és kutatási tevékenység irányítása, szabályozása. (Irányító táblák kihelyezése, sétautak fenntartása pihenőhelyek létrehozásával.)
k) Az illegális hulladéklerakások felszámolása.
3. TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI MÓDOK, KORLÁTOZÁSOK ÉS TILALMAK
A természetvédelmi kezelési tervben nem részletezett, vagy nem szabályozott kezelési előírásokat a természetvédelmi
hatóság egyedi államigazgatási eljárásban határozza meg.
3. 1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3. 1. 1. Fajok védelme
a) A tervezési területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése és gyarapítása élőhelyük megfelelő kezelésével biztosítható.
b) A védett és fokozottan védett növényfajok (különös tekintettel: magyar gurgolya, leánykökörcsin, fekete kökörcsin,
tavaszi hérics, illatos bibircsvirág, gérbics, vörösbarna nőszőfű, törpemandula, farkasölő sisakvirág) illegális szedését, a tövek kiásását a virágzási időben történő fokozott védelemmel meg kell akadályozni!
3. 1. 2. Látogatás
a) A tervezési terület szabadon látogatható, de az ott végzett tevékenységek csakis a természetvédelmi előírások figyelembevételével végezhetők.
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b) A fenntartó beavatkozások idején és balesetveszély esetén a természetvédelmi hatóság időszakos látogatási korlátozást rendelhet el.
c) A tervezési területen csak gyalogosan lehet közlekedni (kivétel a természetvédelmi célú beavatkozás).
d) A területet átszelő ösvényekről letérni, hulladékot elhelyezni tilos!
e) Tüzet gyújtani csak a kiépített tűzrakóhelyeken lehet.
f) A sziklakibúvásokon és a rajtuk kialakult sziklagyepen tartózkodni tilos és életveszélyes!
g) A tervezési területen sziklát mászni tilos!
3. 1. 3. Oktatás és bemutatás
a) A tervezési terület kiépített ösvényein a bemutatást szolgáló infrastruktúrát védettséget jelző táblák és információs
táblák bővítésével és karbantartásával fejleszteni kell.
3. 1. 4. Kutatás, vizsgálatok
a) A tervezési terület egészén jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni.
3. 1. 5. Terület- és földhasználat
a) A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos!
b A tervezési területen épület és egyéb építmény nem helyezhető el.
c) A tervezési területen található korlátok állapotát rendszeresen ellenőrizni kell. Ha állagromlás tapasztalható, a karbantartásokat haladéktalanul el kell végezni.
d) A meglévő parkerdei infrastruktúra hálózat karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állítani.
e) A területen új építésű infrastruktúra hálózat nem építhető ki.
f) A területen új építésű közmű nem építhető ki.
3. 1. 6. Táj- és kultúrtörténeti értékek
a) A tervezési területen a szükséges fenntartó jellegű beavatkozások folyamatos biztosításával a táji értékek megőrizhetők.
3. 2. Művelési ághoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3. 2. 1. Erdők kezelése
a) Az 51B erdőrészlet üzemtervezett erdő, melyben egészségügyi termelés folyik. A 40 TN és 40 ÉP erdőrészletek
nyilvántartásban vannak, de üzemtervezés nem történt a területükön.
b) A területen elhelyezkedő 40A és 51C erdőrészlet üzemterv szerinti besorolása: védett természeti területen lévő, faanyagtermelésre nem szolgáló erdő. A vágásérettségi kor 999 évesre tervezett, azaz a területen örökerdő fenntartása a cél.
c) Az erdők kezelésekor a „természetközeli” megoldásokat kell alkalmazni, a terület természetvédelmi értékét adó háborítatlanságának minél nagyobb megtartásával.
d) Az erdőrészletben virágos kőris elegyes molyhos tölgyes kialakulása a távlati cél.
e) A fás vegetációból a gyom és tájidegen cserje- és fafajok egyedeinek folyamatos eltávolítása szükséges, a honos fafajok egyedeinek javára végzett természetvédelmi célú tisztítás, illetve gyérítés ajánlott.
f) A – főleg fásszárú – özönnövények vegetációs (és egyben költési) időn kívüli visszaszorítása elvégzendő.
g) Az erdőrészletekben levő természetvédelmileg fontos gyepfoltokban, valamint a felhagyott kőbányában történő
cserjésedés megállításához a cserjefoltok kis mértékű visszaszorítása és a nem védett fiatal faegyedek eltávolítása
szükséges, amit csak fokozatos, vegetációs időn kívül történő gyérítéssel szabad megoldani. A kezelés szakfelügyelet mellett végezhető, a levágott növényanyagot a területről el kell távolítani.

XIII. A KIS-SVÁB-HEGY TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET
TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERVE
1. TERMÉSZETVÉDELMI GYAKORLATI CÉLKITŰZÉSEK
a) A területen található értékes élőhelyek fenntartása, lehetőség szerinti bővítése.
b) A terület jelenlegi formájában őrizze meg a jellegzetes dolomitképződményeket valamint a kialakult és azokhoz kötődő értékes növénytársulásokat.
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c) A terület kimagasló geológiai értékeinek megóvása.
d) Védett növény- és állatfajok állományainak megőrzése. (A tervezési területen előforduló legfontosabb megőrzendő élőlényfajok: pókbangó, bíboros kosbor, erdei szellőrózsa, leánykökörcsin, tavaszi hérics, sárga koronafürt, sárga len, csillagőszirózsa, nagy ezerjófű, imádkozó sáska, kis Apolló-lepke, farkasalmalepke, nappali pávaszem,
kardoslepke, fecskefarkú lepke, atalanta lepke, fali gyík, fürge gyík, pannon gyík, nagy fakopáncs, zöld küllő, területen költő rigófélék /Turdidae/, poszátafélék /Sylvidae/, pintyfélék /Fringillidae/, csilpcsalp füzike, csuszka, rövidkarmú fakusz, mókus, keleti sün.)
e) Az egyedi tájkép megőrzése.
f) A természetes élőhelytípusok állapotának fenntartása, szükség esetén annak javítása. (A legfontosabb megőrzendő
élőhelytípusok: lejtősztyepprét, cserszömörcés karsztbokorerdő, mészkedvelő tölgyes, kőrisesedő törmeléklejtők.)
g) Az özönnövények monitorozása és visszaszorítása, helyükre őshonos fajok telepítése, illetve ezek természetes elterjedésének elősegítése.
h) A nagy forgalmú látogatás feltételeit és egyben a terület természeti értékeinek védelmét biztosító infrastruktúra folyamatos karbantartása.
i) Bemutathatóság fejlesztése.
2. TERMÉSZETVÉDELMI STRATÉGIÁK
a) A tervezési terület peremén tapasztalható építkezések, beépítések területre gyakorolt hatásainak – illegális hulladéklerakások, fásszárúak eltávolítása az erdősszegélyekből, növényzet taposása, megsemmisítése – folyamatos
ellenőrzése, megakadályozása.
b) A látogatható részeken a bemutatást segítő információs rendszer kiépítése, valamint az élet- és balesetvédelmet szolgáló létesítmények fenntartása.
c) Az értékes területrészek zavarásmentességének biztosítása.
d) A szükséges fenntartó jellegű beavatkozások folyamatos biztosítása.
e) Az özönnövények visszaszorítása, további terjedésük megakadályozása.
f) A védelemhez szükséges eszközök karbantartása.
g) A terület kimagasló geológiai értékeinek megóvása.
h) A természetszerű élőhelyek fajgazdagságának, természeteshez közeli struktúrájának, valamint területarányának
fenntartása, a védett növény- és állatfajok állományának fenntartása, illetve növelése.
i) A látogatás, valamint az oktatási és kutatási tevékenység irányítása, szabályozása. (Irányító táblák kihelyezése, sétautak fenntartása pihenőhelyek létrehozásával.)
j) Az illegális hulladéklerakások felszámolása.
3. TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI MÓDOK, KORLÁTOZÁSOK ÉS TILALMAK
A természetvédelmi kezelési tervben nem részletezett, vagy nem szabályozott kezelési előírásokat a természetvédelmi
hatóság egyedi államigazgatási eljárásban határozza meg.
3. 1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3. 1. 1. Fajok védelme
a) A tervezési területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése és gyarapítása élőhelyük megfelelő kezelésével biztosítható.
b) A védett és fokozottan védett növényfajok (különös tekintettel: pókbangó, bíboros kosbor, erdei szellőrózsa, csillagőszirózsa, leánykökörcsin) illegális szedését, a tövek kiásását a virágzási időben történő fokozott védelemmel meg
kell akadályozni!
3. 1. 2. Látogatás
a) A tervezési terület szabadon látogatható, de az ott végzett tevékenységek csakis a természetvédelmi előírások figyelembevételével végezhetők.
b) A fenntartó beavatkozások idején és balesetveszély esetén a természetvédelmi hatóság időszakos látogatási korlátozást rendelhet el.
c) A tervezési területen csak gyalogosan lehet közlekedni (kivétel a természetvédelmi célú beavatkozás).
d) A területet átszelő ösvényekről letérni, tüzet gyújtani, hulladékot elhelyezni tilos!
e) A meredek északi kitettségű hegyoldalakon és a rajtuk kialakult lejtősztyeppréten tartózkodni tilos és életveszélyes!
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3. 1. 3. Oktatás és bemutatás
a) A tervezési terület peremrészein a bemutatást szolgáló infrastruktúrát védettséget jelző táblák és információs táblák
bővítésével és karbantartásával fejleszteni kell.
3. 1. 4. Kutatás, vizsgálatok
a) A tervezési terület egészén jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni.
3. 1. 5. Terület- és földhasználat
a) A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos.
b) A tervezési területen épület és egyéb építmény nem helyezhető el.
c) A tervezési területen található korlátok állapotát rendszeresen ellenőrizni kell. Ha állagromlás tapasztalható, a karbantartásokat haladéktalanul el kell végezni.
d) A meglévő parkerdei infrastruktúra hálózat karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állítani.
e) A területen új építésű infrastruktúra hálózat nem építhető ki.
f) A területen új építésű közmű nem építhető ki.
3. 1. 6. Táj- és kultúrtörténeti értékek
a) A tervezési területen a szükséges fenntartó jellegű beavatkozások folyamatos biztosításával a táji értékek megőrizhetők.
3. 2. Művelési ághoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3. 2. 1. Erdők kezelése
a) A terület üzemterv szerinti besorolása: védett (42A) természeti területen lévő, részleges korlátozású, faanyagtermelésre nem szolgáló parkerdő és talajvédő erdő. A vágásérettségi kor 999 évesre tervezett, azaz a területen örökerdő
fenntartása a cél.
b) Az erdők kezelésekor a „természetközeli” megoldásokat kell alkalmazni, a terület természetvédelmi értékét adó háborítatlanságának minél nagyobb megtartásával.
c) A tájidegen fafajok vegetációs időn kívüli rendszeres eltávolítása javasolt.
d) Az értékes lejtősztyepprétek beerdősülésének folyamatát meg kell akadályozni.
e) A levágott növényanyagot a területről el kell távolítani.
f) Természetvédelmi beavatkozáson kívül egyéb beavatkozások nem végezhetők el.

XIV. A DENEVÉR UTCAI GYEPFOLT TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET
TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERVE
1. TERMÉSZETVÉDELMI GYAKORLATI CÉLKITŰZÉSEK
a) Védett növény- és állatfajok állományainak megőrzése. (A tervezési területen előforduló legfontosabb megőrzendő
élőlényfajok: törpe nőszirom, leánykökörcsin, fekete kökörcsin, pusztai meténg, borzas szulák, vetővirág, árlevelű
len, hangyabogáncs, csinos árvalányhaj, selymes peremizs, nappali pávaszem, kardoslepke, fecskefarkú lepke,
imádkozó sáska, fali gyík és a fürge gyík, a területen költő rigófélék /Turdidae/, poszátafélék /Sylvidae/, pintyfélék
/Fringillidae/, csilpcsalp füzike, kékcinege, széncinege, csuszka.)
b) Az egyedi tájkép megőrzése.
c) A területen fontos feladat a természetes élőhelytípusok állapotának fenntartása, szükség esetén annak javítása, bővítése. (A legfontosabb megőrzendő élőhelytípusok: sziklafüves lejtősztyepp, löszgyep, sajmeggyes bokorerdő.)
d) Az özönnövények visszaszorítása (fásszárúaknál lehetőség szerint vegetációs időszakon kívül).
e) A bemutatást szolgáló infrastruktúra kiépítése.
2. Természetvédelmi stratégiák
a) A tervezési terület peremén tapasztalható építkezések, beépítések területre gyakorolt hatásainak folyamatos
ellenőrzése, szakmai felügyelete.
b) A természetszerű élőhelyek fajgazdagságának, természeteshez közeli struktúrájának, valamint területarányának
fenntartása, a védett növény- és állatfajok állományának fenntartása, illetve növelése.
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c)
d)
e)
f)

Az értékes területrészek zavarásmentességének biztosítása.
Az özönnövények és tájidegen fajok visszaszorítása, további terjedésük megakadályozása.
A szükséges fenntartó jellegű beavatkozások folyamatos biztosítása.
A látogatás, valamint az oktatási és kutatási tevékenység irányítása, szabályozása a megfelelő infrastruktúra kialakításával. (Irányító táblák kihelyezése, sétautak fenntartása pihenőhelyek létrehozása nélkül.)
g) A védett területen illegális hulladéklerakások felszámolása.

3. TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI MÓDOK, KORLÁTOZÁSOK ÉS TILALMAK
A természetvédelmi kezelési tervben nem részletezett, vagy nem szabályozott kezelési előírásokat a természetvédelmi
hatóság egyedi államigazgatási eljárásban határozza meg.
3. 1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3. 1. 1. Fajok védelme
a) A tervezési területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése és gyarapítása élőhelyük megfelelő kezelésével és ezáltal megőrzésével biztosítható (megfelelő kezelés alatt a védett területen található tájidegenés özönnövények visszaszorítása, valamint az őshonos növényfajok terjedésének elősegítése értendő.
b) A védett növények illegális szedése, a tövek kiásása megakadályozásának érdekében a virágzás ideje alatt fokozott
védelem szükséges.
3. 1. 2. Látogatás
a) A terület szabadon látogatható, de az ott végzett tevékenységek csakis a természetvédelmi előírások figyelembevételével végezhetők.
b) A fenntartó beavatkozások idején és balesetveszély esetén a természetvédelmi hatóság időszakos látogatási korlátozást rendelhet el.
3. 1. 3. Oktatás és bemutatás
a) A tervezési területen a bemutatást szolgáló infrastruktúrát védettséget jelző táblák és információs táblák bővítésével
és karbantartásával fejleszteni kell.
b) A tájékoztató táblán az értékeken kívül a terület meredekségét, és emiatt nehezen járhatóságát, balesetveszélyességét is fel kell tüntetni.
3. 1. 4. Kutatás, vizsgálatok
a) A tervezési terület egészén jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni.
3. 1. 5. Terület- és földhasználat
a) A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos!
b) A tervezési területen épület és egyéb építmény nem helyezhető el.
c) A területet átszelő ösvény állapotát balesetvédelem szempontjából felül kell vizsgálni, ha szükséges, akkor a megfelelő, a gyep minél kisebb károsodásával járó javításokat, fejlesztéseket el kell végezni.
d) A tervezési terület déli részén lévő meredek ösvényre a védett értékek minél kisebb károsodásával járó technikával
lépcsőfokokat ajánlott beépíteni.
e) A kovabánya körüli kerítés állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, és ha szükséges akkor karban kell tartani.
f) A területen új építésű infrastruktúra hálózat nem építhető ki.
g) A területen új építésű közmű nem építhető ki.
3. 1. 6. Táj- és kultúrtörténeti értékek
a) A tervezési területen a szükséges fenntartó jellegű beavatkozások folyamatos biztosításával a táji értékek megőrizhetők.
3. 2. Művelési ághoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3. 2. 1. Erdők kezelése
a) A lágyszárú özönnövények – virágzásuk kezdetekor történő – rendszeres kaszálással való visszaszorítása kötelező.
b) Az erdőfoltok kezelésekor a „természetközeli” megoldásokat kell alkalmazni, a terület természetvédelmi értékét
adó háborítatlanságának minél nagyobb megtartásával.
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c) A tájidegen fafajok vegetációs időn kívüli rendszeres eltávolítása javasolt.
d) Az értékes sziklagyepek beerdősülésének folyamatát meg kell akadályozni.
e) Természetvédelmi beavatkozáson kívül egyéb munkálatok nem végezhetők el a védett területen.

XV. A TURJÁNOS TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET
TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERVE
1. TERMÉSZETVÉDELMI GYAKORLATI CÉLKITŰZÉSEK
a) A területen található értékes, őshonos puhafás láperdő-vegetáció és a hozzá kapcsolódó őshonos állatvilág
megőrzése.
b) A területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése. (A tervezési területen előforduló legfontosabb megőrzendő élőlényfajok: konkoly, széleslevelű nőszőfű, pézsmacincér, kis színjátszólepke, egerészölyv,
vörös vércse, fekete harkály, nagy fakopáncs, zöld küllő, a területen költő rigófélék /Turdidae/, poszátafélék /Sylvidae/,
pintyfélék /Fringillidae/, csuszka, sárgarigó.)
c) Amennyiben a területen bármilyen engedélyezett munka történik, az egyáltalán nem veszélyeztetheti a fent felsoroltak egyedeit.
d) A természetes folyamatok fenntartása.
e) A terület háborítatlanságának megőrzése.
f) A természetes élőhelytípusok állapotának fenntartása, szükség esetén annak javítása. (A legfontosabb megőrzendő
élőhelytípusok: puhafás ligeterdő, mely különböző fűz-, illetve nyárfajokból áll, bodzás szegélyek, bokorfüzesek,
kiszáradó kaszált gyepek.)
g) Az egyedülálló tájképi érték megóvása.
2. TERMÉSZETVÉDELMI STRATÉGIÁK
a) A természetszerű élőhelyek fajgazdagságának, természeteshez közeli struktúrájának, valamint területarányának
fenntartása, a védett növény- és állatfajok állományának fenntartása. (Növelni kell az őshonos nyár- és fűzfajokból
álló puhafás ligeterdők nagyságát a jelenleg kanadai aranyvesszővel benőtt kaszálórétek területének rovására.
Növelni kell továbbá a területen áthaladó magasfeszültségű távvezeték alatt található bokorfüzes-foltok területarányát az ugyanitt található akácos és nádas-bodzás területek rovására.)
b) Az invazív gyomfajok visszaszorítása, további terjedésük megakadályozása, kaszálással, szükség esetén vegyszer
alkalmazásával.
c) A látogatás, valamint az oktatási és kutatási tevékenység irányítása, szabályozása az erdő körül kialakított tanösvény
létesítésével. Az összefüggő erdőterületen belül ösvények kialakítása tilos!
d) Illegális hulladéklerakások felszámolása.
3. TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI MÓDOK, KORLÁTOZÁSOK ÉS TILALMAK
A természetvédelmi kezelési tervben nem részletezett, vagy nem szabályozott kezelési előírásokat a természetvédelmi
hatóság egyedi államigazgatási eljárásban határozza meg.
3. 1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3. 1. 1. Fajok védelme
a) A tervezési területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése és gyarapítása élőhelyük megfelelő kezelésével biztosítható. (Megfelelő kezelés alatt az özönnövények irtása és az őshonos puhafafajokkal borított erdőterület nagyságának növelése értendő.)
3. 1. 2. Látogatás
a) A tervezési terület a kijelölt utakon szabadon látogatható.
b) A fenntartó beavatkozások idején és balesetveszély esetén a természetvédelmi hatóság időszakos látogatási korlátozást rendelhet el.
c) A látogatók csak az erdő körüli földutakon közlekedve tekinthetik meg a területet.
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3. 1. 3. Oktatás és bemutatás
a) A tervezési területen az oktatást és bemutatást szolgáló infrastruktúrát védettséget jelző táblák bővítésével és információs táblák kihelyezésével fejleszteni kell.
3. 1. 4. Kutatás, vizsgálatok
a) A tervezési terület egészén jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni.
3. 1. 5. Terület- és földhasználat
a) A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos!
b) A tervezési területen épület és egyéb építmény nem helyezhető el.
c) A területen új építésű infrastruktúra hálózat nem építhető ki.
d) A meglévő infrastruktúra hálózat karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állítani.
e) A terület északnyugati része felett áthúzódó két 220kV-os távvezeték alatt jelenleg cserjések vannak. A vezeték alá
5 méternél magasabbra növő fásszárú ültetése tilos!
f) A területen új építésű közmű nem építhető ki.
g) A meglévő közművek karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állítani.
3. 1. 6. Táj- és kultúrtörténeti értékek
a) A Turjános természetvédelmi területnek és környezetének tájképi jellegét meg kell őrizni.
3. 2. Művelési ághoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3. 2. 1. Erdők kezelése
a) A terület üzemterv szerinti besorolása: természetvédelmi és tájképvédelmi rendeltetésű helyi védett erdő.
b) A telepített tájidegen fafajokat fokozatosan ki kell cserélni őshonos fajokra.
c) A levágott növényanyagot a területről el kell távolítani.
d) Természetvédelmi beavatkozáson kívül egyéb beavatkozások nem végezhetők el.

XVI. A NAPLÁS-TÓ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET
TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERVE
1. TERMÉSZETVÉDELMI GYAKORLATI CÉLKITŰZÉSEK
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

A területen található értékes élőhelyek aktív kezeléssel történő fenntartása, lehetőség szerinti bővítése.
A terület vízgazdálkodási problémáinak felmérése, megoldása.
Az özönnövények visszaszorítása a tervezési területen.
A területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése. (A tervezési területen előforduló legfontosabb megőrzendő élőlényfajok: szibériai nőszirom, jávorka-fényperje, struccpáfrány, réti iszalag, konkoly, lápi sás
/védett terület pufferzónájában!/, egyvirágú csetkáka, mocsári lednek, kisfészkű aszat, kardos madársisak, parti fűz,
selymes boglárka, fehér zászpa, bőrfutrinka, mezei futrinka, kis szarvasbogár, farkasalmalepke, fecskefarkú lepke,
atalanta lepke, pettyes gőte, barna varangy, zöld varangy, barna ásóbéka, erdei béka, gyepi béka, tavi béka, zöld levelibéka, fürge gyík, zöld gyík, vízisikló, mocsári teknős, törpegém, szürkegém, kis vöcsök, tőkés réce, cigányréce,
egerészölyv, héja, karvaly, barna rétihéja, vörös vércse, kabasólyom, vízityúk, szárcsa, guvat, bíbic, kis fakopáncs,
nagy fakopáncs, zöld küllő, fekete harkály, füstifecske, molnárfecske, parti fecske, nádi tücsökmadár, réti tücsökmadár, berki tücsökmadár, nádirigó, foltos nádiposzáta, cserregő nádiposzáta, énekes nádiposzáta, a területen költő
rigófélék /Turdidae/, poszátafélék /Sylvidae/, pintyfélék /Fringillidae/, széncinege, kékcinege, barátcinege, csuszka, rövidkarmú fakusz, sárgarigó, holló, nádi sármány, mogyorós pele, menyét, hermelin.)
Amennyiben a területen bármilyen engedélyezett munka történik, az egyáltalán nem veszélyeztetheti a fent felsoroltak egyedeit.
A természetes folyamatok fenntartása.
Telepített tájidegen fa- és cserjefajok folyamatos eltávolítása, honos fajok telepítése.
A vonuló madárfajok minél nagyobb háborítatlanságának fenntartása.
A terület háborítatlanságának megőrzése.
A természetes élőhelytípusok állapotának fenntartása, szükség esetén annak javítása. (A legfontosabb megőrzendő
élőhelytípusok: nyílt vízfelület, kiszáradó kékperjés láprét, magassásos, nádas, égeres, égerrel elegyes füzes, puhafás ligeterdő, vérfüves kaszálórét, kocsányos tölgyes.)
Az egyedülálló tájképi érték megóvása.
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l) A nagy forgalmú látogatás feltételeit és egyben a terület természeti értékeinek védelmét biztosító infrastruktúra folyamatos karbantartása.
m) Bemutathatóság fejlesztése.
n) Monitoring kutatások kidolgozása, elindítása.
2. TERMÉSZETVÉDELMI STRATÉGIÁK
a) A terület láprétjei kiszáradási okainak pontos felmérése és az eredmények tükrében való természetvédelmi kezelése.
b) A természetszerű élőhelyek fajgazdagságának, természeteshez közeli struktúrájának, valamint területarányának
fenntartása, a védett növény- és állatfajok állományának fenntartása.
c) Az özönnövények és tájidegen fajok visszaszorítása, további terjedésük megakadályozása.
d) A szükséges fenntartó jellegű beavatkozások folyamatos biztosítása.
e) A védett területen illegális hulladéklerakások felszámolása.
f) A látogatás, valamint az oktatási és kutatási tevékenység irányítása, szabályozása a megfelelő infrastruktúra kialakításával. (Irányító táblák kihelyezése, sétautak fenntartása pihenőhelyek kialakításával.)
3. TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI MÓDOK, KORLÁTOZÁSOK ÉS TILALMAK
A természetvédelmi kezelési tervben nem részletezett, vagy nem szabályozott kezelési előírásokat a természetvédelmi
hatóság egyedi államigazgatási eljárásban határozza meg.
3. 1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3. 1. 1. Fajok védelme
a) A területen megjelenő madarak riasztása, zavarása tilos!
b) A mocsári teknős állományának fenntartása esetében szükséges a vörösfülű ékszerteknősök eltávolítása a tóból.
c) A vízben található bedőlt fát, faágat kivenni tilos, mivel ezek a mocsári teknősök kedvelt pihenőhelyei.
d) A tervezési területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése és gyarapítása élőhelyük megfelelő kezelésével biztosítható. A területen megfelelő kezelés alatt a védett területen található tájidegen- és özönnövények visszaszorítása, valamint az őshonos növényfajok terjedésének elősegítése értendő.
3. 1. 2. Látogatás
a) A tervezési terület szabadon látogatható, de az ott végzett tevékenységek csakis a természetvédelmi előírások figyelembevételével végezhetők.
b) A tervezési területen technikai sport végzése tilos! A lovaglás csak természetvédelmi hatóság engedélyével, az arra
kijelölt ösvényeken végezhető.
c) A tározó jegére lépni szigorúan tilos és életveszélyes!
d) A horgász köteles a horgászhelyét tisztán tartani a horgászat alatt, illetve annak befejezésekor tisztán elhagyni.
e) A tervezési terület teljes területén tilos kutyák póráz nélkül sétáltatása, a fészkelő madarak bármilyen formában történő zavarása.
f) Az alsó- és felső lápréten, valamint a fűzláp területén csak a gyalogos közlekedés megengedett, és csak a kijelölt
utakon. A nádasban április 1. és október 30. között mindenféle közlekedés és tartózkodás tilos!
g) A tervezési területen gépjárművel közlekedni a természetvédelmi célú fenntartó munkák kivételével tilos!
h) Szemetet elhelyezni tilos, tüzet gyújtani csak a kijelölt tűzrakóhelyeknél, a tilalmi időkön kívül lehet.
i) A fenntartó beavatkozások idején és balesetveszély esetén a természetvédelmi hatóság időszakos látogatási korlátozást rendelhet el.
3. 1. 3. Oktatás és bemutatás
a) A tervezési területen az oktatást és bemutatást szolgáló infrastruktúrát védettséget jelző táblák bővítésével és információs táblák kihelyezésével fejleszteni kell.
b) A meglévő infrastruktúra folyamatos karbantartása kötelező
3. 1. 4. Kutatás, vizsgálatok
a) A tervezési terület egészén jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni.
3. 1. 5. Terület- és földhasználat
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a) A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos!
b) A területen épület, egyéb építmények, kerítések és kapuk stb. létesítése és infrastruktúra kiépítése nem engedélyezhető.
c) A területen új építésű infrastruktúra hálózat nem építhető ki.
d) A meglévő infrastruktúra hálózat karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állítani.
e) A területen új építésű közmű nem építhető.
f) A tervezési területen újabb vadgazdálkodási létesítmény nem helyezhető el.
g) A pótlások vad elleni védelmét biztosítani kell.
h) A tóba kizárólag őshonos halfaj telepíthető.
i) A tóban történő horgászatot a területileg illetékes horgászatra jogosult szervezet szabályozza, a természetvédelmi
hatósággal egyeztetve.
j) Horgászatra csak a tározó nyugati és déli partja vehető igénybe.
k) Csónakból horgászni csak a befolyó és a túlfolyó között meghúzott vonaltól délre lehet.
l) A befolyóban horgászni tilos!
m) A területileg illetékes horgászatra jogosult szervezet a horgászatból származó terhelés megítélése céljából köteles
éves jelentés tenni a természetvédelmi kezelőnek az adott évre vonatkozó horgászlétszám adatairól.
3. 1. 6. Táj- és kultúrtörténeti értékek
a) A tervezési területnek és környékének tájképi jellegét meg kell őrizni.
3. 2. Művelési ághoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3. 2. 1. Gyepek kezelése
a) A terület természetvédelmileg értékes láprétjei erdő művelési ágba tartoznak.
b) A vegetációs időszak előtti (január-február) kaszálások elvégzése a lápréteken kötelező.
c) A természetvédelmi szempontból értékes gyepek (kifejezetten a kékperjés láprét foltok) esetében a vegetációs időszakban (nyár – június, július eleje) foltokban, évenként váltakozva történő kaszálást meg kell tervezni és végre kell
hajtani.
d) A kaszálásokat alternáló kaszával vagy kézi fűkaszával kell végezni.
e) A felső lápréten az erősen becserjésedett/beerdősült gyepfoltokat vegetációs időn kívül meg kell nyitni, a területet
ligetessé kell változtatni.
f) A keletkezett szénát a területről el kell szállítani a kaszálástól számított egy hónapon belül.
g) A lágyszárú özönnövények – virágzásuk kezdetekor történő – rendszeres kaszálással való visszaszorítása kötelező.
3. 2. 2. Erdők kezelése
a) Az erdők kezelésekor a „természetközeli” megoldásokat kell alkalmazni.
b) A fás vegetációból a gyom és tájidegen cserje- és fafajok egyedeinek folyamatos eltávolítása szükséges, a honos fafajok egyedeinek javára végzett természetvédelmi célú tisztítás, illetve gyérítés ajánlott.
c) A fásszárú özönnövények vegetációs (és egyben költési) időn kívüli visszaszorítása elvégzendő.

XVII. A MERZSE-MOCSÁR TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET
TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERVE
1. TERMÉSZETVÉDELMI GYAKORLATI CÉLKITŰZÉSEK
a)
b)
c)
d)
e)

A területen található értékes élőhelyek aktív kezeléssel történő fenntartása, lehetőség szerinti bővítése.
A terület vízgazdálkodási problémáinak megoldása.
Az özönnövények visszaszorítása a tervezési területen és annak közvetlen környezetében.
Monitoring kutatások kidolgozása, elindítása.
A területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése. (A tervezési területen előforduló legfontosabb megőrzendő élőlényfajok: kisfészkű aszat, kardos madársisak, parti fűz, jávorka-fényperje, egyvirágú
csetkáka, bőrfutrinka, kékfutrinka, szalmacincér, farkasalmalepke, fecskefarkú lepke, vérfűboglárka, barna varangy,
barna ásóbéka, vöröshasú unka, fürge gyík, zöld gyík, vízisikló, mocsári teknős, kis vöcsök, tőkés réce, cigányréce,
egerészölyv, barna rétihéja, kabasólyom, vízityúk, szárcsa, guvat, bíbic, kis fakopáncs, nagy fakopáncs, zöld küllő,
fekete harkály, lappantyú, nádi tücsökmadár, berki tücsökmadár, nádirigó, foltos nádiposzáta, cserregő nádiposzáta,
énekes nádiposzáta, a területen költő rigófélék /Turdidae/, poszátafélék /Sylvidae/, pintyfélék /Fringillidae/, szén-
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cinege, kékcinege, barátcinege, csuszka, rövidkarmú fakusz, sárgarigó, nádi sármány, mogyorós pele, menyét, hermelin.)
Amennyiben a területen bármilyen engedélyezett munka történik, az egyáltalán nem veszélyeztetheti a fent felsoroltak egyedeit.
A természetes folyamatok fenntartása.
A terület háborítatlanságának megőrzése.
A természetes élőhelytípusok állapotának fenntartása, szükség esetén annak javítása. (A legfontosabb megőrzendő
élőhelytípusok: nyílt vízfelület, kiszáradó kékperjés láprét, magassásos, nádas, gyékényes, bokorfüzes, puhafás ligeterdő, kaszálórétek.)
Az egyedülálló tájképi érték megóvása.
A bemutatást szolgáló infrastruktúra bővítése, a meglévők folyamatos karbantartása.

2. TERMÉSZETVÉDELMI STRATÉGIÁK
a) A tervezési terület megfelelő vízháztartási rendszerének tervezése és végrehajtása.
b) A természetszerű élőhelyek fajgazdagságának, természeteshez közeli struktúrájának, valamint területarányának
fenntartása, a védett növény- és állatfajok állományának fenntartása.
c) Az özönnövények és tájidegen fajok visszaszorítása, további terjedésük megakadályozása.
d) A szükséges fenntartó jellegű beavatkozások folyamatos biztosítása.
e) A látogatás, valamint az oktatási és kutatási tevékenység irányítása, szabályozása a megfelelő infrastruktúra kialakításával. (Irányító táblák kihelyezése, sétautak fenntartása pihenőhelyek kialakításával.)
f) Illegális hulladéklerakások felszámolása
3. TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI MÓDOK, KORLÁTOZÁSOK ÉS TILALMAK
A természetvédelmi kezelési tervben nem részletezett, vagy nem szabályozott kezelési előírásokat a természetvédelmi
hatóság egyedi államigazgatási eljárásban határozza meg.
3. 1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3. 1. 1. Fajok védelme
a) A tervezési területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése és gyarapítása élőhelyük megfelelő kezelésével biztosítható. A területen megfelelő kezelés alatt a védett területen található tájidegen- és özönnövények visszaszorítása, valamint az őshonos növényfajok terjedésének elősegítése értendő.
3. 1. 2. Látogatás
a) A tervezési terület szabadon látogatható, de az ott végzett tevékenységek csakis a természetvédelmi előírások figyelembevételével végezhetők.
b) A kizárólag gyalogosan és kerékpárral látogatható területet csak a meglévő sétautakról lehet megtekinteni, ezekről
letérni tilos!
c) A tervezési területen gépjárművel közlekedni a természetvédelmi célú fenntartó munkák kivételével tilos!
d) Szemetet elhelyezni, tüzet gyújtani tilos!
e) A fenntartó beavatkozások idején és balesetveszély esetén a természetvédelmi hatóság időszakos látogatási korlátozást rendelhet el.
f) A nyílt vízfelületen csak jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet csónakon közlekedni, minden egyéb
vízi közlekedés tilos!
3. 1. 3. Oktatás és bemutatás
a) A tervezési területen az oktatást és bemutatást szolgáló infrastruktúrát védettséget jelző táblák bővítésével és információs táblák kihelyezésével fejleszteni kell.
3. 1. 4. Kutatás, vizsgálatok
a) A tervezési terület egészén jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni.
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3. 1. 5. Terület- és földhasználat
a) A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos!
b) A területen épület, egyéb építmények, kerítések és kapuk stb. létesítése és infrastruktúra kiépítése nem engedélyezhető.
c) A tervezési területen tilos a horgászat!
d) A területen új építésű infrastruktúra hálózat nem építhető ki.
e) A meglévő infrastruktúra hálózat karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állítani.
f) A területen új építésű közmű nem építhető.
g) A nyílt vízfelszín megtartása végett a mederben felszaporodó nád és gyékény kaszálása vegetációs és fészkelési
időn kívül szükséges. A levágott anyagot a területről el kell szállítani.
3. 1. 6. Táj- és kultúrtörténeti értékek
a) A Merzse-mocsárnak és környékének tájképi jellegét meg kell őrizni.
3. 2. Művelési ághoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3. 2. 1. Gyepek kezelése
a) A (főleg lágyszárú) özönnövények – virágzásuk kezdetekor történő – rendszeres kaszálással való visszaszorítása kötelező.
b) A természetvédelmi szempontból értékes gyepek (kifejezetten a kékperjés láprét foltok) rendszeres kaszálása évente egyszer, október – decemberben elvégzendő.
c) A levágott kaszálékot a területről el kell szállítani a kaszálás után egy hónapon belül.
3. 2. 2. Erdők kezelése
a) Az erdők kezelésekor a „természetközeli” megoldásokat kell alkalmazni.

XVIII. A PÉCELI ÚTI KERT TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET
TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERVE
1. TERMÉSZETVÉDELMI GYAKORLATI CÉLKITŰZÉSEK
a)
b)
c)
d)

A magántulajdonban lévő kert jelentős növénygyűjteményének fenntartása és fejlesztése.
A magánkert növénygyűjteményi szerepének megőrzése.
Ritka fajok és fajták, valamint változatok bemutatása.
Oktatási, ismeretterjesztési szerepvállalás, bemutathatóság lehetőségeinek bővítése.

2. TERMÉSZETVÉDELMI STRATÉGIÁK
a) A Péceli úti kert fenntartását és folyamatos karbantartását a tulajdonos látja el.
b) A mesterségesen kialakított növényegyüttes csak folyamatos kezeléssel tartható fenn, ennek érdekében a terület kezelőjének pótolnia kell az eltűnő gyűjteményi fajokat, a meglévőket ápolni, és meg kell akadályoznia az oda nem
illő fajok betelepülését.
c) Szükséges a néhány helyen nem kellően karbantartott kert egészének rendbetétele, a gyűjteménybe nem illő berendezési tárgyak és egyéb deponált anyagok eltávolítása ajánlott.
d) A kertben jelen lévő gyomfajok rendszeres eltávolítása kötelező.
e) A kert megtekintését elősegítő utak, ösvények rendszeres ápolása, karbantartása kötelező.
f) A tervezési területen a kert természetvédelmi funkcióihoz kötődő oktatás, bemutatás lehetőségeit meg kell teremteni.
3. TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI MÓDOK, KORLÁTOZÁSOK ÉS TILALMAK
A természetvédelmi kezelési tervben nem részletezett, vagy nem szabályozott kezelési előírásokat a természetvédelmi
hatóság egyedi államigazgatási eljárásban határozza meg.
3. 1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3. 1. 1. Fajok védelme
a) Gyűjteményi, gyepterületen: kertészeti fenntartó kezelést kell alkalmazni az alábbi szempontok szerint:
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b) A gyepet a vegetációs periódusban a terület kezelője köteles rendszeresen, elsősorban mechanikus módszerekkel
ápolni, gyomtalanítani.
c) A védett fajok vagy védett területekről való beszerzés esetében az illetékes természetvédelmi hatóság engedélye
szükséges.
d) A bemutatás feltételeinek megteremtéséhez és fenntartásához a terület kezelőjének gondoskodnia kell a kertépítészeti elemek rendszeres karbantartásáról, elhasználódás esetén cseréjéről, tájékoztatótáblák kihelyezéséről.
e) Kivett, udvarterületen: kézi vagy könnyű géppel végzett kaszálás, fűnyírás alkalmazandó az alábbi szempontok szerint:
f) A területet gyommentesen kell tartani kaszálással, indokolt esetben vegyszeres gyomirtással. A vegyszeres kezelést
csak úgy szabad alkalmazni, hogy az a növénygyűjteményt ne károsítsa. A levágott növényi anyagot a területről a
kaszálást követő egy hónapon belül el kell szállítani.
3. 1. 2. Látogatás
a) A terület a tulajdonos engedélyével látogatható.
3. 1. 3. Oktatás és bemutatás
a) A kert tulajdonosa rendszeresen alkalmat ad az oktatás és kutatás szabadon történő elvégzéséhez, mely tevékenységet a kert területén a jövőben is lehetővé kell tenni és fent kell tartani.
3. 1. 4. Kutatás, vizsgálatok
a) A tervezési terület egészén jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni.
3. 1. 5. Terület- és földhasználat
a) A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos!
b) A kert mindenkori használata a növénygyűjtemény épségének megőrzése alá van rendelve.
c) A kert teljes területén kertészeti tevékenység folyik.
d) A tervezési terület az oktatáson kívül faj- és fajtagyűjtemény bemutató helyszíneként funkcionál.
e) A fent felsorolt területhasználati módokat fent kell tartani, más irányú és újabb területhasználat nem engedélyezhető.
3. 1. 6. Táj- és kultúrtörténeti értékek
a) A Péceli úti kert területének tájképi jellegét meg kell őrizni.

XX. A KIS-HÁROS-SZIGET TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET
TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERVE
1. TERMÉSZETVÉDELMI CÉLKITŰZÉSEK
a)
b)
c)
d)

A természeteshez közelítő fajösszetételű és mintázatú vegetáció fenntartása, kialakítása a területen.
A terület teljes háborítatlanságának megőrzése.
A terület egyedi tájképi értékének megőrzése.
A területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése. (A tervezési területen előforduló legfontosabb megőrzendő élőlényfajok: pézsmacincér, kis színjátszólepke, az összes területen előforduló békafaj, vízisikló, telelő réceállomány, egerészölyv, tőkés réce, szárcsa, nagy fakopáncs, kis fakopáncs, közép fakopáncs, zöld
küllő, a területen költő rigófélék /Turdidae/, poszátafélék /Sylvidae/, pintyfélék /Fringillidae/, csuszka, rövidkarmú
fakusz, sárgarigó.)
e) a természetes élőhelytípusok állapotának fenntartása, szükség esetén annak javítása. (A legfontosabb megőrzendő
élőhelytípusok: folyómenti bokorfüzes vegetáció, puhafás ártéri ligeterdő, őshonos és amerikai szőlőfajokból álló
ún.: függőavar-vegetáció.)

2. TERMÉSZETVÉDELMI STRATÉGIÁK
a) A természetszerű élőhelyek fajgazdagságának, természeteshez közeli struktúrájának fenntartása, a védett növény- és
állatfajok állományának fenntartása, illetve növelése a természetes szukcessziós folyamatok biztosításával.
b) A nem őshonos, agresszíven terjeszkedő fajok visszaszorítása, további terjedésük megakadályozása.
c) A látogatás, valamint az oktatási és kutatási tevékenység irányítása, szabályozása. (A terület nem látogatható.)
d) Az illegális hulladéklerakások felszámolása.
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3. TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI MÓDOK, KORLÁTOZÁSOK ÉS TILALMAK
A természetvédelmi kezelési tervben nem részletezett, vagy nem szabályozott kezelési előírásokat a természetvédelmi
hatóság egyedi államigazgatási eljárásban határozza meg.
3. 1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3. 1. 1. Élőhelyek kezelése, fenntartása
a) A területen egyelőre közepes (pl. őszirózsa fajok – Aster spp) és kisebb (pl. magas aranyvessző – Solidago gigantea
stb.) mértékben jelen lévő, de gyors terjedésre képes invazív lágyszárú fajok kiszorítása érdekében a szálankénti
mechanikus eltávolítás, nagyobb foltok esetén a július 1. után végzett évenkénti egyszeri kaszálás jöhet szóba.
b) A Duna segítségével több nem őshonos fafaj is megtelepedett a szigeten. Ezek közül nagyobb arányban csak az
amerikai származású zöld juhar van jelen. Ezek eltávolítását el kell végezni, mely munkát kizárólag a vegetációs
időszakon kívül lehet csak elvégezni (november 1. és február 15. között).
3.1.2. Fajok védelme
a) A háborítatlanság fenntartása elősegíti a területen az állatfajok védelmét.
3. 1. 3. Látogatás
a) A tervezési terület – háborítatlanságának fenntartása érdekében – nem látogatható.
b) A kezelési beavatkozásokat, balesetveszélyt elhárítók, jogszerű, engedélyezett tevékenységet, munkát végzők számára biztosítani kell a belépést a területre.
3. 1. 4. Oktatás és bemutatás
a) A terület csak jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel látogatható, illetve vehető igénybe oktatási, bemutatási célra.
b) A terület oktatási és bemutatási célú hasznosítása csak korlátozottan a Duna partszakaszán kihelyezett táblákkal lehetséges.
3. 1. 5. Kutatás, vizsgálatok
a) A tervezési terület egészén jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni.
3. 1. 6. Terület- és földhasználat
a) A területen mezőgazdasági tevékenység folytatása, vegyszer, valamint szerves- és műtrágya tárolása, kijuttatása tilos.
b) Horgászállás nem létesíthető, mindennemű horgászati tevékenység tilos!
c) A vízháztartást befolyásoló tevékenység a tervezési területen nem végezhető.
d) A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos!
e) A területen épület, egyéb építmények, kerítések és kapuk stb. létesítése és infrastruktúra kiépítése nem engedélyezhető.
f) A területen táborozni tilos!
3. 1. 7. Tájképi értékek
a) A Kis-Háros-sziget és környékének tájképi jellegét meg kell őrizni.
3. 2. Művelési ághoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3. 2. 1. Erdők kezelése
a) Üzemterv szerint a terület rendeltetése védett terület, mely teljes korlátozás alá esik.
b) Az özönnövények visszaszorítása (pl. zöld juhar – Acer negundo, gyalogakác – Amorpha fruticosa, stb.)
(fásszárúaknál vegetációs időszakon kívül és az énekesmadarak költése előtt) végrehajtandó, melyeket mechanikus
technológiával kell eltávolítani a területről. A levágott növényanyag a területen hagyható.
c) Természetvédelmi beavatkozáson kívül egyéb beavatkozások nem végezhetők el.
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XXI. A TÉTÉNYI-FENNSÍK TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET
TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERVE
1. TERMÉSZETVÉDELMI GYAKORLATI CÉLKITŰZÉSEK
a) A területen található értékes élőhelyek fenntartása, lehetőség szerinti bővítése.
b) A terület jelenlegi formájában őrizze meg a jellegzetes dolomitképződményeket valamint a kialakult és azokhoz kötődő értékes növénytársulásokat.
c) Telepített, tájidegen fa- és cserjefajok folyamatos eltávolítása, honos fajok szükség szerinti telepítése.
d) Az özönnövények monitorozása és visszaszorítása.
e) A terület jelentős geológiai értékeinek megóvása.
f) Védett növény- és állatfajok állományainak megőrzése. (A tervezési területen előforduló legfontosabb megőrzendő
élőlényfajok: magyar gurgolya, homoki kikerics, selymes peremizs, fehéres csűdfű, leánykökörcsin, tavaszi hérics,
selymes boglárka, bunkós hagyma, pézsmahagyma, árlevelű len, hangyabogáncs, borzas vértő, homoki vértő, pusztai meténg, borbás kerep, sömörös kosbor, bozontos árvalányhaj, csinos árvalányhaj, pusztai árvalányhaj, szongáriai
cselőpók, bikapók, imádkozó sáska, sisakos sáska, magyar darázscincér, magyar virágbogár, kis szarvasbogár, bőrfutrinka, kék futrinka, dolomit kéneslepke, atalanta lepke, nagy pávaszem, közepes pávaszem, magyar ősziaraszoló,
magyar tavaszi-fésűsbagoly, díszes medvelepke, buckabagoly, fali gyík, fürge gyík, zöld gyík, pannon gyík, rézsikló, egerészölyv, karvaly, mezei pacsirta, parlagi pityer, területen költő rigófélék /Turdidae/, poszátafélék /Sylvidae/,
pintyfélék /Fringillidae/, csilpcsalp füzike, fitisz füzike, csuszka, tövisszúró gébics, citromsármány, bajszos sármány.)
g) Az egyedi tájképi és geomorfológiai jelleg megőrzése.
h) A természetes élőhelytípusok állapotának fenntartása, szükség esetén annak javítása. (A legfontosabb megőrzendő élőhelytípusok: nyílt dolomitsziklagyep, zárt mészkő-dolomit sziklagyep, sziklafüves lejtősztyepprét,
szubmediterrán pusztafüves lejtősztyepp, árvalányhajas rét.)
i) A jelenlegi földúthálózat kisebb forgalmú szakaszainak lezárásával vagy a behajtás nehezítésével a gépjárműforgalom kizárása a területről.
j) A peremterületeken a másodlagosan kialakult őshonos fajokból álló cserjés megtartásával a tájképbe illeszkedő természetes határ fenntartása, szükség esetén bővítése.
k) A nagy forgalmú látogatás feltételeit és egyben a terület természeti értékeinek védelmét biztosító infrastruktúra folyamatos karbantartása.
l) Bemutathatóság fejlesztése.
m) Monitoring vizsgálatok folytatása, illetve bővítése.
2. TERMÉSZETVÉDELMI STRATÉGIÁK
a) A tervezési terület peremén tapasztalható építkezések, beépítések területre gyakorolt hatásainak – illegális hulladéklerakások, fásszárúak eltávolítása az erdősszegélyekből, növényzet taposása, megsemmisítése – folyamatos
ellenőrzése.
b) A látogatható részeken a bemutatást segítő információs rendszer kiépítése, valamint az élet- és balesetvédelmet szolgáló létesítmények fenntartása.
c) Az értékes területrészek zavarásmentességének biztosítása.
d) A szükséges fenntartó jellegű beavatkozások folyamatos biztosítása.
e) Az özönnövények visszaszorítása, további terjedésük megakadályozása.
f) A galagonyás cserjeállományok fokozatos megnyitása és az újbóli becserjésedés magakadályozása.
g) A védelemhez szükséges eszközök karbantartása.
h) A természetszerű élőhelyek fajgazdagságának, természeteshez közeli struktúrájának, valamint területarányának
fenntartása, a védett növény- és állatfajok állományának fenntartása, illetve növelése.
i) A látogatás, valamint az oktatási és kutatási tevékenység irányítása, szabályozása. (Irányító táblák kihelyezése, sétautak fenntartása pihenőhelyek létrehozásával.)
j) Illegális hulladéklerakások felszámolása.
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3. TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI MÓDOK, KORLÁTOZÁSOK ÉS TILALMAK
A természetvédelmi kezelési tervben nem részletezett, vagy nem szabályozott kezelési előírásokat a természetvédelmi
hatóság egyedi államigazgatási eljárásban határozza meg.
3. 1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3. 1. 1. Fajok védelme
a) A tervezési területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése és gyarapítása élőhelyük megfelelő kezelésével biztosítható.
b) A védett és fokozottan védett növényfajok (különös tekintettel: magyar gurgolya, apró nőszirom, leánykökörcsin,
tavaszi hérics) illegális szedését, a tövek kiásását a virágzási időben történő fokozott védelemmel meg kell akadályozni.
3. 1. 2. Látogatás
a) A tervezési terület szabadon látogatható, de az ott végzett tevékenységek csakis a természetvédelmi előírások figyelembevételével végezhetők.
b) A fenntartó beavatkozások idején és balesetveszély esetén a természetvédelmi hatóság időszakos látogatási korlátozást rendelhet el.
c) A tervezési területre csak természetvédelmi céllal és jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet járművel
behajtani.
d) A tervezési területen technikai sport végzése tilos! A lovaglás csak természetvédelmi hatóság engedélyével, az arra
kijelölt ösvényeken végezhető.
e) A területet átszelő ösvényekről letérni, tüzet gyújtani, hulladékot elhelyezni tilos!
3. 1. 3. Oktatás és bemutatás
a) A tervezési területen kihelyezett védettséget jelző táblák és a területet bemutató táblák folyamatos karbantartása kötelező, bővítésük ajánlott.
b) A tervezési területen található tanösvény állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, leromlás esetén karbantartása szükséges.
3. 1. 4. Kutatás, vizsgálatok
a) A tervezési terület egészén jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni.
3. 1. 5. Terület- és földhasználat
a) A tervezési területen az átmenő járműforgalom tilos!
b) Sorompók fenntartásával és továbbiak elhelyezésével meg kell szüntetni a gépjárművel történő bejárás lehetőségét.
Földsáncok kialakítása szükséges a Kamaraerdei út mentén és a MOL Zrt. gázállomása környezetében. A sáncokon
kaszálással meg kell akadályozni a tájidegen- és gyomfajok elterjedését.
c) A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos!
d) A tervezési területen épület és egyéb építmény nem helyezhető el.
e) A tervezési területen található sorompók és egyéb bejutást akadályozó létesítmények állapotát rendszeresen ellenőrizni kell. Ha állagromlás tapasztalható, a karbantartásokat haladéktalanul el kell végezni.
f) A természetvédelmi infrastruktúra fejlesztése csak természetes anyagokból, tájba illesztett módon történhet.
g) A meglévő infrastruktúra hálózat karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állítani.
h) A területen új építésű infrastruktúra hálózat nem építhető ki.
i) A területen új építésű közmű nem építhető ki.
3. 1. 6. Táj- és kultúrtörténeti értékek
a) A tervezési területen a szükséges fenntartó jellegű beavatkozások folyamatos biztosításával a táji értékek megőrizhetők.
b) A II. világháborús sánc és lövészárokrendszer maradványainak állapotát fel kell mérni és a jobb állapotúakat ki kell
tisztítani, bemutató táblával jelölni. A kevésbé jó állapotú árkokat lehetőség szerint fel kell számolni.
c) A területen a bemutathatóság miatt a fennmaradt levendulaültetvény fölötti cserjést meg kell nyitni!
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3. 2. Művelési ághoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3. 2. 1. Gyepek kezelése
a) A gyepfoltokban történő cserjésedés megállításához a cserjefoltok közepes mértékű visszaszorítása és a nem védett
fiatal faegyedek eltávolítása szükséges, amit csak fokozatos, vegetációs időn kívül történő gyérítéssel szabad megoldani. A kezelés szakfelügyelet mellett kézi szerszámokkal végezhető, a levágott növényanyagot a területről el kell
távolítani.
b) Az erősen gyomosodott részek tisztító kaszálása és az egykori sztyeprétek részleges helyreállítása szükséges.
c) A gyepekben található özönnövények a tervezési területről mechanikus és kíméletes vegyszeres technológiával (injektálás, kenés) el kell távolítani.
3. 2. 2. Erdők kezelése
a) Az erdők kezelésekor a „természetközeli” megoldásokat kell alkalmazni.
b) A területen elhelyezkedő 1A, 1B, 3A, 3B erdőrészletben az üzemterv szerint törzskiválasztó gyérítés, a 3C erdőrészletben pedig tisztítás végzendő az őshonos fajok javára.
c) A fás vegetációból a gyom és tájidegen cserje- és fafajok egyedeinek folyamatos eltávolítása szükséges, a honos fafajok egyedeinek javára végzett természetvédelmi célú tisztítás, illetve gyérítés ajánlott.
d) A – főleg fásszárú – özönnövények vegetációs (és egyben költési) időn kívüli visszaszorítása elvégzendő.

XXII. SOROKSÁRI BOTANIKUS KERT TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET
TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERVE
1. TERMÉSZETVÉDELMI GYAKORLATI CÉLKITŰZÉSEK
a) A több évtizedes munkával létrehozott génalap tartalék élőgyűjtemények fenntartása és fejlesztése.
b) Védett-és veszélyeztetett növényfajok in situ (láprét, homokpusztagyepek) és ex situ megőrzése kutatási munkákhoz.
c) Biológiai ismeretterjesztő bemutatóanyag fenntartása.
d) A botanikai és természetvédelmi oktatás fejlesztése.
e) A Soroksári Botanikus Kert természeti értékeinek megőrzése.
2. TERMÉSZETVÉDELMI STRATÉGIÁK
a) A Soroksári Botanikus Kert szakmai felügyeletét a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kara, fenntartását, kezelését a Növénytani Tanszéke látja el.
b) A Soroksári Botanikus Kert egyedülálló természetes társulásainak megőrzésében a legújabb tudományos módszerek
alkalmazása (monitoring, védett növények in situ megőrzése mellett az ex situ megőrzés feltételeinek megteremtése) nemzetközi ajánlások alapján.
c) Az oktatási és kutatási céllal létrehozott növénygyűjtemények ápolása, a gyomosító növények visszaszorítása, újabb
értékes növényfajok szaporítása és telepítése, elektronikus adatnyilvántartás, növények jeltáblázása.
d) A természetvédelmi és botanikai oktatást, a bemutatást szolgáló infrastruktúra fejlesztése.
3. TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI MÓDOK, KORLÁTOZÁSOK ÉS TILALMAK
A természetvédelmi kezelési tervben nem részletezett, vagy nem szabályozott kezelési előírásokat a természetvédelmi
hatóság egyedi államigazgatási eljárásban határozza meg.
3. 1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3. 1. 1. Élőhelyek kezelése, fenntartása
3. 1. 1. 1. Meszes talajú száradó láprét (Succiso-Moliniaetum)(Reservátum):
a) Természetvédelmi kezelésében legfontosabb az eredeti állapot megőrzése, javítása.
b) A terület védett és veszélyeztetett növény- és állatfajainak rendszeres feltérképezése, cönológiai és fenológiai megfigyelések, az értékes növénypopulációk fokozott védelme.
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c) A degradáció megakadályozása, ill. mérséklése gyomosító, adventív, idegenhonos növényfajok visszaszorítása a területről, talajsérülések megakadályozása, nagy szárazságban a vízutánpótlás a csatornák feltöltésével.
d) Évi egyszeri őszi kaszálással a fás gyomok megtelepedésének visszaszorítása, illetve a társulás alkotó fajok termés-,
és magérlelésének elősegítése.
e) A láprét legértékesebb részein idegen növények telepítése tilos!
3.1.1.2. Nyílt- és zárt homokpusztagyepek (Alföldi homokdomb):
a) Az egykor telepített akác helyett a társulásra jellemző fás pl. közönséges boróka (Juniperus communis), homoktövis (Hippophae rhamnoides), sóskaborbolya (Berberis vulgaris) és lágyszárú:— homoki árvalányhaj (Stipa
borysthenica), kék szamárkenyér (Echinops ruthenica), homoki cickafark (Achillea ochroleuca), kései szegfű
(Dianthus serotinus), csikófark (Ephedra dystachia) stb. növényfajok visszatelepítése, a terület eredeti állapotának
helyreállítása.
b) Az idegenhonos növényfajok visszaszorítása.
3. 1. 1. 3. A zsombékos (Caricetum elatae) és a vizes élőhelyek:
a) A víz utánpótlása szükség szerint mesterséges vízellátással.
b) Az inváziós növények irtása: pl. vadszőlő (Vitis), kanadai aranyvessző (Solidago).
c) Télen a nád (Phragmites), a gyékény (Thypha) és a sás (Carex) téli vágása és eltakarítása a területről.
3. 1. 1. 4. Erdők-, hazai erdőtársulásokat bemutató parcellák:
a) A Botanikus Kert alapítása előtt létrehozott erdészeti ültetvények fokozatos átalakítása oktatást szolgáló bemutató
egységekké.
b) Fás gyomosító növényfajok visszaszorítása, beteg-sérült fák, lehasadt ágak levágása, folyamatos erdőifjítás, értékes, nagyméretű fák védelme.
c) A kivágott sarjak, a levágott ágak felaprítása, mulcsozás, természetes cserje- és gyepszint kialakítása honos évelő
növényfajokkal.
3. 1. 1. 5. Tematikus gyűjtemények (rendszertani gyűjtemények, gyümölcsfajok és fajták, évelő és hagymás dísznövények, fűszer- és gyógynövények, szubtrópusi és mediterrán dísznövények):
a) Kertész-szakmai szempontok szerinti gondozása.
3. 1. 2. Fajok védelme
a) A botanikus kert teljes területén a növények begyűjtése és rongálása tilos!
b) A Soroksári Botanikus Kert kiemelt szakmai feladata a BGCI (Botanic Gardens Conservation International) ajánlásainak megfelelően a növényvilág genetikai sokféleségének megőrzése: védett növény fajok ex situ fenntartása és
szaporítása.
c) A Magyarországon védett, vagy potenciálisan veszélyeztetett növényfajok közül az alföldi-homoki növényfajok,
(Astragalus exscapus, A. varius, Onosma arenaria) sziklagyepi-és lomberdei évelők (Pulsatilla fajok, Anemone
sylvestris, Salvia nutans, Salvia austriaca) szaporítása és megőrzése kiemelt tevékenység.
3. 1. 3. Látogatás
a) A terület nyitvatartási időben szabadon látogatható.
b) A kiemelten védett láprét (RESERVÁTUM) egyes részei csak külön engedéllyel, szakképzett vezetővel látogathatók.
3. 1. 4. Oktatás és bemutatás
a) A Soroksári Botanikus Kert - tekintettel arra, hogy a kertészeti felsőoktatás hazai vezető intézményének ad színteret - elsődleges, elválaszthatatlan feladata az oktatásban való részvétel.
3. 1. 5. Kutatás, vizsgálatok
a) A tervezési terület egészén jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni.
3. 1. 6. Terület- és földhasználat
a) A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos!
b) A botanikus kert mindenkori használata a kertészeti felsőoktatási képzés alá van rendelve.
c) A botanikus kert teljes területén kertészeti tevékenység folyik.
d) A tervezési terület az oktatáson kívül faj- és fajtagyűjtemény bemutató helyszíneként funkcionál.
e) A fent felsorolt területhasználati módokat fent kell tartani, más irányú és újabb területhasználat nem engedélyezhető.
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3. 1. 7. Táj- és kultúrtörténeti értékek
a) A Soroksári Botanikus Kert területének tájképi jellegét meg kell őrizni.
3. 2. Művelési ághoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3. 2. 1. Erdők kezelése
a) A Soroksári Botanikus Kert területének fele (~32 ha) erdő. A Botanikus Kert alapítása előtt létrehozott erdészeti ültetvények fokozatosan átalakítása oktatást kiszolgáló bemutató egységekké.
b) A Kert szélein az eredeti erdészeti ültetvények fontos védő sávok: akác, kőris, vadkörte, nyár.
c) Fás gyomosító növényfajok visszaszorítása, beteg-sérült fák, lehasadt ágak levágása, folyamatos erdőifjítás, értékes, nagyméretű fák védelme.
d) A kivágott sarjak, a levágott ágak felaprítása, természetes cserje-, és gyepszint kialakítása honos évelő növényfajokkal ajánlott (pl. Vinca, Polygonatum, Glechoma, Helleborus, Scilla, Galanthus, stb).
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
3/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete
a kegyeleti közszolgáltatás díjairól
szóló 65/2000. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése a
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi
XLIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A köztemetőben érvényesíthető díjak fajtáit és mértékét a Közgyűlés a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló
65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendeletben állapítja meg.

1. §
A kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000.
(XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) mellékletének Létesítmény igénybevételi díjak pontjában a

„Halotthűtők naponkénti igénybevételi díja (Ft/nap):

A jelen rendelet megalkotásának indoka, hogy a BTI
Zrt. kezdeményezte a 2012. évre megállapított díjtételek
adminisztratív hiba miatti korrigálását.

2011. évi díjak
Ft
2 824

2012. évi díjak
Ft
3 174”

2011. évi díjak
Ft
2 824

2012. évi díjak
Ft
3 505”

szövegrész helyébe a

„Halotthűtők naponkénti igénybevételi díja (Ft/nap):

Részletes indokolás

szövegrész lép.
2. §

Az 1-2. §-hoz

A Rendelet mellékletének „Elhunyt vagy hamvak temetőn belüli szállításának díjai” pontja helyébe e rendelet melléklete lép.

A kegyeleti közszolgáltatási díj mértékének korrigálása a 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet mellékletében
szereplő megfelelő pontok módosításával történik.

3. §

A 3. §-hoz

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

A rendelet hatálybalépéséről és a végrehajtottá vált
rendelkezés hatályon kívül helyezéséről rendelkezik a
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 14. § (1)
bekezdése alapján.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester
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Melléklet a 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
a 3/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet melléklete
( Elhunyt vagy hamvak temetőn belüli szállításának díjai pont)
2011. évi díjak
Ft

2012. évi díjak
Ft

Elhunyt vagy hamvak temetőn belüli szállításának díjai
7 031

8 022

2. Elhunyt vagy hamvak temetőn belüli szállítása, Farkasréti temetőben
kiemelt II. kategóriájú gépkocsival várakozással együtt

15 699

17 913

3. Elhunyt vagy hamvak temetőn belüli szállítása, kiemelt I. kategóriájú
gépkocsival várakozással együtt

20 417

23 296

7 031

8 022

1. Elhunyt vagy hamvak temetőn belüli szállítása várakozással együtt

4. Exhumált elhunyt vagy meglévő hamvak temetőn belüli szállítása
várakozással együtt
*5. Luxuskivitelű halottszállító gépjármű (új Mercedes E osztály)

35 000

*6. Luxuskivitelű halottszállító gépjármű (új Mercedes E osztály)
további óránként

25 000

7. Luxuskivitelű halottszállító gépjármű (Chrysler) 1 óra

50 000

57 050

8. Luxuskivitelű halottszállító gépjármű (Chrysler) 2 óra

70 000

79 870

9. Luxuskivitelű halottszállító gépjármű (Chrysler) 3 óra

90 000

102 690

30 000

34 230

10. Luxuskivitelű halottszállító gépjármű (Chrysler) további óránként
* – Új tételek



A feltüntetett szolgáltatások díjai áfa nélküliek, számlázáskor a megadott díjtételeket a mindenkori áfa értékével meg kell
növelni.
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
5/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és Magyarország
Alaptörvénye (2011. április 25.) 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

6. Dönt a helyi jelentőségű közlekedési nevek megállapításáról, megváltoztatásáról.
303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet 2. § (3) k)
1991. évi XX. törvény 39. § (2)”

1. §

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

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 7. sz. melléklet (A Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke) „V. Közúti
közlekedés” cím 1–20. pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

2. §

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás

„1. Kijelöli a főútvonalakat, a tömegközlekedés által
igénybe vett útvonalakat, dönt a fővárosi közutak útosztályba sorolásáról.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 63/A. § g)
2. Megköti a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság által üzemeltetett helyi autóbuszjáratokkal közigazgatási határon kívül végzett személyszállításra vonatkozó megállapodásokat a miniszterrel és
az érintett önkormányzatokkal.
2004. évi XXXIII. tv. 3. § (4) bekezdés b) pont
3. Megköti a VOLÁN társaságok által üzemeltetett
helyközi járatokkal lebonyolított helyi személyszállításra
vonatkozó megállapodást a miniszterrel.
2004. évi XXXIII. tv. 3. § (4) bekezdés a) pont
4. Dönt a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő
Részvénytársasággal megkötött Szolgáltatási Szerződés
változáskezelési eljárással történő módosításáról, beleértve a menetrend (paraméterkönyv) jóváhagyását és
módosítását is.
2004. évi XXXIII. tv. 9. § (5)
2005. évi CLXXXIII. tv. 5. § (1) és (2)
5. Pályázatokat nyújt be decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatások iránt a Regionális Fejlesztési Tanácshoz, gondoskodik az esetleges hiánypótlásról, a támogatási döntést követően pedig megköti a
támogatási szerződéseket a Fővárosi Önkormányzat nevében.
47/2008. (III. 5.) Korm. rendelet 4. §, 10. §.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 18. § (1) bekezdése szerint: „A képviselőtestület a működésének részletes szabályait a szervezeti
és működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg.” Ezen jogszabályi felhatalmazás alapján a Fővárosi Közgyűlés módosítja a Fővárosi Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatát. A jelenlegi módosítás indoka az, hogy 2011-ben elfogadott jogszabály
módosítások lehetővé tették, hogy a Fővárosi Közgyűlés közútkezelési feladatainak ellátását az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság útján láthassa el.
Ennek keretében a Fővárosi Közgyűlés 2011. december
21. napján elfogadta a BKK Zrt.-vel kötött Közútkezelési feladatok ellátás átadására és közszolgáltatásra vonatkozó keret-megállapodást. A megállapodás értelmében a
BKK Zrt., mint eljáró közútkezelő végzi a tevékenységet, ezért szükséges az SZMSZ módosítása.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Az SZMSZ 7. sz. melléklet (A Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke) „V. Közúti közlekedés”
cím módosítására azért volt szükség, mert a korábban itt
szereplő feladatok egy részét 2012. január 1-től a BKK
Zrt., mint eljáró közútkezelő látja el.
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
6/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete
a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló
59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről
Budapest Főváros Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott
felhatalmazás alapján és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a jogalkotásról szóló 2010.
évi CXXX. törvény 9. § (2) bekezdésében foglaltakra is
figyelemmel a következőket rendeli el:
1. §

sával kapcsolatos közszolgáltatás ellenértékének megfizetésével, a fogyasztók tartozásaival, és azok behajtásával
kapcsolatos személyes adatokat kezelni. A közszolgáltató
jogosult egyes a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó
részfeladatai tekintetében adatkezelőt, adatfeldolgozót
megbízni, és a jogos igényeinek érvényesítése érdekében
az e bekezdésben meghatározott személyes adatokat hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából harmadik
személynek átadni.”

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (X. 12.) Főv.
Kgy. rendelet 11. §-a az alábbi eltérő szöveggel lép hatályba:

Ez a rendelet 2012. március 1. napján lép hatályba, és
a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

„11. § (1) Az ingatlantulajdonos és a gazdálkodó
szervezet köteles eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos
nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

(2) A Közszolgáltató gondoskodik a hulladékok nyilvántartásáról és bejelentéséről azon közszolgáltatást
igénybe vevő ingatlantulajdonosok tekintetében, akik a
települési folyékony hulladékukat a Közszolgáltatónak
átadják. Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak 8 napon belül bejelenteni személyes adatait (a közszolgáltatást igénybevevő neve, lakcíme, születési helye
és ideje, anyja neve), ha tulajdonosváltozás, vagy egyéb
ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A Közszolgáltató jogosult az ingatlantulajdonos
ezen adatait az e rendelet szerinti közszolgáltatás teljesítésével összefüggésben kezelni.
(3) A közszolgáltató kizárólag a települési folyékony
hulladék elszállításával kapcsolatos közszolgáltatás kialakítása, és fenntartása céljából a fogyasztóval fennálló
kötelező közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony
időtartama alatt, valamint e jogviszony megszűnését követően a jogszabályokban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt kezelheti a közszolgáltatással
érintett fogyasztó nevét, a személyének azonosításához
szükséges adatokat, így a születési helyét, idejét, anyja leánykori nevét, állandó lakcímét, és az e bekezdésben meghatározott további adatokat. Ha az egyedileg
azonosított fogyasztóval kapcsolatba hozható, akkor személyes adatként kell kezelnie a közszolgáltatónak a közszolgáltatással érintett ingatlan tulajdonjogi helyzetére,
valamint annak közműellátottságára vonatkozó adatot is.
A közszolgáltató jogosult továbbá a fogyasztók vízfogyasztásának adatát, a közszolgáltatás igénybevételének
mértékére, módjára, mennyiségére vonatkozó információkat, valamint a települési folyékony hulladék elszállítá-

2. §

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A rendeletmódosítás a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló
59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) szerinti közszolgáltatónak a Rendelet szerinti közszolgáltatási feladatának teljesítéséhez szükséges,
a Rendelet 11. §-ában foglalt adatkezelési jogosultságát
egészíti ki a Rendelet céljaként megjelölt közszolgáltatás
maradéktalan ellátásának és biztosításának érdekében.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. § g) pontja a települési önkormányzatok kötelezettségei között rögzíti, hogy a települési önkormányzat
képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja
meg a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok
(közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési
helye és ideje, anyja neve) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket. Az Önkormányzat feladata a közszolgáltatás
nyújtásának alapvető feltételeinek rendezése, így a kötelező adatkezelés elrendelése, a közszolgáltatást igénybevevő fogyasztók személyes adatai vonatkozásában az
adatkezelés céljának meghatározása, valamint az Infotv.
5. § (3)-ben előírt feltételek és adatkezelési keretek meghatározása.
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A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (X. 12.) Főv.
Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. § (1) bekezdése arról rendelkezik, hogy Budapest Főváros közigazgatási területén ingatlantulajdonnal rendelkező személy
köteles az ingatlanán keletkező, vagy onnan származó, az
ideiglenes tárolásra szolgáló (közműpótló) létesítmények
ürítéséből származó, a közüzemi csatornahálózatba, vagy
más befogadóba, vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett
települési folyékony hulladékot – a külön jogszabályban
meghatározott műszaki és közegészségügyi előírások, illetve az ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági előírások szerint – gyűjteni, valamint azt a közszolgáltatónak bejelenteni és átadni.
Az ingatlantulajdonos köteles az (1) bekezdés szerint gyűjtött települési folyékony hulladékra vonatkozó,
a Fővárosi Önkormányzat által szervezett kötelező közszolgáltatást – az ingatlanon mért ívóvízfogyasztási adatok alapján kalkulált, vagy egyébként szükséges – rendszeres időközönként, de legalább évente egy alkalommal
igénybe venni.
Mentesül a közszolgáltatás kötelező igénybevétele
alól az ingatlantulajdonos, ha
a) igazolja, hogy az ingatlanon keletkezett folyékony
hulladék mennyisége az adott évben a közműpótló létesítmény kapacitását nem érte el,
b) a beépítetlen ingatlanán települési folyékonyhulladék nincs, vagy nem keletkezik, és ennek tényét írásban
bejelenti a közszolgáltatónak,
c) a kérelmére elvégzett hatósági vizsgálat alapján
az engedély másolatával igazolja a közszolgáltató felé,
hogy az ingatlanán történő folyékonyhulladék-kezelés és
-ártalmatlanítás a jogszabályoknak megfelelően történik.
A Rendelet szerinti közszolgáltatást tehát minden
olyan ingatlantulajdonos köteles igénybe venni, akinek
ingatlanán a Fővárosi Önkormányzat által szervezett kötelező közszolgáltatás keretében az ivóvíz ellátás biztosított, de szennyvíz-csatornázási rendszerre rákötéssel nem
rendelkezik.

2012. február 10.

A Rendeletben rögzítésre kerül, hogy a közszolgáltató kizárólag a települési folyékony hulladék elszállításával kapcsolatos közszolgáltatás kialakítása, és fenntartása céljából kezelheti a személyes adatokat. Az Infotv. 5. §
(3) bekezdése előírja, hogy a kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés időtartamát is rögzíteni kell, így a közszolgáltató a rendelet alapján létrehozott kötelező közszolgáltatás igénybevételére irányuló jogviszony alatt,
valamint a kötelező iratmegőrzés időtartama alatt kezelheti a fogyasztó személyes adatait, így fogyasztó nevét,
a személyének azonosításhoz szükséges adatokat, így a
születési helyét, idejét, anyja leánykori nevét, az állandó lakcímét. Ha a fogyasztó eladja a közszolgáltatással
érintett ingatlanát, akkor a személyes adatait a közszolgáltatónak törölnie kell a kötelező iratmegőrzési időtartam végével.
A személyes adatok körébe nem tartozó azon adatok,
így az egyes ingatlanok közmű-ellátottsága, annak helyrajzi száma, utca, illetve házszám adata nem minősül
mindaddig személyes adatnak, míg azok egy konkrétan
meghatározott fogyasztóval összekapcsolásra nem kerülnek. Ha az egyedileg azonosított fogyasztóhoz az ingatlan adatai hozzárendelésre kerülnek, akkor már ezeket az
adatokat is a személyes adatokra vonatkozó adatok alapján kell kezelnie a közszolgáltatónak.
A rendelet közszolgáltató által kezelhető személyes
adatok körébe sorolja továbbá a fogyasztók vízfogyasztásának adatát, vízmérő óra törzsadatát, a közszolgáltatás
igénybevételének mértékére, módjára, mennyiségére vonatkozó információkat, valamint a közszolgáltatás ellenértékének megfizetésével, a fogyasztók tartozásaival, és
azok behajtásával kapcsolatos adatokat.
Az Info törvény előírásaival összhangban a rendelet
lehetőséget ad a közszolgáltatónak, hogy egyes részfeladatai (ügyfélszolgálat, számlázás, díjbehajtás) tekintetében adatkezelőt, illetve adatfeldolgozót megbízzon, és
a jogos igényeinek érvényesítése érdekében a fogyasztó
személyes adatait hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából harmadik személynek átadhassa.
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
7/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 5. sz. mellékletének (A
Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke) „Közbeszerzési Bizottság” cím 1–7. pontjai helyébe az alábbi
rendelkezések lépnek:
„1. Dönt – az építési koncesszió, a szolgáltatási koncesszió és a tervpályázati eljárások kivételével – eljárásrendtől függetlenül, szolgáltatás megrendelése esetében
a 30 M Ft, árubeszerzés esetében az 50 M Ft, építési beruházás esetében pedig a 200 M Ft becsült értéket meg
nem haladó egyedi értékű közbeszerzési eljárásban az
eljárás megindításáról. Jóváhagyja az előzetes összesített tájékoztatót, a közbeszerzési eljárást megindító felhívást és dokumentációt, azok érdemi módosításait, a
Bírálóbizottság összetételét.
2011. évi CVIII. tv. 22. § (1)
2. Dönt a Bírálóbizottság javaslata alapján – az építési koncesszió, a szolgáltatási koncesszió és a tervpályázati eljárások kivételével – eljárásrendtől függetlenül,
szolgáltatás megrendelése esetében a 30 M Ft, árubeszerzés esetében az 50 M Ft, építési beruházás esetében
pedig a 200 M Ft becsült értéket meg nem haladó egyedi értékű közbeszerzési eljárásban a részvételre jelentkező/ajánlattevő kizárásáról, a részvételre jelentkező/
ajánlattevő szerződés teljesítésére alkalmassá/alkalmatlanná nyilvánításáról, a részvételi jelentkezés/ajánlat
egyéb okból történő érvénytelenné, illetve a részvételi
jelentkezés/ajánlat érvényessé nyilvánításáról, az eljárás eredményéről, a közbeszerzési eljárás eredménytelenségéről/eredményességéről.
2011. évi CVIII. tv. 22. § (1)
3. Dönt – értékhatártól függetlenül – a közbeszerzési eljárásokban a részvételre jelentkező/ajánlattevő
kizárásáról, a részvételre jelentkező/ajánlattevő szerződés teljesítésére alkalmassá/alkalmatlanná nyilvánításáról, a részvételi jelentkezés/ajánlat egyéb okból
történő érvénytelenné, illetve a részvételi jelentkezés/
ajánlat érvényessé nyilvánításáról, az eljárás eredmé-

nyéről, a közbeszerzési eljárás eredménytelenségéről/
eredményességéről, amennyiben a Közgyűlés mint testületi szerv – döntéshozatalának időigénye, vagy működése során felmerülő, a döntéshozatalt akadályozó körülmény miatt – nem hoz a vonatkozó jogszabályokban
foglalt határidőn belül döntést.
2011. évi CVIII. tv. 22. § (1)
4. Dönt – értékhatártól függetlenül – a központosított
közbeszerzési rendszerhez történő csatlakozásról.
2011. évi CVIII. tv. 22. § (1)
5. A „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és
kapcsolódó létesítményei” és a „X. kerületi Újköztemető
előtti körforgalom” projektekhez kapcsoló közbeszerzési eljárásokban – értékhatártól függetlenül – dönt az eljárás megindításáról. Jóváhagyja az előzetes összesített
tájékoztatót, a közbeszerzési eljárást megindító felhívást
és dokumentációt, azok érdemi módosításait, a Bírálóbizottság összetételét.
2011. évi CVIII. tv. 22. § (1)
6. A „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és
kapcsolódó létesítményei” és a „X. kerületi Újköztemető
előtti körforgalom” projektekhez kapcsoló közbeszerzési eljárásban – értékhatártól függetlenül – dönt a részvételre jelentkező/ajánlattevő kizárásáról, a részvételre
jelentkező/ajánlattevő szerződés teljesítésére alkalmassá/alkalmatlanná nyilvánításáról, a részvételi jelentkezés/ajánlat egyéb okból történő érvénytelenné, illetve
a részvételi jelentkezés/ajánlat érvényessé nyilvánításáról, az eljárás eredményéről, a közbeszerzési eljárás
eredménytelenségéről/eredményességéről.
2011. évi CVIII. tv. 22. § (1)
7. Véleményezi a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos közgyűlési előterjesztéseket.
8. Dönt – értékhatártól függetlenül – a közbeszerzési
eljárások eredményeképpen megkötött szerződések módosításáról a közbeszerzési törvény előírásainak megfelelően, kivéve azon eseteket, amikor az európai uniós projektek megvalósulását szolgáló és közbeszerzési
eljárás eredményeként megkötött szerződések módosításáról átruházott hatáskörben a főpolgármester jogosult dönteni.”
2. §
Az SZMSZ 7. sz. mellékletének (A Közgyűlés által a
Szervezeti és Működési Szabályzatban a főpolgármester-
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re átruházott hatáskörök jegyzéke) „XVIII. Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos hatáskörök” cím 1–6. pontjai
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1. Kiadja és módosítja a Közbeszerzési Szabályzatot
a 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) 22. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.
2011. évi CVIII. tv. 22. § (1)
2. Aláírja a közbeszerzési tervet és módosításait és az
éves statisztikai összegezést.
2011. évi CVIII. tv. 22. § (1)
3. Javaslatot tesz a Közgyűlésnek a közép- és hoszszú lejáratú hitel felvételére, valamint kötvény kibocsátására vonatkozó közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési eljárást megindító felhívásról és dokumentációról,
azok érdemi módosításairól, a Bírálóbizottság összetételéről, a részvételre jelentkező/ajánlattevő kizárásáról,
a részvételre jelentkező/ajánlattevő szerződés teljesítésére alkalmassá/alkalmatlanná nyilvánításáról, a részvételi jelentkezés/ajánlat egyéb okból történő érvénytelenné, illetve a részvételi jelentkezés/ajánlat érvényessé
nyilvánításáról, az eljárás eredményéről, a közbeszerzési eljárás eredménytelenségéről/eredményességéről szóló döntésre.
2011. évi CVIII. tv. 22. § (1)
4. Dönt – értékhatártól függetlenül – a közbeszerzési
eljárásban a részvételi/ajánlattételi határidő meghoszszabbításáról, a közbeszerzési eljárást megindító felhívás és dokumentáció nem érdemi módosításairól, a közbeszerzési eljárást megindító felhívásnak a részvételi/
ajánlattételi határidő lejártáig történő visszavonásáról,
az ajánlati kötöttség idejének kiterjesztéséről, részvételi szakasz esetében az ajánlattételi felhívás megküldésének elhalasztásáról, az előzetes vitarendezés vonatkozásában szükséges intézkedésekről.
2011. évi CVIII. tv. 22. § (1)
5. Dönt – értékhatártól függetlenül – a Kbt. szerinti rendkívüli sürgősségre alapozott hirdetmény nélküli
tárgyalásos közbeszerzési eljárásokban az eljárás megindításáról, a Bírálóbizottság összetételéről, adott esetben az ajánlattételi felhívásról, annak módosításáról és
visszavonásáról, az ajánlattevő kizárásáról, az ajánlattevő szerződés teljesítésére alkalmassá/alkalmatlanná
nyilvánításáról, az ajánlat egyéb okból történő érvénytelenné, illetve érvényessé nyilvánításáról, az eljárás
eredményéről, a közbeszerzési eljárás eredménytelenségéről/eredményességéről.
2011. évi CVIII. tv. 22. § (1)
6. Dönt – értékhatártól függetlenül – a Közbeszerzési Döntőbizottság jogorvoslati eljárásának megindítása esetén a közbeszerzési eljárást megindító felhívás
visszavonásáról, a folyamatban lévő közbeszerzési eljá-
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rás felfüggesztéséről, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság jogorvoslati eljárását követően az eljárás bírósági úton való folytatásáról.
2011. évi CVIII. tv. 22. § (1)”
3. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a hatálybalépését követően megkezdett beszerzésekre, közbeszerzési eljárások alapján megkötött
szerződésekre és az azokkal kapcsolatosan kérelmezett,
kezdeményezett vagy hivatalból indított jogorvoslati eljárásokra és előzetes vitarendezési eljárásokra kell alkalmazni.
(2) E rendelet 1. §-ával módosított SZMSZ 5. sz. mellékletének (A Közgyűlés által a Szervezeti és Működési
Szabályzatban bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke) „Közbeszerzési Bizottság” cím 8. pontját az e rendelet hatálybalépését megelőzően, közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződések vonatkozásában is
alkalmazni kell.
(3) E rendelet a benne foglaltak végrehajtását követően, az (1) bekezdések szerinti hatálybalépést követő
napon hatályát veszti.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (3) bekezdése szerint: „A képviselő-testület
egyes hatásköreit a polgármesterre, a bizottságaira, a
részönkormányzat testületére, a kisebbségi önkormányzat testületére, törvényben meghatározottak szerint társulására ruházhatja. E hatáskör gyakorlásához utasítást
adhat, e hatáskört visszavonhatja. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható.” Ezen jogszabályi felhatalmazás alapján a Fővárosi Közgyűlés egyes hatáskörök
átruházásáról a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosításával rendelkezik.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Az SZMSZ 5. sz. mellékletének megfelelő módosítása
szükséges a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv.
hatálybalépése, valamint a X. kerületi Újköztemető előtti
körforgalom megvalósítására irányuló projekt határidőre
történő sikeres megvalósítása, a közbeszerzési eljárások
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hatékony és gyors lefolytatása érdekében, mindezekkel
összefüggésben a Közbeszerzési Bizottság és a főpolgármester hatáskörének rendezése, illetve a Közbeszerzési
Bizottság hatáskörének pontosítása érdekében.

tosításra kerül a főpolgármester hatásköre a Közbeszerzési Bizottság és a főpolgármester hatáskörének rendezése, valamint a Közbeszerzési Bizottság hatáskörének
pontosítása érdekében.

A 2. §-hoz

A 3. §-hoz



Az SZMSZ 7. sz. mellékletének megfelelő módosításával átvezetésre kerültek a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. tv. hatálybalépett változásai, illetve pon-

A rendelet hatálybalépéséről és a jogtechnikailag
szükséges deregulációról rendelkezik.
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
8/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat
osztottan megillető bevételek 2012. évi megosztásáról
Budapest Főváros Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott jogalkotói hatáskörében és a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény
2. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A normatív részesedési arány változása miatti
korrekció

3 244 191 015 Ft-ot a Fővárosi Önkormányzathoz szabályoz, a fennmaradó 3 660 831 585 Ft-ot a kerületi önkormányzatok között osztja meg az 1. számú melléklet 3.
oszlopa szerint.
A magánszemélyek jövedelemadójából – beleértve
a jövedelemdifferenciálódás mérsékléséhez
kapcsolódó korrekciót is – a Fővárosi Önkormányzatot
megillető rész, a helyi iparűzési adó, az idegenforgalmi
adó, valamint az üdülőhelyi normatív hozzájárulás
megosztása

1. §
3. §
A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII.
törvény (továbbiakban: forrásmegosztásról szóló törvény) 5. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint a
4. § (1) bekezdése szerint osztottan megillető bevételekből – a személyi jövedelemadó helyben maradó részébe
beleértve a jövedelemdifferenciálódás mérséklése miatti elvonás elszámolását követően a tárgyévet megelőző
évben visszaigényelhető, illetve befizetendő összeget is
– 2012-ben
a) a Fővárosi Önkormányzatot 46,98306151%,
b) a kerületi önkormányzatokat együttesen
53,01693849%
részesedés illeti meg. A kerületi önkormányzatokat
megillető részesedés felosztásakor a forrásmegosztásról
szóló törvény 6. §-a szerint kell eljárni.
Az állandó lakossághoz kapcsolódó normatív
hozzájárulás megosztása
2. §
A Fővárosi Közgyűlés
(1) az állandó lakossághoz kapcsolódó normatív hozzájárulásokat – kivéve a települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladataihoz
kapcsolódó normatív hozzájárulást – a feladatot ellátó
önkormányzatokhoz szabályozza, és a 2011. január elsejei állandó lakosság alapján az önkormányzatok között osztja meg.
(2) a települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladataira a lakosságszám
alapján járó 4 074 Ft/fő mértékű 6 905 022 600 Ft öszszegű normatív hozzájárulásból – e rendelet 1. § a)
pontjában meghatározott részesedés alapján számítva –

A Fővárosi Közgyűlés
(1) a magánszemélyek jövedelemadójából – beleértve a jövedelemdifferenciálódás mérsékléséhez kapcsolódó korrekciót is – a Fővárosi Önkormányzatot megillető részt, továbbá az iparűzési adót e rendelet 1. § a) és b)
pontjában meghatározott arányban osztja meg a Fővárosi
Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok között.
(2) az (1) bekezdés szerinti megosztásnak megfelelően a magánszemélyek jövedelemadójából a Fővárosi Önkormányzatot, mint települési önkormányzatot
megillető – a jövedelemkülönbségek mérséklése miatti 23 223 519 800 Ft összegű elvonással csökkentett –
10 770 031 320 Ft összegből 5 060 090 440 Ft-ot a Fővárosi Önkormányzathoz, 5 709 940 880 Ft-ot – a 2. számú
melléklet 3. oszlopa szerint – a kerületi önkormányzatokhoz szabályoz.
(3) az (1) bekezdés szerinti megosztásnak megfelelően a jövedelemdifferenciálódás mérséklésének 2011.
évi elszámolásából a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat együttesen érintő egyszeri
1 659 427 517 Ft összegű korrekcióból 879 777 666 Ft-ot
– a 3. számú melléklet 3. oszlopa szerint – a kerületi önkormányzatokhoz szabályoz.
(4) a tervszinten 30 000 000 Ft összegű idegenforgalmi adót 14 094 918 Ft összegben a Fővárosi Önkormányzathoz, 15 905 082 Ft összegben a XV-XXIII. kerületi
önkormányzatokhoz szabályozza, melynek kerületi önkormányzatonkénti részesedését (ajánlott tervszámait) az
5. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
(5) az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó minden forintjához 1,5 Ft/
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idegenforgalmi adóforint mértékű, összesen tervszinten
45 000 000 Ft összegű üdülőhelyi normatív hozzájárulásból 21 142 378 Ft-ot a Fővárosi Önkormányzathoz,
23 857 622 Ft összeget a XV-XXIII. kerületi önkormányzatokhoz szabályoz. Az egyes kerületi önkormányzatok
részesedését (ajánlott tervszámait) az 5. számú melléklet
4. oszlopa szerinti összegekben határozza meg.
(6) a 184 000 000 ezer Ft összegben tervezett helyi
iparűzési adóból
a) az e rendelet 1. § a) pontjában meghatározott részt a
Fővárosi Önkormányzathoz szabályozza;
b) az e rendelet 1. § b) pontjában meghatározott rész
megosztását az egyes kerületi önkormányzatok között a 6. számú melléklet 2. oszlopa szerinti részesedési arányoknak megfelelően és 3. oszlopa szerinti
összegekben határozza meg.
4. §
(1) A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2011. évi
megosztásáról szóló 3/2011. (II. 8.) Főv. Kgy. rendeletnek az Állami Számvevőszék általi felülvizsgálata eredményeként adódó – a 2011. évi megosztott bevételekre
vonatkozó, a forrásmegosztásról szóló törvény 8. § (2)
bekezdése szerinti, egyszeri jellegű – módosításokat kerületenként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(2) Azok a kerületi önkormányzatok, amelyek 2012ben bevezetik az idegenforgalmi adót, a Fővárosi Önkormányzat által beszedett idegenforgalmi adóból és a hozzá
kapcsolódó üdülőhelyi normatív hozzájárulásból a bevezetés időpontjától kezdődően nem részesülnek.
(3) A 3. § (3) bekezdésében és 4. § (1) bekezdésében
meghatározott korrekcióknak a helyi iparűzési adóból a
6. § (7) és (8) bekezdések szerinti utalással történő végrehajtása következtében kialakuló végleges részesedéseket – mint a helyi iparűzési adó ajánlott tervszámait – a
6. számú melléklet 6. oszlopa tartalmazza.
A kerületi önkormányzatokhoz befolyt helyi adó
és az ehhez kapcsolódó normatív hozzájárulás,
illetve a gépjárműadó megosztása
5. §
A kerületi önkormányzatok kivetései alapján a kerületi adóbeszedési számlákra 2012. január 1-jétől 2012. december 31-éig befolyt helyi adó, a helyi adókon belül az
üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó minden forintjához igényelhető 1,5 Ft
normatív hozzájárulás, illetve a gépjárműadó 100%-ban
az érintett kerületi önkormányzat költségvetési bevétele.
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Végrehajtási szabályok
6. §

(1) A 3. § (6) bekezdése szerinti szabályozást a Fővárosi Önkormányzat számláira helyi iparűzési adó címen
2012. január 1-jétől 2012. december 31-éig befolyt bevételre kell alkalmazni.
(2) A Főpolgármesteri Hivatalnak havonta, a tárgyhót
követő hónap 10-éig kell átutalnia a helyi iparűzési adót
– a 3. § (6) bekezdésben szabályozott részesedési aránynak megfelelően – az önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira, az alábbi eltéréssel:
a) a június hónapban befolyt iparűzési adót úgy kell
átutalni, hogy június 30-án megérkezzen a Fővárosi
Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira.
b) a december hónapban befolyt iparűzési adót úgy
kell átutalni a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi
önkormányzatok részére, hogy az december 31-én
megérkezzen azok költségvetési elszámolási számláira.
(3) A 3. § (4)–(5) bekezdései szerinti szabályozást a
Fővárosi Önkormányzat idegenforgalmi adóbeszedéssel
kapcsolatos számláira 2012. január 1-jétől 2012. december 31-éig befolyt idegenforgalmi adóra és a hozzá kapcsolódóan igénybe vehető üdülőhelyi normatív hozzájárulásokra kell alkalmazni.
(4) A Főpolgármesteri Hivatalnak:
a) havonta, júniusban és decemberben a tárgyhó utolsó napján, a többi hónapban a tárgyhót követő hó
5-éig kell a befolyt idegenforgalmi adót átutalnia a
Fővárosi Önkormányzat költségvetési elszámolási
számlájára.
b) havonta, a tárgyhót követő hó 10-éig kell a befolyt idegenforgalmi bevétel (idegenforgalmi adó
és a hozzá kapcsolódó üdülőhelyi normatív hozzájárulások) arányos részét átutalnia a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira.
c) a 30 millió Ft-on felül befolyó idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó – utólagosan igényelhető – normatív hozzájárulásból a kerületi önkormányzatokat megillető összegeket a Fővárosi Önkormányzat
költségvetési elszámolási számlájára érkezést követő 15 napon belül kell a kerületi önkormányzatok
költségvetési elszámolási számláira átutalnia.
d) amennyiben e rendelet 5. számú mellékletében figyelembe vett kerületi önkormányzatokon felül
más kerületi önkormányzatok is bevezetik 2012ben az idegenforgalmi adót, akkor az 5. számú mellékletben meghatározott felosztási arányokat újra
kell számolnia úgy, hogy az adót bevezető kerületek részesedése a Fővárosi Önkormányzat által beszedett idegenforgalmi adóból 0% legyen.

56

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

(5) A kerületi önkormányzatoknak az e rendelet 5. számú melléklete szerinti tervszámokat, valamint a (4) bekezdés b) és c) pontjai szerint a költségvetési elszámolási
számláikra befolyó összeget „támogatásértékű működési
bevétel”-ként kell a költségvetéseikben, illetve a beszámolóikban szerepeltetniük.
(6) E rendelet 2. § (2) bekezdésében, továbbá 3. §-ában
tételesen felsorolt megosztott forrásokat, kivéve a 3. § (3)
bekezdésében és 4. § (1) bekezdésében meghatározott
egyszeri korrekciókat – az e rendeletben szabályozottaknak megfelelően – a kihirdetést követő első utalásnál
visszamenőleg korrigálni kell.
(7) A 3. § (3) bekezdésében meghatározott egyszeri korrekciót a helyi iparűzési adó 2012. áprilisi utalásánál kell rendezni a 3. számú melléklet 3. oszlopa szerint.
A Fővárosi Önkormányzattól elvont összeget a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira
kell utalni.
(8) A 4. § (1) bekezdésében meghatározott egyszeri korrekciót a helyi iparűzési adó 2012. áprilisi utalásánál kell a kerületi önkormányzatokkal rendezni a 4. számú melléklet szerint.
Záró rendelkezés
7. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
Budapest Főváros Közgyűlése a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: forrásmegosztásról szóló törvény) 2. §-ában
foglaltak szerint alkot rendeletet a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető
bevételek 2012. évi megosztására.
A rendelet a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvényben (továbbiakban: Ötv.), valamint a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvényben (továbbiakban: költségvetési
törvény) meghatározott szabályozással összhangban tételesen rögzíti az Ötv. 64. § (4) bekezdésében meghatározott bevételek megosztásának arányait és a megosztott
bevételek önkormányzatonkénti összegeit.

2012. február 10.
Részletes indokolás

Az 1. § a bázisévi normatív részesedési aránynak a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti változása miatti korrekció mértékét határozza meg a
törvényi szabályozásnak megfelelően.
A 2. § az állandó lakossághoz kapcsolódó normatív
hozzájárulásokat a 2011. január elsejei állandó lakosságszám alapján a feladatot ellátó önkormányzatokhoz
szabályozza, és az önkormányzatok között osztja meg,
kivéve a települési önkormányzati üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatokhoz kapcsolódó központi
hozzájárulást, melyből az 1. § a) pontja szerinti részesedés a Fővárosi Önkormányzatot illeti meg, a fennmaradó
részt az 1. számú melléklet szerint osztja meg a kerületi
önkormányzatok között.
A 3. és a 4. § a forrásmegosztásról szóló törvényben
foglaltaknak megfelelően a Fővárosi Önkormányzat és a
kerületi önkormányzat közötti megosztással szabályozza a magánszemélyek jövedelemadójából – beleértve a
jövedelemdifferenciálódás mérsékléséhez és az ÁSZ felülvizsgálathoz kapcsolódó korrekciókat is – a Fővárosi
Önkormányzatot megillető rész, a helyi iparűzési- és idegenforgalmi adó, valamint az üdülőhelyi normatív hozzájárulások összegeit.
Az 5. § a kerületi kivetésű adót és az ehhez kapcsolódó normatív hozzájárulást, illetve a gépjárműadót teljes
egészében az érintett önkormányzat költségvetési bevételeként szabályozza.
A 6. § a végrehajtási szabályokat rögzíti:
• Az (1)–(2) bekezdések a helyi iparűzési adó elszámolási, utalási rendjét tartalmazzák. Általános szabály a tárgyhót követő hó 10-éig történő utalás.
Emellett tételesen rögzítésre kerülnek az ettől eltérő, illetve a feltételhez kötött utalási szabályok.
• A (3)–(5) bekezdések az idegenforgalmi célú bevételekkel kapcsolatos tervezési, elszámolási, utalási
szabályokat tartalmazzák.
• A (6)–(8) bekezdések a rendelet 2. § (2) bekezdésében, továbbá a 3. §-ban és 4. §-ban tételesen felsorolt megosztott forrásoknak a korrekcióit szabályozzák.
• (6) bekezdés: A forrásmegosztási rendelet hatálybalépéséig az érintett bevételek utalását a Fővárosi
Közgyűlésnek a 2012. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelete szabályozza. A forrásmegosztási rendelet hatálybalépését követően az új, 2012-re
vonatkozó szabályozást visszamenőleg is érvényesíteni kell.
• (7) bekezdés: A 3. § (3) bekezdésében szabályozott
egyszeri korrekció 2011. évben a Fővárosi Önkormányzatnál lett teljes egészében érvényesítve. Így

2012. február 10.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

a pénzügyi rendezés érdekében szükséges, hogy a
kerületi önkormányzatoknak járó összeg a Fővárosi
Önkormányzattól áprilisban átutalásra kerüljön.
• (8) bekezdés: A 4. § (1) bekezdésében szabályozott
egyszeri korrekció a kerületek között, illetve a kerületek és a főváros közötti pénzügyi átcsoportosítást jelenti, melyet az iparűzési adó áprilisi utalásánál kell végrehajtani.
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A 7. § záró rendelkezésként a hatálybalépés napját a
kihirdetés időpontját követő napban határozza meg.
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1. számú melléklet a 8/2012. (II. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

A települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatokhoz
kapcsolódó normatív hozzájárulás
kerületi önkormányzatok közötti megosztása
2012. évre

Önkormányzatok megnevezése

1

Részesedési
arányok
*

Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási,
sport-és kulturális feladatokhoz kapcsolódó
normatív hozzájárulás

(%)

(Ft)

2

3

I.

kerületi önkormányzat

1,5423

56 460 914

II.

kerületi önkormányzat

5,0762

185 832 198

III.

kerületi önkormányzat

7,2262

264 540 483

IV.

kerületi önkormányzat

6,1100

223 678 398

V.

kerületi önkormányzat

1,4082

51 550 424

VI.

kerületi önkormányzat

2,5169

92 140 497

VII.

kerületi önkormányzat

3,3190

121 503 853

VIII.

kerületi önkormányzat

3,8095

139 457 945

IX.

kerületi önkormányzat

3,6197

132 509 558

X.

kerületi önkormányzat

4,7131

172 537 696

XI.

kerületi önkormányzat

7,2851

266 695 915

XII.

kerületi önkormányzat

2,9854

109 292 227

XIII.

kerületi önkormányzat

6,0695

222 193 854

XIV.

kerületi önkormányzat

7,0459

257 936 828

XV.

kerületi önkormányzat

5,1299

187 795 881

XVI.

kerületi önkormányzat

4,1679

152 578 567

XVII.

kerületi önkormányzat

4,7396

173 507 654

XVIII.

kerületi önkormányzat

6,5943

241 405 052

XIX.

kerületi önkormányzat

3,4781

127 327 004

XX.

kerületi önkormányzat

3,5867

131 301 289

XXI.

kerületi önkormányzat

4,8860

178 868 378

XXII.

kerületi önkormányzat

3,2716

119 769 319

XXIII.

kerületi önkormányzat

1,4190

51 947 653

Kerületi önkormányzatok összesen

100,000

3 660 831 585

* A részesedések összegeinek kiszámítása 8 tizedesjeggyel történt,
a mellékleteken azonban csak 4 tizedesjegy látható!
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2. számú melléklet a 8/2012. (II. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Az átengedett személyi jövedelemadó
kerületi önkormányzatok közötti megosztása
2012. évre

Önkormányzatok megnevezése

1

Részesedési
arányok

Részesedési arány szerint
átengedett személyi
jövedelemadó

(%)

(Ft)

2

3

I.

kerületi önkormányzat

1,5423

88 064 275

II.

kerületi önkormányzat

5,0762

289 849 680

III.

kerületi önkormányzat

7,2262

412 614 042

IV.

kerületi önkormányzat

6,1100

348 879 865

V.

kerületi önkormányzat

1,4082

80 405 193

VI.

kerületi önkormányzat

2,5169

143 715 103

VII.

kerületi önkormányzat

3,3190

189 514 268

VIII.

kerületi önkormányzat

3,8095

217 517 960

IX.

kerületi önkormányzat

3,6197

206 680 292

X.

kerületi önkormányzat

4,7131

269 113 730

XI.

kerületi önkormányzat

7,2851

415 975 954

XII.

kerületi önkormányzat

2,9854

170 467 322

XIII.

kerületi önkormányzat

6,0695

346 564 364

XIV.

kerületi önkormányzat

7,0459

402 314 066

XV.

kerületi önkormányzat

5,1299

292 912 513

XVI.

kerületi önkormányzat

4,1679

237 982 703

XVII.

kerületi önkormányzat

4,7396

270 626 611

XVIII.

kerületi önkormányzat

6,5943

376 528 815

XIX.

kerületi önkormányzat

3,4781

198 596 862

XX.

kerületi önkormányzat

3,5867

204 795 708

XXI.

kerületi önkormányzat

4,8860

278 987 940

XXII.

kerületi önkormányzat

3,2716

186 808 848

XXIII.

kerületi önkormányzat

1,4190

81 024 767

100,000

5 709 940 880

Kerületi önkormányzatok összesen
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3. számú melléklet a 8/2012. (II. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Jövedelemdifferenciálódás mérsékléséhez kapcsolódó
korrekció kerületi önkormányzatok közötti megosztása
2012. évre

Önkormányzatok megnevezése

1

Részesedési arányok

Részesedési arány szerint
a jövedelemdifferenciálódás
mérsékléséhez kapcsolódó
korrekció

(%)

(Ft)

2

3

I.

kerületi önkormányzat

1,5423

13 568 789

II.

kerületi önkormányzat

5,0762

44 659 530

III.

kerületi önkormányzat

7,2262

63 574 847

IV.

kerületi önkormányzat

6,1100

53 754 797

V.

kerületi önkormányzat

1,4082

12 388 691

VI.

kerületi önkormányzat

2,5169

22 143 371

VII.

kerületi önkormányzat

3,3190

29 200 026

VIII.

kerületi önkormányzat

3,8095

33 514 785

IX.

kerületi önkormányzat

3,6197

31 844 937

X.

kerületi önkormányzat

4,7131

41 464 571

XI.

kerületi önkormányzat

7,2851

64 092 845

XII.

kerületi önkormányzat

2,9854

26 265 306

XIII.

kerületi önkormányzat

6,0695

53 398 029

XIV.

kerületi önkormányzat

7,0459

61 987 845

XV.

kerületi önkormányzat

5,1299

45 131 446

XVI.

kerületi önkormányzat

4,1679

36 667 957

XVII.

kerületi önkormányzat

4,7396

41 697 673

XVIII.

kerületi önkormányzat

6,5943

58 014 899

XIX.

kerületi önkormányzat

3,4781

30 599 456

XX.

kerületi önkormányzat

3,5867

31 554 563

XXI.

kerületi önkormányzat

4,8860

42 985 972

XXII.

kerületi önkormányzat

3,2716

28 783 179

XXIII.

kerületi önkormányzat

1,4190

12 484 154

100,000

879 777 666

Kerületi önkormányzatok összesen
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4. számú melléklet a 8/2012. (II. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

ÁSZ vizsgálat miatti korrekció
kerületi önkormányzatok közötti megosztása
2012. évre

Önkormányzatok megnevezése

ÁSZ vizsgálat miatt a kerület
részesedésének korrekciója
(Ft)

1

2

I.

kerületi önkormányzat

7 495 908

II.

kerületi önkormányzat

9 190 198

III.

kerületi önkormányzat

29 848 745

IV.

kerületi önkormányzat

24 875 356

V.

kerületi önkormányzat

5 291 365

VI.

kerületi önkormányzat

9 721 070

VII.

kerületi önkormányzat

12 818 982

VIII.

kerületi önkormányzat

14 713 187

IX.

kerületi önkormányzat

13 980 114

X.

kerületi önkormányzat

-781 285

XI.

kerületi önkormányzat

31 489 568

XII.

kerületi önkormányzat

16 901 903

XIII.

kerületi önkormányzat

17 775 758

XIV.

kerületi önkormányzat

28 857 723

XV.

kerületi önkormányzat

21 393 171

XVI.

kerületi önkormányzat

19 525 722

XVII.

kerületi önkormányzat

17 863 316

XVIII.

kerületi önkormányzat

31 114 824

XIX.

kerületi önkormányzat

13 795 406

XX.

kerületi önkormányzat

13 518 000

XXI.

kerületi önkormányzat

20 122 463

XXII.

kerületi önkormányzat

14 016 763

XXIII.

kerületi önkormányzat

5 637 243

Kerületi önkormányzatok összesen

379 165 500
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5. számú melléklet a 8/2012. (II. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Az idegenforgalmi bevételek kerületi önkormányzatok közötti megosztása
és ajánlott tervszáma
2012. évre

Önkormányzatok megnevezése

1

Részesedési
arányok

Az idegenforgalmi adó
megosztása
/ ajánlott tervszám /

Üdülőhelyi feladatokhoz
kapcsolódó
normatív hozzájárulás
megosztása
/ ajánlott tervszám /

(%)

(Ft)

(Ft)

2

3

4

I.

kerületi önkormányzat

0

0

0

II.

kerületi önkormányzat

0

0

0

III.

kerületi önkormányzat

0

0

0

IV.

kerületi önkormányzat

0

0

0

V.

kerületi önkormányzat

0

0

0

VI.

kerületi önkormányzat

0

0

0

VII.

kerületi önkormányzat

0

0

0

VIII.

kerületi önkormányzat

0

0

0

IX.

kerületi önkormányzat

0

0

0

X.

kerületi önkormányzat

0

0

0

XI.

kerületi önkormányzat

0

0

0

XII.

kerületi önkormányzat

0

0

0

XIII.

kerületi önkormányzat

0

0

0

XIV.

kerületi önkormányzat

0

0

0

XV.

kerületi önkormányzat

13,7630

2 189 012

3 283 518

XVI.

kerületi önkormányzat

11,1820

1 778 507

2 667 761

XVII.

kerületi önkormányzat

12,7158

2 022 464

3 033 696

XVIII. kerületi önkormányzat

17,6918

2 813 899

4 220 848

XIX.

kerületi önkormányzat

9,3314

1 484 167

2 226 250

XX.

kerületi önkormányzat

9,6227

1 530 492

2 295 738

XXI.

kerületi önkormányzat

13,1087

2 084 950

3 127 425

XXII.

kerületi önkormányzat

8,7775

1 396 072

2 094 107

XXIII. kerületi önkormányzat

3,8071

605 519

908 279

100,000

15 905 082

23 857 622

Kerületi önkormányzatok összesen
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6. számú melléklet a 8/2012. (II. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

A helyi iparűzési adó bevétel kerületi önkormányzatok közötti megosztása
és ajánlott tervszáma
2012. évre

Önkormányzatok megnevezése

1

JövedelemRészesedifferenciálóRészesedési dési arány
dás
arányok szerinti helyi mérsékléséhez
iparűzési adó kapcsolódó
korrekció

ÁSZ
vizsgálat
miatti
korrekció

Helyi iparűzési
adó ajánlott
tervszáma
(3+4+5)

(%)

(Ft)

(Ft)

(Ft)

(Ft)

2

3

4

5

6

I.

kerületi önkormányzat

1,5423

1 504 529 207

13 568 789

7 495 908

1 525 593 904

II.

kerületi önkormányzat

5,0762

4 951 920 708

44 659 530

9 190 198

5 005 770 436

III.

kerületi önkormányzat

7,2262

7 049 281 613

63 574 847

29 848 745

7 142 705 205

IV.

kerületi önkormányzat

6,1100

5 960 418 611

53 754 797

24 875 356

6 039 048 764

V.

kerületi önkormányzat

1,4082

1 373 678 042

12 388 691

5 291 365

1 391 358 098

VI.

kerületi önkormányzat

2,5169

2 455 292 671

22 143 371

9 721 070

2 487 157 112

VII.

kerületi önkormányzat

3,3190

3 237 745 946

29 200 026

12 818 982

3 279 764 954

VIII.

kerületi önkormányzat

3,8095

3 716 173 470

33 514 785

14 713 187

3 764 401 442

IX.

kerületi önkormányzat

3,6197

3 531 017 941

31 844 937

13 980 114

3 576 842 992

X.

kerületi önkormányzat

4,7131

4 597 658 524

41 464 571

-781 285

4 638 341 810

XI.

kerületi önkormányzat

7,2851

7 106 718 004

64 092 845

31 489 568

7 202 300 417

XII.

kerületi önkormányzat

2,9854

2 912 339 466

26 265 306

16 901 903

2 955 506 675

XIII.

kerületi önkormányzat

6,0695

5 920 859 564

53 398 029

17 775 758

5 992 033 351

XIV.

kerületi önkormányzat

7,0459

6 873 312 243

61 987 845

28 857 723

6 964 157 811

XV.

kerületi önkormányzat

5,1299

5 004 247 515

45 131 446

21 393 171

5 070 772 132

XVI.

kerületi önkormányzat

4,1679

4 065 802 227

36 667 957

19 525 722

4 121 995 906

XVII.

kerületi önkormányzat

4,7396

4 623 505 252

41 697 673

17 863 316

4 683 066 241

XVIII. kerületi önkormányzat

6,5943

6 432 785 553

58 014 899

31 114 824

6 521 915 276

XIX.

kerületi önkormányzat

3,4781

3 392 917 017

30 599 456

13 795 406

3 437 311 879

XX.

kerületi önkormányzat

3,5867

3 498 820 866

31 554 563

13 518 000

3 543 893 429

XXI.

kerületi önkormányzat

4,8860

4 766 353 913

42 985 972

20 122 463

4 829 462 348

XXII.

kerületi önkormányzat

3,2716

3 191 525 355

28 783 179

14 016 763

3 234 325 297

XXIII. kerületi önkormányzat

1,4190

1 384 263 114

12 484 152

5 637 243

1 402 384 509

100,000

97 551 166 822

879 777 666

379 165 500

98 810 109 988

Kerületi önkormányzatok összesen
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
10/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló
46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 63/C. § (1) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 14. § (5) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú mellékletét* képező
1:4000 méretarányú tervlap az e rendelet 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően módosul.

INDOKOLÁS
Általános indokolás
Az FSZKT-t és a BVKSZ-t az 1997. évi LXXVIII. törvény rendelkezései szerint a Fővárosi Közgyűlés rendelettel fogadja el, tartalmuk közösen határozza meg a Fővárosi Önkormányzat építésügyi szabályozási rendszerét.
A Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X.
15.) Főv. Kgy. számú rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét jelentő 1:4000
méretarányú tervlap, valamint a rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt és a rendelet 2. sz. mellékletét jelentő 1:10 000 méretarányú tervlap módosítását általában
a kerületi önkormányzatok kezdeményezik a 48/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. számú rendeletben foglaltak szerint.

2. §
A Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú mellékletét* képező
1:10 000 méretarányú tervlap az e rendelet 2. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően módosul.

Az FSZKT módosítása rendeletalkotással, a rendelet
mellékletét képező 1:4000 és 1:10 000 méretarányú tervlapjainak megfelelően történik.
Részletes indokolás

3. §

Az 1.-2. §-hoz

E rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba,
és az azt követő napon hatályát veszti.

A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét
jelentő 1:4000 méretarányú tervlap, valamint a rendelet
1. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt és a rendelet 2. sz.
1:10 000 méretarányú tervlap módosítása a 48/1998. (X.
15.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltak
alapján kerül jóváhagyásra.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

Az FSZKT tartalma a Budapest III. kerület, Bécsi út
menti volt Budai Nagy Antal laktanya, és Aranyhegy területére vonatkozó keretövezetmódosítási javaslat alapján a mellékleteknek megfelelően módosul. A kerületi
szabályozási terv készítésével összefüggésben a III. kerületi Önkormányzat kezdeményezte a módosítást, amely
módosítás kerületi érdeket szolgál.



* A mellékleteket képező térképek a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában való felfüggesztéssel kerülnek kihirdetésre. A
térképek megtekinthetőek az Ügyfélszolgálati Irodában (Budapest V.
ker., Bárczy I. u. 1–3.).

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
11/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló
46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése a Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott jogalkotói hatáskörében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 7. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 63/C. § (1) bekezdésében és az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 14. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú mellékletét* képező 1:4000 méretarányú térkép a Budapest XIII. kerület,
Népfürdő utca–Vizafogó utca–Esztergomi út–Jakab József utca–Dagály utca által határolt területre vonatkozóan, az e rendelet 1. számú mellékletében foglaltaknak
megfelelően módosul.

INDOKOLÁS
Általános indokolás
Az FSZKT-t és a BVKSZ-t az 1997. évi LXXVIII.
törvény rendelkezései szerint a Fővárosi Közgyűlés külön-külön rendeletével fogadja el, azonban tartalmuk közösen határozza meg a kerületi önkormányzatok kerületi szabályozási terv (KSZT) és kerületi városrendezési
szabályzat (KVSZ) megalkotására irányuló tevékenységét. A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. számú rendelet 1. §
(1) bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét jelentő 1:4000 méretarányú térkép módosítását
általában a kerületi önkormányzatok kezdeményezik, a
48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. számú rendeletben foglaltak
szerint. Az FSZKT módosítása rendeletalkotással, e rendelet mellékletét képező 1:4000 méretarányú térképének
megfelelően történik.
Részletes indokolás

2. §

Az 1. §-hoz

E rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba,
és az azt követő napon hatályát veszti.

A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét jelentő 1:4000 méretarányú térkép módosítása a 48/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltak alapján kerül jóváhagyásra.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

Az FSZKT tartalma a Budapest XIII. kerület, Népfürdő utca – Vizafogó utca – Esztergomi út – Jakab József utca – Dagály utca által határolt területre kiterjedő
keretövezetmódosítás alapján a mellékletnek megfelelően módosul. A kerületi szabályozási terv készítésével
összefüggésben a XIII. kerületi Önkormányzat kezdeményezte a módosítást, amely módosítás kerületi érdeket szolgál.
A 2. §-hoz



* A mellékleteket képező térképek a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában való felfüggesztéssel kerülnek kihirdetésre. A
térképek megtekinthetőek az Ügyfélszolgálati Irodában (Budapest V.
ker., Bárczy I. u. 1–3.).

A rendelet hatálybalépéséről és deregulációjáról rendelkezik.
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
13/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló
71/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 63. § (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás és meghatározott feladatkör alapján
a következőket rendeli el.

„(4) A rendelet szerinti támogatás forrása az 1. §-beli
szolgáltató szervezetek által az Alapítvány részére átadott
pénzeszközök. A rendelet szerinti támogatás folyósításának, az igényjogosultságok érvényesítésének a feltétele e
forrásnak az Alapítvány rendelkezésére bocsátása.

1. §
A Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló 71/1999.
(XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: R.) 2. § e)
pontja hatályát veszti.
2. §
A R. 3. § (2)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A kompenzáció havi összege:
– május és december hónapokban távhő-szolgáltatási
alapdíjakat tartalmazó számlákon
1500 Ft,
– június-november hónapokban távhő-szolgáltatási
alapdíjakat tartalmazó számlákon
500 Ft,
– január-április hónapokban távhő-szolgáltatási alapdíjakat tartalmazó számlákon
3000 Ft.
(3) A távhő-szolgáltatási díjkompenzáció összege:
18 000 Ft/háztartás/év.”
3. §
A R. 4. § (2)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A díjkompenzáció havi összege:
a) vízszolgáltatás esetében:
b) csatornaszolgáltatás esetében:
c) szemétszállítási szolgáltatás esetében:

350 Ft.
350 Ft..
300 Ft.

(3) A víz, csatorna, szemétszállítási díjkompenzáció
összege: 12 000 Ft/háztartás/év.”

(7) A díjkompenzáció az e bekezdés a) pontjában foglalt kivétellel az igénylés benyújtását követő hónaptól, de
legkorábban a naptári év márciusától a következő naptári év február hónapjáig jár.
a) A 4. §-ban foglalt víz, csatorna, szemétszállítási
díjkompenzáció, ha a jogosult részére azért nem írható
jóvá a tárgyi számlákon, mert a díjkompenzáció összege magasabb, mint a számla összege, ebben az esetben
a díjkompenzáció jóváírása áthúzódhat az igénylés benyújtását követő naptári év december 31-ig terjedő időszakáig.”
6. §
A R. 6. § (11)-(12) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(11) A jogosult a 3-4. §-ok szerint folyósított díjkompenzációra jogosultságát az adott hónapra elveszti, ha a
díjkompenzációval csökkentett számla összegét a fizetési
határidő lejártát követő 90 napig nem fizeti meg. Ebben
az esetben a díjkompenzáció az adott hónapra vonatkozóan visszavonásra kerül.
(12) Az a jogosult, aki a Szociális tv. 55. §-ában lévő
adósságkezelési szolgáltatásban részesül, a 3-4. §-ok
szerint folyósított díjkompenzációra jogosultságát az
adott hónapra akkor veszti el, ha a díjkompenzációval
csökkentett számla összegét a fizetési határidő lejártát
követő 120 napig nem fizeti meg. Ebben az esetben a díjkompenzáció az adott hónapra vonatkozóan visszavonásra kerül.”
7. §

4. §
A R. 5. §-a hatályát veszti.
5. §
A R. 6. § (4) és (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A R. 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A 6. § (1) bekezdése szerint meghatározott forrás éves maradvány összege a lakásfenntartási költségek
kiegyenlítésével hátralékban maradt fővárosi rászoruló
személyek hátralékkiegyenlítésére fordítható.”
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8. §

Részletes indokolás

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

Az 1. §-hoz

INDOKOLÁS

Budapest Főváros Önkormányzata jelenlegi gazdasági helyzetében önállóan, a kerületi önkormányzatok, illetőleg az állam támogatása nélkül nem tudja biztosítani
a téli fővárosi kiegészítő lakásrezsi támogatás pénzügyi
feltételeit. A költségvetési megszorítás miatti változtatások kerülnek átvezetésre a rendeletben.

Általános indokolás

A 2-3. §-okhoz

A Fővárosi Közgyűlés 1995 óta folyamatosan döntött
a fővárosi lakásrezsi támogatások folyósításához szükséges feltételek megteremtéséről. 1999-ben önkormányzati
rendelet kihirdetésére került sor, amely kimondta, hogy a
rendelet szerinti támogatásokról, azok nagyságáról, forrásáról a rendelet mindenkori módosításával egyidejűleg
kell rendelkezni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a fővárosi lakásrezsi támogatások továbbra is jelentős mértékben hozzásegítik a jogosultakat a közmű számlák kifizetéséhez, valamint csökkentik a közszolgáltatást nyújtó
részvénytársaságok „kintlévőségeit”. A rendelet módosítását a költségvetési megszorítások miatti változtatások indokolják.

A rendelkezésre álló források a kompenzáció összegének 50%-os mérséklését teszik szükségessé.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

A 4-7. §-hoz
A pénzügyi fedezet hiánya miatt a rendeletből törölni
szükséges a téli fővárosi lakásrezsi támogatás szabályaira vonatkozó rendelkezéseket.
A 8. §-hoz



A R. hatálybaléptetéséről, illetve a szükséges hatályon
kívül helyezésekről rendelkezik.
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II. rész
Kivonat
Budapest Főváros Közgyűlése
2011. november 30-i ülésének
jegyzőkönyvéből
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3460/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat a fővárosi önkormányzati
fenntartású egészségügyi intézmények államosításával kapcsolatos vagyonvesztés elkerülése érdekében
szükséges döntések meghozatalára” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3461/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a „A közterület- és városrésznevek
megállapításáról” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3462/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat József Attila park és
Károlyi Mihály park közterületek elnevezésére”
című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó
javaslatot.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3463/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat döntések meghozatalára
a BVK HOLDING Zrt. finanszírozási keretrendszeréről.” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó javaslatot.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3464/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:
1. Javaslat a Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány létesítő okiratának, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására.
2. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala középtávú (2012-2016) Informatikai Stratégiájának koncepciójára.

3. Javaslat a Fővárosi Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 74/1999. (XII. 30.) Főv.
Kgy. rendelet módosítására.
4. Javaslat a Fővárosi Közterület-felügyelet alapító
okiratának, valamint a szervezeti és működési szabályzatának módosítására.
5. Javaslat társadalmi szervezet részére átutalás engedélyezésére a „8446 Nagyrendezvények kerete”, illetve a „8454 Kulturális keret” terhére.
6. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról.
7. Javaslat a Római-parti árvízvédelmi mű építésével
kapcsolatos támogatási szerződés megkötésére.
8. Javaslat teljesítménykövetelmények alapját képező
2012. évi kiemelt célok meghatározására a Fővárosi
Közterület-felügyeletnél és a Főpolgármesteri Hivatalban.
9. Javaslat a 2011. évi Települési Értékvédelmi Támogatás pályázatra beérkezett pályázatok elbírálására.
10. Javaslat a helyi tömegközlekedés 2012. évi viteldíjaira.
11. Javaslat a Parking Kft. feladatainak ellátásával kapcsolatos tulajdonosi döntésekre.
12. Javaslat az FTSZV Kft. 2010. évi és 2011. I. félévi
jogos alulkompenzáció összegének elfogadására.
13. Javaslat erdőgazdálkodói feladatok ellátására.
14. Javaslat a 2011. január 16-21. közötti dunai árhullám védekezési költségeinek elszámolására.
15. Javaslat döntések meghozatalára a BVK HOLDING Zrt. finanszírozási keretrendszeréről.
16. Javaslat a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (BKSZTT) üzemeltetésére vonatkozó döntések
meghozatalára.
17. Előterjesztés a Fővárosi Önkormányzat Szent János
Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházai 2010.
évi prevenciós programjának elszámolásáról.
18. Előterjesztés a Fővárosi Önkormányzat Egyesített
Szent István és Szent László Kórház – Rendelőintézet 2010. évi prevenciós programjának elszámolásáról.
19. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2011.
évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III. 10.) Főv.
Kgy. rendelet módosítására.
20. A Bp. XIV. ker., Cinkotai u. 128-140 szám. alatti
31267/108 hrsz.-ú ingatlan értékesítése.
21. Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.
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22. A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokkal történő gazdálkodás koncepciója 20112014.
23. Javaslat a BFVK Zrt.-nek a FIMŰV Zrt.-be történő
beolvadásával kapcsolatos végleges vagyonmérlegek és vagyonleltárak jóváhagyására.
24. Végleges tulajdonosi hozzájárulás mentő-állomás
létesítéséhez a Bp. XV., Őrjárat u. 1-5. sz. alatti ingatlanon.
25. Fővárosi Cigány Önkormányzat helyiség-használata.
26. Javaslat a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító
Telep és kapcsolódó létesítményei” (BKSZT) projekt támogatási szerződésének 3. sz. módosítására
és beruházási engedélyokiratának 8. sz. módosítására.
27. Javaslat a Budapesti Városfejlesztési és
Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. igazgatósága ügyrendjének módosítására.
28. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és az EKZ 6
ÖVT.E Kft. közötti, az Árkád üzletközpont bővítéséhez kapcsolódó megállapodás módosítására.
29. Javaslat az M2 metróvonal járműbeszerzésével
kapcsolatos új pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásra.
30. Javaslat a Főváros vagyonkezelésében lévő dunai
partszakaszok rendezésével kapcsolatos döntések
meghozatalára.
31. Javaslat a „3. sz. főforgalmi út menti lakóterületek
zaj elleni védelme” című, 0011/2005-1/ÖP-1 számú
projekthez kapcsolódóan a zajvédő falra biztosítás
megkötésére.
32. Javaslat „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése – a Szentmihályi úton buszsáv kialakítása útpálya szélesítéssel” című, KMOP2.3.1/B-08-2009-0010 számú projekt támogatási
szerződésének 3. sz. módosítására.
33. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.)
sz. önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésében
rögzített egyetértési jog gyakorlására a Budapest
IV. kerület, Újpest Káposztásmegyer, Óceán árok
– Íves utca – Koszterna utca – Homoktövis utca –
Tófalva utca – volt Házgyári út – Ipari park által
határolt terület KSZT FSZT jelű területére vonatkozóan.
34. „DUNÁNK PARTJAI BUDAPESTEN” egymásra
épülő Városszerkezeti és Városépítészeti Ötletpályázat Budapest Duna-parti területeinek átfogó fejlesztési terveinek megalapozására.
35. Javaslat egyes Fővárosi Közgyűlés által elhatározott közútfelújítások és közúti forgalmi rend felülvizsgálatok előkészítésére.
36. Egyes kulturális társaságok felügyelőbizottsági ügyrendjeinek, valamint a Centrál Színház Nonprofit
Kft. SZMSZ-ének jóváhagyása.
37. Javaslat az Őzikék c. szobor haszonkölcsönbe adásáról szóló szerződés megkötésére.

69

38. Javaslat Ahn Eak Tai („An Ik Te”) mellszobor felállítására.
39. Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtár igazgatójának megbízásával kapcsolatos döntésre.
40. Javaslat a Budapesti Tavaszi Fesztivál rendezvény
támogatására.
41. Javaslat NKA pályázat benyújtására.
42. Javaslat az Oktatási, Gyermek- és Ifjúságvédelmi
Főosztály vagyongazdai körébe tartozó üres, korábban oktatási-nevelési célokat szolgáló ingatlanok 2011. december 1-jével történő forgalomképessé nyilvánítására.
43. Javaslat egyes közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítására.
44. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzatának
II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona és a Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona
(Balatonboglár) közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyására.
45. Javaslat egyes gyermekvédelmi intézmények szakmai programjainak jóváhagyására.
46. Javaslat egyes gyermekvédelmi intézmények szervezeti és működési szabályzatainak jóváhagyására.
47. Javaslat az oktatási ágazatban létrejött gazdasági
szervezetek szervezeti és működési szabályzatainak
jóváhagyására.
48. Javaslat a FOK Nonprofit Kft.-vel kötendő közszolgáltatási szerződésre és a szükséges pénzügyi döntésekre.
49. Javaslat – fővárosi kerületi önkormányzattól történő – közoktatási feladat átvételére.
50. Javaslat együttműködési szándéknyilatkozat aláírására Gondoskodó Kollégiumok Hálózata létrehozása céljából.
51. Javaslat a kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek
külföldi kiküldetéseivel és szakmai beszámolóival
kapcsolatos döntésre.
52. Javaslat a Gárdonyi Géza Kollégium intézményvezetői megbízására.
53. Javaslat a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.
ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további
jogviszonyával kapcsolatos döntésre.
54. Javaslat a BMSZKI támogatására.
55. Drog Stop Budapest Egyesület „Nem vagy egyedül”
2010. évi támogatási szerződésének módosítása.
56. A Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht. „v.
a.” 2011. 03. 31. fordulónapi üzleti éve közhasznú
egyszerűsített beszámolójának elfogadása és az alapító okirat módosítása.
57. A Schöpf-Mérei Kórház és Anyavédelmi Központ
Kht. „v. a.” 2010. 08. 01.–2011. 07. 31. közötti időszak közhasznú éves beszámolójának elfogadása.
58. Javaslat a hajléktalan személyek egészségügyi ellátásának fejlesztésére, a téli krízishelyzet kapcsán
többletkapacitások finanszírozásának kezdeményezésére.
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59. Javaslat a Váltó-sáv Alapítvány „Félutas váltó-sáv
program” 2010. évi FPH002/760-3/2010. számú támogatási szerződésének módosítására.
60. Javaslat a 2010. 10. 04. – 2014. 10. 30. közötti időszakban induló Beruházásokat és Fejlesztéseket Ellenőrző Bizottság létrehozására.
61. Fővárosi porszennyezés-csökkentő program kidolgozása.
62. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzatának a
kerületi önkormányzatokkal közterület-felügyeleti
feladatok átadás-átvételéről szóló megállapodások
módosítására.
63/a. Javaslat a Budapest XIII. kerület, Róbert Károly
körút – Váci út – Árbóc utca – Esztergomi út – által határolt területre vonatkozóan településrendezési szerződés megkötésére.
63/b. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) sz.
önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására Budapest XIII. kerület, Róbert Károly körút – Váci út – Árbóc utca –
Esztergomi út – által határolt területre vonatkozóan.
64. Javaslat az Ombrello Média Kft. fellebbezésének elbírálására a főpolgármester FPH 003/10887-2/2011.
számú, névhasználatot elutasító határozata ellen.
65. Javaslat a Collegium Budapest Egyesület fellebbezésének elbírálására a főpolgármester FPH
003/11151-2/2011. számú, „Budapest” névhasználati engedélyt visszavonó határozat ellen.
66. Javaslat a Collegium Budapest NV Nemzetközi
Vendégház Nonprofit Közhasznú Kft. fellebbezésének elbírálására a főpolgármester FPH 003/113132/2011. számú, „Budapest” névhasználati engedélyt
visszavonó határozata ellen.
67. Közbeszerzési eljárás a budapesti 4. sz. metróvonal
I. szakasz (Budapest Kelenföldi pályaudvar – Bp.
Keleti pályaudvar közötti szakasz) és kapcsolódó
felszíni beruházásai megvalósításának független ellenőrző mérnöki feladatainak ellátására.
68. Javaslat a Vígszínház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének összeférhetetlenségével kapcsolatos döntésre.
69. Dr. Ács Katalin közoktatási intézményvezető felmentése.
70. Javaslat az Esély Budapest (fővárosi gyermek és ifjúsági) Alapítvány alapító okiratának módosítására.
71. Javaslat intézményvezető felmentésére (Fővárosi
Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona
1064 Budapest, Rózsa u. 67.).
72. A. I. intézményi jogviszonyának megszüntetése.
73. B. J. szakosított szociális intézményi ügye.
74. A budapesti Margit híd pillérszobrainak restaurálása,
valamint a hiányzó „Hercules” szobor rekonstrukciója” tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárást lezáró döntésének kérése.
Ebéd utáni első napirend:
Javaslat bizottsági tag cseréjére.
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A napirend 1. pontja: Javaslat a Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány létesítő okiratának,
valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására.
Előterjesztő: Tarlós István
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 73/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv.
Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz.
melléklete szerinti tartalommal.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3465/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány létesítő okiratának módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal és egyidejűleg felkéri a főpolgármestert
annak aláírására, valamint a változások bejegyzése
iránti kérelem Fővárosi Bírósághoz való benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 2. pontja: Javaslat Budapest Főváros
Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala középtávú
(2012-2016) Informatikai Stratégiájának koncepciójára.
Előterjesztő: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3466/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
egyetért azzal, hogy:
a) Indokolt Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatala szolgáltató jellegének
fokozása, az Önkormányzat és a Hivatal digitális kapcsolatainak, informatikai szolgáltatásainak bővítése az állampolgárok, a közigazgatás, az intézmények, a vállalkozói és civil szféra
felé.
b) Ennek érdekében egyetért az előterjesztés mellékletét képező „Javaslat a Főpolgármesteri Hivatal középtávú (2012-2016) Informatikai
Stratégiájának koncepciójára” vonatkozó szakmai-tervezetben foglaltakkal. Felkéri a főpolgármestert, hogy a mellékelt javaslat alapján elkészített, a Főpolgármesteri Hivatal középtávú
(2012-2016) Informatikai Stratégiáját tájékoztatásul terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: a Közgyűlés 2012. májusi rendes ülése
Felelős: Tarlós István
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A napirend 3. pontja: Javaslat a Fővárosi Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 74/1999.
(XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.
Előterjesztő: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3467/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
eseti jelleggel magához vonja a „Budapest” név felvételéről és használatáról szóló 59/1994. (IX. 14.)
Főv. Kgy. rendelet 1. § (2) bekezdésében foglalt –
a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy.
rendelet 2. számú függelék I. 2. pontjában a főpolgármesterre átruházott – hatáskört, és ezzel egyidejűleg engedélyezi, hogy a Fővárosi Közterület-felügyelet új elnevezésében a „Budapest” megjelölés
szerepeljen „Budapest Főváros Közterület-felügyelete” elnevezéssel.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 74/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 74/1999. (XII. 30.) Főv.
Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztő által befogadott módosítás 1/b. számú melléklete szerinti
tartalommal.
A napirend 4. pontja: Javaslat a Fővárosi Közterület-felügyelet alapító okiratának, valamint szervezeti és
működési szabályzatának módosítására.
Előterjesztő: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3468/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
módosítja a Fővárosi Közterület-felügyelet alapító
okiratát az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
3469/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert a Fővárosi Közterületfelügyelet alapító okirata módosításának aláírására,
valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratnak az előterjesztés 3. számú
melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
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3470/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
A 2288/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy., valamint a
205/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. határozatot hatályon
kívül helyezi, és az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja Budapest Főváros Közterület-felügyelete szervezeti és működési
szabályzatát.
Határidő: 2012. január 1.
Felelős: Tarlós István
A napirend 5. pontja: Javaslat társadalmi szervezet
részére átutalás engedélyezésére a „8446 Nagyrendezvények kerete”, illetve a „8454 Kulturális keret” terhére.
Előterjesztő: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3471/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
a „8446 Nagyrendezvények kerete” cím terhére a
Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 22. § (9) bek. alapján engedélyezi az alábbi
támogatások átutalását:
Támogatás célja
Kézművesek
Betlehem-kiállítása
Titanic
Filmfesztivál
Albert Flórián
temetése

Támogatott
A Magyar
Kézművességért
Alapítvány
TITANIC Filmjelenlét
Alapítvány
Ferencvárosi
Torna Club

Összeg
(E Ft)
600
2 000
5 000

Határidő: az előirányzat-módosítást követő 45 napon
belül
Felelős: Tarlós István
3472/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
A „8454 Kulturális keret” cím terhére a Budapest
Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről
szóló 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 22. §
(9) bek. alapján engedélyezi az alábbi támogatások
átutalását:
Támogatás célja
20 éves a BP
Táncszínház
Koncertek

Támogatott
Budapest Táncszínház
Alapítvány
Budapesti
Filharmóniai Társaság

Összeg
(E Ft)
2 000
250

Határidő: az előirányzat-módosítást követő 45 napon
belül
Felelős: Tarlós István
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3473/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 35. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat egyes – Fővárosi Közgyűlés által elhatározott – közútfelújítások és közúti forgalmi rend felülvizsgálatok előkészítésére” című előterjesztést.
A napirend 6. pontja: Jelentés a lejárt határidejű
közgyűlési határozatok végrehajtásáról.
Előterjesztő: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3474/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló
jelentést – figyelemmel a 3475-3476/2011. (XI. 30.)
Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra – elfogadja.
3475/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
A 2560/2000. (XII. 21.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;
– az 1215/2001. (VI. 28.) sz. határozatot hatályon
kívül helyezi;
– az 1317/2006. (VI. 29.) sz. határozatot hatályon
kívül helyezi;
– a 2109/2007. (XII. 20.) sz. határozatot hatályon
kívül helyezi;
– a 2197/2007. (XII. 20.) sz. határozatot hatályon
kívül helyezi;
– a 2199/2007. (XII. 20.) sz. határozatot hatályon
kívül helyezi;
– a 171/2008. (II. 28.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;
– a 858/2008. (V. 29.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;
– az 1129/2008. (VI. 26.) sz. határozatot hatályon
kívül helyezi;
– a 879/2010. (IV. 29.) sz. határozatot hatályon
kívül helyezi;
– a 880/2010. (IV. 29.) sz. határozatot hatályon
kívül helyezi;
– az 1172/2010. (VI. 3.) sz. határozatot hatályon
kívül helyezi;
– az 1173/2010. (VI. 3.) sz. határozatot hatályon
kívül helyezi;
– az 1174/2010. (VI. 3.) sz. határozatot hatályon
kívül helyezi;
– az 1175/2010. (VI. 3.) sz. határozatot hatályon
kívül helyezi;
– a 2011/2011. (VI. 22.) sz. határozatot hatályon
kívül helyezi.
– a 2012/2011. (VI. 22.) sz. határozatot hatályon
kívül helyezi.
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3476/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Az 1267/2008. (VIII. 28.) sz. határozat végrehajtási
határidejét 2012. január 31-re módosítja;
– a 1268/2008. (VIII. 28.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. január 31-re módosítja;
– az 1269/2008. (VIII. 28.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. január 31-re módosítja;
– az 1672/2008. (X. 30.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. február 28-ra módosítja;
– az 1673/2008. (X. 30.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. február 28-ra módosítja;
– a 2135/2008. (XII. 18.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. május 31-re módosítja;
– a 201/2009. (II. 26.) sz. határozat végrehajtási
határidejét 2012. március 31-re módosítja;
– a 2268/2010. (XII. 15.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2011. december 31-re módosítja;
– a 2585/2010. (XII. 15.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2011. december 31-re módosítja;
– az 1586/2011. (VI. 8.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. január 31-re módosítja;
– az 1963/2011. (VI. 22.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2011. december 31-re módosítja;
– az 1964/2011. (VI. 22.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2011. december 31-re módosítja;
– a 2064/2011. (VI. 22.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2011. december 31-re módosítja.
– a 2567/2011. (VIII. 31.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. február 28-ra módosítja.
A napirend 7. pontja: Javaslat a Római-parti árvízvédelmi mű építésével kapcsolatos támogatási szerződés
megkötésére.
Előterjesztő: Hutiray Gyula
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3477/2011.( XI. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a Magyar Köztársaság 2011.
évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. sz. melléklet 19. pontjában leírt rendelkezés alapján a Római-parti árvízvédelmi mű megvalósításának támogatására előirányzott 1 Mrd Ft
fővárosi átvételét biztosító támogatási szerződést
és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés,
valamint az ahhoz kapcsolódó szükséges egyéb
nyilatkozatok, dokumentumok aláírására.
Határidő: a támogatási szerződés beérkezését követő 15 nap
Felelős: Tarlós István
3478/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal a beruházáshoz szükséges
2 100 000 E Ft forrás biztosítására. A központi költségvetésből származó támogatás 1 000 000 E Ft, a
főváros saját forrásból 1 100 000 E Ft-ot biztosít.
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A szükséges fedezetet – a központ költségvetésből
származó 1 000 000 E Ft támogatás átadásáról szóló támogatási szerződéssel összhangban – az alábbi ütemezésben biztosítja: 2010. december 31-ig
tény 7 700 E Ft, 2011-ben 92 300 E Ft, 2012-ben
200 000 E Ft, 2013-ban 1 000 000 E Ft, 2014-ben
800 000 E Ft.
3479/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatás beérkezését követően – a támogatási szerződéssel összhangban – gondoskodjon a feladat fedezetének és
pénzügyi ütemeinek a 2012. évi költségvetésben
történő megtervezéséről és a feladat engedélyokiratának módosításáról.
Határidő: 2012. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István
3480/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon tulajdonosi hozzájárulás beszerzése iránt az érintett
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában
álló ingatlanokon tervezett védműépítés megvalósításához.
Határidő: az NFM felé történő első beszámoló benyújtása
Felelős: Tarlós István
A napirend 8. pontja: Javaslat teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi kiemelt célok meghatározására a Fővárosi Közterület-felügyeletnél és a Főpolgármesteri Hivatalban.
Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3

4.

5.

6.

7.

3481/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Horváth Csaba módosító indítványát, mely szerint:
„A Főpolgármesteri Hivatal 2012. évi kiemelt céljai
közül kiveszi az előterjesztés szerinti 2. pontot.”
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

8.
9.

3482/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
a 2012. évre a Fővárosi Közterület-felügyelet köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a következő kiemelt célokat határozza meg:
1. A közterületi rend biztosítása – elsősorban a „szolgálati hálóhoz” tartozó – kiemelt fővárosi közterületeken. Széleskörű együttműködés a társrendészeti
szervekkel. Feladatközpontú szolgálati rend kialakítása és megvalósítása.
2. A közterület használatával kapcsolatos fővárosi
rendeletek fokozott betartatása, az ellenőrzések ha-
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tékonyságának növelése, a frekventált közterületeken az engedély nélküli árusítás visszaszorítása, a
hirdetményekre vonatkozó hatályos jogszabályok
betartatása.
Felkészülés a főváros területén folytatott kerékbilincselési, valamint a gépjárművek elszállításával
kapcsolatos feladatokra, az ezzel a jogkörrel kapcsolatos szolgálatszervezés kialakítása, valamint
a szükséges egyeztető tárgyalások lefolytatása, a
megállapodások megkötése.
A hatályos jogszabályoknak megfelelően fokozott
és visszatérő ellenőrzésekkel biztosítani kell az Önkormányzat üzemeltetésében lévő tömegközlekedési eszközök szerződésszerű használatát. Hatékony
munkaszervezéssel a behajtási engedélyek, hozzájárulások folyamatos kontrolljával, rendszeres, látható közterületi jelenléttel, eredményes fellépéssel
hozzá kell járulni a jogkövető magatartásforma növeléséhez.
Az Ügyeleti és Információs Központ tevékenységén
belül nagy hangsúlyt kell fektetni a szolgálatirányítás hatékonyságának növelésére, a városüzemeltetési szervezetekkel való napi, szakmai kapcsolatok
további szélesítésére. Az állomány szakmai ismereteinek bővítésével folytatni kell a fővárosi közterületeken bekövetkező rendkívüli események kezelésében való eredményes közreműködésre történő
felkészítést.
Tovább kell emelni az ügyfélszolgálati tevékenység
színvonalát, erősíteni kell a különböző megkeresésekre nyújtott megbízható tájékoztatás minőségét.
Hatékonyabbá kell tenni a távközlési eszközökön
érkezett beadványok kezelését, és a személyesen
megjelenő ügyfelek problémáinak lakosságbarát,
segítő szándékú megoldását.
Az Ellenőrzési Szolgálat társszervi kapcsolatainak
szélesítésével törekedni kell az esetleges hivatali visszaélések megelőzésére, illetve megszüntetésére. A közterületi szolgálatellátás teljes keresztmetszetére kiterjedő rendszeres vizsgálatok alapján
folyamatosan javítani kell a rendelkezésre álló személyi és technikai erőforrások hatékony felhasználását.
A Felügyelet gazdálkodásában a költségtakarékosságra kell a hangsúlyt fektetni.
Kommunikációs cél a Fővárosi Közterület-felügyelet munkájának bemutatása, a tevékenységek okainak és céljainak megfogalmazására, és az üzeneteink célba juttatása a főváros lakosságának lehető
legszélesebb körében, felhasználva a nyomtatott
sajtó és az elektronikus média felületeit. A főváros
vezetése által kitűzött célok, a Zöld könyvben megfogalmazott feladatok támogatása minden lehetséges eszközzel. A budapestiek szemlélet-változásának elősegítése, a szabálytalanságokkal szemben
való határozott fellépés kommunikációs alátámasztása a jogkövető többség érdekeinek védelmében.
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10. Az Állategészségügyi Szolgálat a rendelkezésre
álló források mértékéig garantálja Budapest Főváros lakosságának járványügyi biztonságát, az esetleges vészhelyzetek adekvát állatorvos-szakmai és
szervezési szempontú kezelését. Tevékenység arra
is irányul, hogy segítse a Szolgálatnál leadott, elkobzott, illetve befogott állatok új gazdához jutását. Kezdeményezi és folytatja az együttműködést
az állatvédelemben tevékenykedő szakmai és civil szervezetekkel, szervezetszerű keretekbe foglalva transzparenssé teszi annak tartalmát. Minden
rendelkezésre álló kommunikációs eszközzel arra
törekszik, hogy megismertesse Budapest Főváros
lakosságát a felelős kisállattartással. Véleményvezérként ambicionálja, hogy tevékenysége alapján
kiérdemelje a hazai, illetve európai képzési referencia hely minősítést.
3483/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
A Főpolgármesteri Hivatal kiemelt céljait 2012. évre
vonatkozóan a következők szerint határozza meg:
1. A közgyűlési előterjesztések, jogszabályok és belső
szabályzatok szerinti, határidőben történő előkészítése, és a határozatok határidőben történő végrehajtása.
2. A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában és fenntartásában álló intézmények állami tulajdonba vételével kapcsolatos fővárosi feladatok megszervezése
és hatékony végrehajtása.
3. Aktív szakmai együttműködés kialakítása a közszolgáltatások stratégiai szervezése, irányítása és
koordinálása céljából létrehozott Fővárosi Önkormányzat közlekedési és városüzemeltetési társaságaival (BKK Zrt., BVK Zrt.).
4. Közpénzek/EU források felhasználásnak figyelemmel kísérése érdekében rendszerszerű, folyamatos
ellenőrzés biztosítása.
5. A Hivatal szervezeti egységeinek 2012. évi munkatervében meghatározott feladatainak szakszerű és
határidőre történő végrehajtása.
6. Korszerű informatikai háttér biztosításával a pénzügyi információs rendszer és az elektronikus iratés dokumentumkezelő rendszer moduljainak teljes
körű és szabályszerű használata, szolgáltatásainak
bővítése.
7. A Hivatal belső szervezeti egységei közötti információáramlás és együttműködés megfelelő szintjének folyamatos biztosítása a gyorsabb és hatékonyabb feladatellátás érdekében. Az ügyintézés
színvonalának emelése, az ügyintézési határidők
csökkentése a hatósági és nem hatósági ügyekben
egyaránt.
8. Magasan képzett, feladatát eredményesen ellátó
személyi állomány biztosítása, az ismeretek folyamatos bővítése a Hivatal által szervezett szakmai és
informatikai képzések keretében.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Tarlós István
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A napirend 9. pontja: 2011. évi Települési Értékvédelmi Támogatás pályázatra beérkezett pályázatok elbírálása.
Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3484/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
az 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet 15. §
(5) bekezdés alapján, a 2011. évi Települési Értékvédelmi Támogatást az alábbiak szerint ítéli oda, és
egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy a főjegyző
útján döntéséről a pályázatot benyújtókat írásban
értesítse és a nyertes pályázókkal kösse meg az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti „Megállapodást”, illetve „Kölcsönszerződést” a meghatározott
feltételek szerint.

Pályázati
sorszám

Cím

1.

II. kerület,
Hűvösvölgyi út 42.

2.

V. kerület,
Aulich utca 7.

3.

Vissza
nem térítendő
támogatás
(Ft)

Kamatmentes
kölcsön
(Ft)

1 700 000

300 000

570 000

–

V. kerület,
Károly körút 24.

1 800 000

–

4.

V. kerület,
Múzeum körút 35.

1 200 000

–

5.

VI. kerület,
Városligeti fasor 40.

800 000

–

6.

VIII. kerület,
József körút 9.

2 000 000

–

8.

X. kerület,
Halom utca 15.

1 500 000

–

9.

X. kerület, Liget tér 2.

1 000 000

2 300 000

10.

XI. kerület,
Bartók Béla út 8.

1 000 000

–

11.

XI. kerület,
Bartók Béla út 42.

1 600 000

–

12.

XI. kerület,
Bocskai út 10.
(Magyari István utca
1–3.)

1 500 000

–

13.

XII. kerület,
Kiss János
altábornagy utca 55.

1 200 000

–

14.

XII. kerület,
Kiss János
altábornagy utca 57.

1 500 000

–

15.

XII. kerület,
Kiss János
altábornagy utca 59.

1 200 000

–
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Cím

Vissza
nem térítendő
támogatás
(Ft)

Kamatmentes
kölcsön
(Ft)

16.

XII. kerület,
Monda utca 5.

1 000 000

–

19.

XIII. kerület,
Lehel tér 1.

3 000 000

–

21.

XIII. kerület,
Pozsonyi út 38.

3 200 000

–

22.

XIII. kerület,
Pozsonyi út 53–55.

1 000 000

2 000 000

23.

XIV. kerület, Ajtósi
Dürer sor 19-21.

3 600 000

–

24.

XIV. kerület,
Thököly út 58.

5 000 000

–

25.

XVII. kerület,
Hunyadi utca 50.

800 000

1 000 000

35.

XIX. kerület,
Vonás utca 18.

600 000

750 000

36.

XX. kerület,
Ady Endre utca 89.

330 000

–

37.

XXI. kerület,
Árpád utca 1.

1 900 000

–

38.

XXII. kerület, Hűség
utca 9.

1 000 000

–

40 000 000

6 350 000

Összesen:

Törlesztési határidő:
900 000 Ft-os összegig
900 000 és 2 600 000 Ft között
2 600 000 és 5 500 000 Ft között
5 500 000 Ft-os összeg felett

2013. október 1.
2014. október 1.
2015. október 1.
2016. október 1.

A kölcsöntörlesztés negyedévente történjen, és az első
törlesztési részlet esedékességének időpontja 2013. január 1.
Határidő: a döntést követő 60 napon belül
Felelős: Tarlós István
A napirend 10. pontja: Javaslat a helyi tömegközlekedés 2012. évi viteldíjaira.
Előterjesztő: dr. György István
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3485/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a Jobbik frakció módosító indítványát, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy az 5. § (5)
bek. helyébe (5) bek. a) és (5) bek. b) pontja lép: (5)
bek. a) pont: Az ellenőrzésre feljogosított személytől pótjegyet vásárolhat, aki
– jegy nélkül, érvénytelen, vagy kezeletlen jegygyel, érvénytelen bérlettel, érvénytelen utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást, illetve valamilyen kedvezményt jogosulatlanul vesz
igénybe,
– olyan bérlettel vagy diákigazolvánnyal, úti okmánnyal kísérli meg az utazást, amelyhez tartozó értékszelvényre, kerékpárbérletekhez kiadott
füzetre a bérletigazolvány, diákigazolvány,
egyéb okmány sorszáma nincs ráírva, vagy a
ráírás nem a 3. § (3) bekezdés előírása szerinti, vagy a bérletigazolvány vagy diákigazolvány
nincs kitöltve, illetve érvényesítve, a kiindulási
és a célállomás nincs rábélyegezve,
– más nevére szóló hetijeggyel utazik,
– kutyát, kerékpárt, vagy túlméretezett tárgyat az
előírt díj fizetése nélkül szállít, vagy a megváltható jegyekkel, bérletekkel visszaél, a kerékpárbérlet matricáját átragasztja,
– kerékpárt, vagy túlméretezett tárgyat olyan járművön szállít, amelyen annak szállítása nem
megengedett,
– csomagként, kézipoggyászként, vagy túlméretezett tárgyként nem szállítható tárgyat visz a
járművön,
– saját maga, vagy az általa szállított kézipogygyász, túlméretezett tárgy, vagy élő állat bepiszkítja a járművet,
– a vészjelzőt indokolatlanul működésbe hozza,
– az utazási feltételekben rögzítetteket nem tartja
be.
(5) bek. b) pontja: 12.000 Ft pótdíjat köteles fizetni
az, aki nem vásárol pótjegyet.
A 6. § egy új (8) bekezdéssel egészül ki:
Díjmentes utazásra jogosult Budapest közigazgatási határától függetlenül a BKV járatok teljes vonalhosszán a 10. életévét be nem töltött személy.
A díjmentes utazásra való jogosultságot a lakcímet
igazoló hatósági igazolvánnyal kell igazolni.
7. § (1) bek. új f) ponttal egészül ki:
A pótjegy ára 640 Ft.”
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3486/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a MSZP frakció módosító indítványát, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés egyetért az előterjesztésben
szereplő, a BKK által is javasolt „A1” változattal,
amely szerint a viteldíjszint emelésére 2012-ben
nem kerül sor a közösségi közlekedés versenyképességének javítása és az utasok további terhelésének elkerülése érdekében, egyúttal szükségesnek
tartja a BKV Zrt. működési hatékonyságának javítását és a juttatási rendszerek a munkavállalók nettó
átlagbérének megtartásával történő felülvizsgálatát,
továbbá egyetért a tarifarendszer előterjesztésben
szereplő változásokkal történő fejlesztésével, a kínálat bővítésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István”
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3487/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
alapítói jogkörében eljárva – figyelemmel az 1992.
évi XXXVIII. törvény 100/N. § (7) bekezdésére is
– utasítja a BKV Zrt. vezető tisztségviselőit, hogy:
– a kollektív szerződésben foglalt juttatások újratárgyalása érdekében, a BKV Zrt. finanszírozásának megoldatlanságára tekintettel azonnali
intézkedéssel éljenek a kollektív szerződésben
és a Munka törvénykönyvében foglalt lehetőséggel a kollektív szerződés 90 napos felmondási időtartammal történő felmondásával;
– továbbá haladéktalanul kezdjék meg a Társaságnál működő szakszervezetekkel a tárgyalásokat a várhatóan 2012. március 1-jén életbe
lépő, és a 2012. év folyamán várható munkajogi változásokat is ütemezetten figyelembe vevő
új kollektív szerződés kidolgozása és közös elfogadása érdekében.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3488/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
egyetért az előterjesztésben szereplő, a BKK által
is javasolt „A1” változattal, amely szerint a viteldíjszint emelésére 2012-ben nem kerül sor a közösségi közlekedés versenyképességének javítása és az
utasok további terhelésének elkerülése érdekében,
egyúttal szükségesnek tartja a BKV Zrt. működési
hatékonyságának javítását és a juttatási rendszerek
felülvizsgálatát, továbbá egyetért a tarifarendszer
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előterjesztésben szereplő változtatásokkal történő
fejlesztésével, a kínálat bővítésével.
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 75/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendeletét a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való
megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről
szóló 74/2009. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés – az előterjesztő által módosított – 1. számú melléklete szerinti tartalommal.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3489/2011 .(XI. 30.) Főv. Kgy. h.
indokoltnak tartja, hogy a kisgyerekes bérlet részévé váljon a fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003.
évi LXXXVII. törvényben foglalt helyi kedvezményrendszernek, ennek érdekében felkéri a főpolgármestert, hogy éljen kezdeményezéssel a nemzeti
fejlesztési miniszter felé.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
3490/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapest csoportos 24 órás jegy bevezetésének tapasztalatai alapján
vizsgálja meg a Budapest csoportos 48 órás hétvégi
jegy bevezetésének lehetőségét.
Határidő: 3 hónap
Felelős: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3491/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 36. pontként tárgyalja meg a
„Támogatási szerződés megkötése a „közforgalmú
folyami révek és kompok felújítási támogatásához”
pályázathoz” című előterjesztést.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3492/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
– 12. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep
(BKSZTT) üzemeltetésére vonatkozó döntések
meghozatalára” című előterjesztést;
– a „Javaslat a Budapesti Tavaszi Fesztivál rendezvény támogatására” című előterjesztést a
„Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata
2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III.
10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztés előtt tárgyalja meg.
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A napirend 11. pontja: Javaslat bizottsági tag cseréjére.
Előterjesztő: Losonczy Pál
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3493/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
2011. november 30-i hatállyal dr. Fogarasi László Györgyöt a fővárosi beruházásokat és fejlesztéseket vizsgáló bizottsági tagságából visszahívja,
egyidejűleg dr. Virág Józsefet a Fővárosi Beruházásokat és Fejlesztéseket Vizsgáló Bizottság tagjává
megválasztja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 12. pontja: Javaslat a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (BKSZTT) üzemeltetésére vonatkozó döntések meghozatalára.
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3494/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a 2011. november 25. napján aláírt, a
BKSZT Kft. üzletrész adás-vételére vonatkozó
szerződést és mellékleteit az előterjesztés 1. sz.
melléklete szerinti tartalommal.
3495/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Tudomásul veszi az üzletrész adás-vételi megállapodás 6. sz. mellékletét képező „Műszaki Együttműködési Megállapodást” az ott írt tartalommal.
3496/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Mint a BKSZT Kft. tagja, jóváhagyja a BKSZT
Kft. társasági szerződését módosító okiratokat az
előterjesztés 5/a-b.) sz. mellékleteiben írt tartalommal és felhatalmazza a Fővárosi Önkormányzatot,
mint tagot képviselő személyt, hogy a BKSZT Kft.
taggyűlésén kötött mandátummal eljárva „igen”
szavazatával támogassa a taggyűlésnek a BKSZT
Kft. társasági szerződését módosító okiratok elfogadásáról szóló döntését.
Határidő: a BKSZT Kft. soron következő taggyűlése
Felelős: Tarlós István
3497/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a 75/2007. (XII. 28.)
Főv. Kgy. rendelet 52. § (2) bekezdésében a főpolgármesterre átruházott hatáskört, és mint a BKSZT
Kft. tagja úgy dönt, hogy – a társasági szerződésben írt, Fővárosi Önkormányzatot, mint többségi tulajdonost illető ügyvezető kijelölési jogával
élve – a korábbi ügyvezető helyett új ügyvezető-
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nek Haranghy Csabát (szig.sz.: 435 421 MA) jelöli
és felhatalmazza a Fővárosi Önkormányzatot, mint
tagot képviselő személyt, hogy a BKSZT Kft. taggyűlésén kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a taggyűlésnek a régi ügyvezető
visszahívásáról és Haranghy Csaba új ügyvezető
megválasztásáról szóló döntését.
Határidő: a BKSZT Kft. soron következő taggyűlése
Felelős: Tarlós István
3498/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 6. sz. mellékletét képező bérleti és üzemeltetési szerződést a
mellékleteivel az ott írt tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy a szerződést írja alá.
Határidő: 2011. december 1.
Felelős: Tarlós István
3499/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja az előterjesztés 7. sz. mellékletét képező, szennyvíztisztítási díj számítására vonatkozó
kalkuláció „B” változatát és megállapítja, hogy a
szennyvíztisztítási díj induló értéke 2011. december 1-jétől 28 Ft/m3.
Határidő: 2011. december 1.
Felelős: Tarlós István
3500/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 8. sz. mellékletét képező szennyvíztisztítási szolgáltatási
szerződést az ott írt tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy a szerződést írja alá.
Határidő: 2011. december 1.
Felelős: Tarlós István
3501/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Hatályon kívül helyezi a 2942/2011. (X. 21.),
2943/2011. (X. 21.), 3444/2011. (XI. 16.) és a
3445/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. határozatokat.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 76/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, valamint a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetését ellátó szervezet
létrehozásáról szóló 72/2005. (XI. 11.) Főv. Kgy.
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 72/2011.
(XI. 28.) Főv. Kgy. rendelet hatályba nem lépéséről, az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal.
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•

3502/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
mint a BKSZT Kft. tagja, jóváhagyja a BKSZT Kft.
2011. I-III. negyedévi tevékenységéről szóló beszámolót, elfogadja a BKSZT Kft. 2011. I-III. negyedévre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést,
és jóváhagyja a BKSZT Kft. 2011. I-III. negyedévre vonatkozó közbenső mérlegét. Felhatalmazza
a Fővárosi Önkormányzatot, mint tagot képviselő
személyt, hogy kötött mandátummal eljárva „igen”
szavazatával támogassa a taggyűlésen a BKSZT
Kft. 2011. I-III. negyedévi tevékenységéről szóló
beszámoló, a BKSZT Kft. 2011. I-III. negyedévre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentés és
a BKSZT Kft. 2011. I-III. negyedévre vonatkozó
közbenső mérlegének elfogadását.
Határidő: a BKSZT Kft. soron következő taggyűlése
Felelős: Tarlós István

•

A napirend 13. pontja: Javaslat a Parking Kft. feladatainak ellátásával kapcsolatos tulajdonosi döntésekre.
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3503/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Parking Kft. 2011. évi
Éves Közszolgáltatási Szerződésének módosítását
az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
Határidő: 8 nap
Felelős: Tarlós István
3504/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1)
bekezdése alapján jóváhagyja a Parking Kft. 2011.
évi módosított üzleti tervét az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
3505/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
A Parking Kft. 2011. évi Éves Közszolgáltatási
Szerződés módosítása, a módosított üzleti terve, a
teherforgalmi behajtási hozzájárulások ellenőrzési hatékonyságának növelése érdekében elvégzendő feladatokhoz szükséges forrás és a költségvetés
egyenlegének biztosítása céljából
• csökkenti a „8506 Bírságok, pótlékok és
egyéb sajátos bevételek” cím előirányzatát
467 926 E Ft-tal;

•
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csökkenti a „8501 Intézményi működési bevételek előirányzat” kiszámlázott áfa összegét 271
172 E Ft-tal;
csökkenti a „7313 Parking Kft. feladatai” cím,
azon belül dologi kiadások (áfával) előirányzatát 829 098 E Ft-tal;
megemeli a „6001 Fővárosi Közterület-felügyelet” cím támogatási és kiadási előirányzatát 90 000 E Ft-tal (a kiadásból: személyi
juttatások 70 866 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 19 134 E Ft).

3506/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a teherforgalmi behajtási hozzájárulások ellenőrzési hatékonyságának
növelése érdekében intézkedjen az ehhez szükséges
90 000 E Ft összeg Fővárosi Közterület-felügyelet
számlájára történő átutalásáról.
Határidő: 5 nap
Felelős: Tarlós István
3507/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Egyetért azzal, hogy a Parking Kft. által jelenleg
ellátott feladatokat 2012. január 1-jétől a BKK Zrt.
lássa el. Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt.
vonatkozó szerződését, valamint a Parking Kft. hatályos közszolgáltatási keretszerződésének 2011.
december 31. napjával, közös megegyezéssel történő megszüntetését terjessze a Fővárosi Közgyűlés
decemberi ülése elé.
Határidő: 2011. december 15.
Felelős: Tarlós István
3508/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Egyetért a feladatellátás átadásához kapcsolódóan
a munkáltató személyében bekövetkező jogutódlás biztosításával. Felkéri a főpolgármestert, gondoskodjon arról, hogy a BKK Zrt. vezérigazgatója,
valamint a Parking Kft. ügyvezetője a munkáltatói
jogutódlásra vonatkozó megállapodást kösse meg.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Tarlós István
3509/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, gondoskodjon arról,
hogy a BKK Zrt. vezérigazgatója, valamint a Parking Kft. ügyvezetője a munkáltatói jogutódláshoz
kapcsolódóan – legkésőbb a jogutódlást megelőzően tizenöt nappal – tájékoztassa a munkavállalókat
a jogutódlás
a) időpontjáról, vagy tervezett időpontjáról,
b) okáról,
c) a munkavállalókat érintő jogi, gazdasági és szociális következményeiről,
továbbá kezdeményezzenek konzultációt a munkavállalókat érintő tervbe vett egyéb intézkedésekről.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Tarlós István
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3510/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Hatályon kívül helyezi az 1009-1016/2011. (IV.
27.) Főv. Kgy. határozatokat.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
3511/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Parking Kft. jogutód nélküli megszűnésének lehetőségét vizsgálja
meg és a döntésre vonatkozó javaslatát terjessze a
Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: 2012. február 15.
Felelős: Tarlós István
A napirend 14. pontja: Javaslat az FTSZV Kft. 2010.
évi és 2011. I. félévi jogos alulkompenzáció összegének
elfogadására.
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3512/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási tevékenységéhez
kapcsolódó 2010. évi 11 488 E Ft, és 2011. I. félévi
58 736 E Ft jogos alulkompenzáció összegét.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 15. pontja: Javaslat erdőgazdálkodói feladatok ellátására.
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3513/2011.(XI.30.) Főv. Kgy. h.
a fővárosi tulajdonú erdőterületeken az egységes,
szakszerű, folyamatos erdőgazdálkodás elvi szempontjait az alábbiak szerint határozza meg:
a) elsődleges célja a környezet- és természetvédelmi, valamint közjóléti funkció betöltése;
b) megfelelő birtokszerkezet kialakításának és
megőrzésének az elérése;
c) csak az erdőgazdálkodásra alkalmas, vagy arra
alkalmassá tehető területekre terjedjen ki;
d) a körzeti erdőterv és erdőterv határozat alapján
éves erdőgazdálkodási terv készítendő (erdőfenntartásra, erdei haszonvétel gyakorlására), a
végrehajtásához szükséges költségeket az éves
költségvetésben kell tervezni;
e) az éves erdőgazdálkodási terv végrehajtására
megfelelő referenciával bíró szervezet/társaság
felkutatása;
f) biztosítani kell az erdőterületek folyamatos védelmét a vonatkozó jogszabályoknak megfele-
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lően (növényvédelem, tűzvédelem, vadkár és
rongálások elleni védelem, stb.);
g) a fővárosi erdővagyon bővítési lehetőségeinek
vizsgálata;
h) az erdőkről és az erdőgazdálkodásról vezetett
nyilvántartás korszerűsítése.
3514/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg és
adjon tájékoztatást az erdőgazdálkodással kapcsolatosan megtett eddigi intézkedésekről, valamint az
elért eredményekről (éves erdőtervek, nyilvántartás, erdőterületek informatikai megjelenítése, stb.)
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: Tarlós István
3515/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy adjon tájékoztatást
az erdőkre vonatkozó optimális birtokszerkezet kialakításának feltételeiről.
Határidő: 2012. november 30.
Felelős: Tarlós István
A napirend 16. pontja: Javaslat a 2011. január 16.
– 21. közötti dunai árhullám védekezési költségeinek elszámolására.
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3516/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
a főpolgármester által 2011. január 16. – 21. közötti
időszakra elrendelt árvízi védekezés költségét a vízrendezési feladatok céltartaléka terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
3517/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Ennek érdekében csökkenti a „9163 Vízrendezési feladatok céltartaléka” cím kiadási előirányzatát
23 237 E Ft-tal és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7323 Vízrendezés” dologi kiadások 2011. évi előirányzatát.
3518/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. decemberi rendes ülése
Felelős: Tarlós István
A napirend 17. pontja: Javaslat döntések meghozatalára a BVK HOLDING Zrt. finanszírozási keretrendszeréről.
Előterjesztő: dr. György István
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3519/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
az előterjesztés 1. számú mellékletében rögzített
koncepciót „a BVK HOLDING Zrt. finanszírozási
keretrendszeréről, az ésszerű nyereségről, a BVK
Vállalatcsoporton belüli menedzsment díj alkalmazásáról” elfogadja, és az abban foglaltak alkalmazását jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
3520/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
A BVK HOLDING Zrt., mint a tulajdonában álló
leányvállalatok részvényese a 2012-es évi üzleti
tervezésekor a működési költségeinek 10%-ig a leányvállalatok által megtermelt osztalékot fedezetként meghatározhatja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
3521/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a BVK HOLDING Zrt. és a kizárólagos tulajdonában álló leányvállalatok alapító
okiratainak a rendelkezései közé az elismert vállalatcsoporttá alakulásra tekintettel az előterjesztés 1.
számú mellékletében megjelölt koncepció 1. számú
függelékében rögzített „Vállalatcsoporton belüli
menedzsment szolgáltatásról és annak ellenértékéről” szóló szövegrész megjelölésre kerüljön.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 18. pontja: Előterjesztés a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházai 2010. évi prevenciós programjának elszámolásáról.
Előterjesztő: dr. Szentes Tamás
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3523/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Az intézmény által visszautalt támogatás tervbe vétele érdekében megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi előirányzatát 3
E Ft-tal, ezzel egyidejűleg ugyanezzel az összeggel
megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási
előirányzatát.
A napirend 19. pontja: Előterjesztés a Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet 2010. évi prevenciós programjának
elszámolásáról.
Előterjesztő: dr. Szentes Tamás
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3524/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
elfogadja és jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet „Vascularis prevenciója” és
a „Stroke prevenciós program” című prevenciós
programokról készült szakmai és pénzügyi beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
3525/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
A fel nem használt és visszautalt támogatással, 824
E Ft-tal megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi, valamint a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
A napirend 20. pontja: Javaslat a Budapesti Tavaszi
Fesztivál rendezvény támogatására.
Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3522/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
elfogadja és jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházai – az „Együtt” a szülés előtti, szülést
követő mentális zavarok felismerése és kezelése az anya-gyermek egységben, a „Szenvedélybetegek és családtagjaik segítése családintervenciós és szocioterápiás módszerekkel”, valamint a
„Kardiometabolikus program” című – prevenciós
programokról készült szakmai és pénzügyi beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

3526/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
a „9120 Nagyrendezvények céltartaléka” cím előirányzata terhére a 2012. évi Budapesti Tavaszi
Fesztivál rendezvény kiadásainak támogatására
150 000 E Ft-ot biztosít a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. számára.
3527/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
A „9120 Nagyrendezvények céltartaléka” cím működési célú tartalék előirányzatát 150 000 E Ft-tal
csökkenti és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „8106 Budapesti Fesztiválközpont
Nonprofit Kft.” cím működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre előirányzatát.
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3528/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és
a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. között
létrejött közszolgáltatási szerződés módosítását az
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás kihirdetését követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
A napirend 21. pontja: Javaslat Budapest Főváros
Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011.
(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
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9. Budapesti Atlétikai Szövetség
10. Jövőbarát Alapítvány
11. Lakatos Menyhért Alapítvány
12. Szellemi Honvédelem Alapítvány
13. Corvinus Külügyi és Kulturális Egyesület

200 E Ft,
500 E Ft,
200 E Ft,
150 E Ft,
100 E Ft.

A Fővárosi Közgyűlés
az előterjesztői kiegészítéssel megalkotja 77/2011.
(XII. 16.) önkormányzati rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről
szóló 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3529/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
a „7248 Együtt a Fazekassal a XXI. század természettudományos oktatásért TÁMOP-3.1.3.-10/1
KMR” címre vonatkozóan kiegészíti a 3311/2011.
(X. 21.) Főv. Kgy. határozatot az alábbi szövegrészszel: „2012. évi üteme 111 892 E Ft, 2013. évi üteme 14 597 E Ft”, ezzel egyidejűleg a 424/2011. (III.
23.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

3532/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
hatályon kívül helyezi az 1767/2011. (VI. 22.) Főv.
Kgy. határozatot.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

3530/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
A Főpolgármesteri Hivatal igazgatási apparátusának – frakciók mellett dolgozók (6 fő) nélküli –
létszámát 2011. december 1-jei hatállyal 42 fővel
megemeli, és ezzel egyidejűleg a foglalkoztatottak
létszámát 1 168 főben állapítja meg, melyből a köztisztviselői/ügykezelői álláshelyek száma 1 015 fő,
a fizikai álláshelyek száma 140 fő, a tisztségviselői
létszám 6 fő, a Hivatalban kirendeléssel foglalkoztatottak száma 7 fő.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
3531/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Engedélyezi az alábbi alapítványok, társadalmi szervezetek megjelölt összegű támogatásának átutalását
a „8447 Főpolgármesteri keret” cím terhére:
1. Nem Adom Fel Alapítvány
1 000 E Ft,
2. Feledékeny
(Alzheimer-korral és más emlékezetzavarral élő)
Emberek Hozzátartozóinak Társasága
250 E Ft,
3. No.1 Mini és Motoros Team Sportegyesület 800 E Ft,
4. Budapesti Városvédő Egyesület
300 E Ft,
5. Vészhelyzet 2002 Életmentő Alapítvány 300 E Ft,
6. Thaisz Elek Alapítvány
200 E Ft,
7. Nemzetközi Gyermekmentő
Szolgálat Magyar Egyesület
1 000 E Ft,
8. Kós Károly Alapítvány
500 E Ft,

A napirend 22. pontja: A Bp. XIV. ker., Cinkotai u.
128-140. szám alatti, 31267/108 hrsz.-ú ingatlan értékesítése.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3533/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 18. § b.)
pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a
XIV. ker., Cinkotai út 128-140. számú, 31267/108
hrsz.-ú ingatlan értékesítése tárgyában eredményesnek minősíti az ingatlan tulajdonjogának értékesítése tárgyában lefolytatott nyilvános árverési
eljárást azzal, hogy a Budapest XIV. ker., Cinkotai
út 128-140. szám alatti, 31267/108 hrsz.-ú ingatlanra kiírt nyilvános árverés nyertese, így az ingatlan
vevője a LIDL Magyarország Kereskedelmi Betéti Társaság, (székhely: 1037 Budapest, Rádl árok
6., cégjegyzék száma: 01-06-757718), a vételárként megajánlott 1 100 000 000 Ft + áfa (egymilliárd-egyszázmillió forint + áfa) összeggel, és ezen
felül a Mozgássérültek Rehabilitációs Központja
Alapítvány javára a földhasználati jog megváltása
címén 31 362 135 Ft + áfa megfizetésének kötelezettségével. Jóváhagyja és megköti az előterjesztés
5. számú mellékleteként csatolt adásvételi szerződést. Felhatalmazza a BFVK Zrt. vezérigazgatóját,
Nagyunyomi Sényi Gábor Antal vezérigazgatót az
adásvételi szerződés aláírására.
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3534/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Hozzájárul ahhoz, hogy a LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt. az adásvételi szerződés megkötése
előtt saját költségére, veszélyére és felelősségére
mindennemű kártalanítási és megfizetési igény kizárásával a 31267/108 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó
építési engedély iránti kérelmet az illetékes szakhatóságnál benyújtsa azzal a feltétellel, hogy a LIDL
Bt. kötelezettséget vállal arra, hogy az adásvételi
szerződés esetleges meghiúsulása esetén az építési
engedély kérelmet az építési hatóságnál haladéktalanul visszavonja.
A napirend 23. pontja: Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3535/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
a 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben
és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. §
(1) bekezdésében biztosított jogával élve a Bp.
I. ker., 6635/2/A/16 hrsz. alatt felvett, természetben
Bp. I. ker., Országház u. 34. II/1. sz. alatt található,
203 m2 alapterületű lakás megnevezésű ingatlan, a
közös tulajdonból hozzá tartozó 557/10000 tulajdoni hányaddal, vételára: 559 000 EUR; valamint a Bp.
I. ker., 6635/2/A/31 hrsz. alatt felvett, természetben
Bp. I. ker., Országház u. 34. sétányszint 2. sz. alatt
található, 4 m2 alapterületű, tároló megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 11/10000
tulajdoni hányaddal, vételára: 1 000 EUR; mindöszszesen: 560 000 EUR, azaz 166 880 000 Ft (EUR/
HUF~298) vételáron Christopher Adam Laska,
mint vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
3536/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat
aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
3537/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és
a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 74. §-ban
biztosított jogával élve a Bp. V. ker., 24288/0/65
hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Petőfi Sándor u. 3. A. lh. 3. em. 32. sz. alatt található,
37 m2 alapterületű lakás megnevezésű ingatlan, a
közös tulajdonból hozzá tartozó 61/10000 tulajdoni
hányaddal, 14 900 000 Ft (402.703 Ft/m2) vételáron
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Halász Éva és Ceccarelli Leonardo, mint vevők részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
3538/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat
aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
3539/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) sz. Főv. Kgy. rendelet 74. §-ban biztosított jogával élve a Bp. V. ker.,
23932/1/A/13 hrsz. alatt felvett, természetben Bp.
V. ker., Vámház körút 6. II/4. sz. alatt található, 114
m2 alapterületű öröklakás megnevezésű ingatlan, a
közös tulajdonból hozzá tartozó 963/10000 tulajdoni hányaddal, 40 000 000 Ft vételáron Budai Ferenc, mint vevő részére történő elidegenítése során
elővásárlási jogával nem kíván élni.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
3540/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat
aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
3541/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és
a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 74. §-ban
biztosított jogával élve a Bp. V. ker., 24175/0/A/4
hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Ferenczy
István u. 12. fsz. 3. sz. alatt található, 38 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 457/10000 tulajdoni hányaddal, 8 500 000 Ft vételáron Molnár Zoltán György,
mint vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
3542/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat
aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
3543/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben
és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. §
(1) bekezdésében biztosított jogával élve a Bp. V.
ker., 24564/0/A/1 hrsz. alatt felvett, természetben
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Bp. V. ker., Vigyázó Ferenc u. 3. pinceszintjén található, 340 m2 alapterületű, üzlethelyiség megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó
1006/10000 tulajdoni hányaddal; valamint a Bp.
V. ker., 24564/0/A/2 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Vigyázó Ferenc u. 3. földszintjén
található, 623 m2 alapterületű, üzlethelyiség megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 1843/10000 tulajdoni hányaddal, mindösszesen 377 658 000 Ft vételáron a Gyönyörű Belváros
Kft., mint vevő részére történő elidegenítése során
elővásárlási jogával nem kíván élni.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
3544/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat
aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
3545/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és
a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 74. §-ban
biztosított jogával élve a Bp. V. ker., 24124/0/A/23
hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Múzeum krt. 27. IV. em. 2/A. sz. alatt található, 64 m2
alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös
tulajdonból hozzá tartozó 339/10000 tulajdoni hányaddal, 19 500 000 Ft vételáron Hudák Péter és
Hudák Péterné, mint vevők részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
3546/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat
aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
3547/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben,
a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 74. §-ban
és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1)
bekezdésében biztosított jogával élve a Bp. V. ker.,
24487/0/A/88 hrsz. alatt felvett, természetben Bp.
V. ker., Dorottya u. 6. V. emelet 503. sz. alatt található, 125 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 74/10000
tulajdoni hányaddal, vételára: 462 600 EUR; valamint a Bp. V. ker., 24487/0/A/1 hrsz. alatt felvett,
a Teremgarázs 36/10000 tulajdoni hányadát kitevő, ST01 számmal jelölt, 5,88 m2 alapterületű kerékpártároló, a közös tulajdonban maradó telekből,
építményrészekből és felszerelésekből 5/10000 tulajdoni illetőséggel, vételára: 5 000 EUR; és a Bp.
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V. ker., 24487/0/A/1 hrsz. alatt felvett, a Teremgarázs 84/10000 tulajdoni hányadát kitevő, GA033
számmal jelölt beálló, a közös tulajdonban maradó telekből, építményrészekből és felszerelésekből 11/10000 tulajdoni illetőséggel, vételára:
35 000 EUR; mindösszesen: 502 600 EUR, azaz
150 277 400 Ft vételáron Miller Jefim és Miller Irina, mint vevők részére történő elidegenítése során
elővásárlási jogával nem kíván élni.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
3548/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat
aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 24. pontja: A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokkal történő gazdálkodás koncepciója 2011-2014.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3549/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában
lévő lakásokkal történő gazdálkodás koncepcióját
az előterjesztés melléklete szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 25. pontja: Javaslat a BFVK Zrt.-nek a
FIMŰV Zrt.-be történő beolvadásával kapcsolatos végleges vagyonmérlegek és vagyonleltárak jóváhagyására.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3550/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján a Budapest Főváros Vagyonkezelő
Központ Zrt. (BFVK Zrt.) legfőbb szervének hatáskörében eljárva:
– Elfogadja a beolvadó Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt., a befogadó Fővárosi
Ingatlankezelő Műszaki Vállalkozási Zrt., továbbá a jogutód Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. társaságok 2011. augusztus
hónap 1. napjára elkészített vagyonmérlegeit és
az azt alátámasztó vagyonleltárakat.
– Elfogadja a beolvadó Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt., a befogadó Fővárosi
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Ingatlankezelő Műszaki Vállalkozási Zrt., továbbá a jogutód Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. társaságok 2011. augusztus
hónap 1. napjára elkészített vagyonmérlegeiről
és az azt alátámasztó vagyonleltárakról kibocsátott könyvvizsgálói jelentést.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a
jogutód Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. vezető tisztségviselőit értesítse.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 26. pontja: Végleges tulajdonosi hozzájárulás mentőállomás létesítéséhez a Bp. XV., Őrjárat u.
1-5. sz. alatti ingatlanon.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3551/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 17. §-a alapján végleges hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Bp.
XV., Őrjárat u. 1-5. sz. alatti, 82285 helyrajzi számú ingatlanon az előterjesztés 3-4. sz. mellékletét
képező bontási és építési engedélyezési tervdokumentációk alapján felépüljön az új Rákospalotai
Mentőállomás.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 6-7. sz. mellékletét képező, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium
és a XV. kerületi Önkormányzat között kötendő támogatási szerződés mellékletét képező földhasználati előszerződést és együttműködési megállapodást.
Jelen hozzájárulás nem mentesít az egyéb szükséges engedélyek beszerzési kötelezettsége alól.
Felkéri a főpolgármestert a tervdokumentációk és a
szerződések aláírására.
Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 27. pontja: Fővárosi Cigány Önkormányzat helyiséghasználata.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3552/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
a Budapest VIII., 34686/0/A/26 hrsz. alatt felvett
és természetben Budapest VIII., Szilágyi u. 5. sz.
alatti, 198 m2 alapterületű helyiséget a Fővárosi
Cigány Önkormányzat térítésmentes használatába
adja, ennek megfelelően jóváhagyja és megköti az
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előterjesztés 4. számú mellékletét képező használati szerződést és felkéri a főpolgármestert annak
aláírására.
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 28. pontja: Javaslat a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” (BKSZT) projekt támogatási szerződésének 3. sz.
módosítására és beruházási engedélyokiratának 8. sz.
módosítására.
Előterejsztő: Hutiray Gyula
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3553/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és
kapcsolódó létesítményei (2004/HU/16/C/PE/001
projekt) feladatot átütemezéssel és a kivitelezéshez
szükséges 430 868 E Ft többletforrás biztosításával
– 176 765 626 E Ft összköltséggel – 2013-ig kívánja megvalósítani.
3554/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a
„8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül
a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és
kapcsolódó létesítményei” feladat előirányzatát
14 463 281 E Ft-tal, továbbá csökkenti a „8536 támogatás értékű beruházási bevétel” cím „Budapesti
Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” előirányzatát 6 056 905 E Ft-tal (ebből Kohéziós Alap 4 232 263 E Ft, állami támogatás (KvVM) 1 824 642 E Ft), csökkenti a „8540
EIB hitelek” címen belül a „Budapesti Központi
Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” előirányzatot 4 904 015 E Ft-tal.
Ezzel egyidejűleg megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatát 3 502 361
E Ft-tal.
A „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” feladat 2012.
évi üteme 36 169 497 E Ft (ebből Kohéziós Alap
13 214 228 E Ft, állami támogatás (KvVM)
4 065 916 E Ft, EIB hitel 5 535 257 E Ft, saját forrás 13 354 096 E Ft), 2013. évi üteme 873 750 E Ft
(ebből Kohéziós Alap 886 289 E Ft, állami támogatás (KvVM) 272 704 E Ft, EIB hitel 233 250 E Ft,
saját forrás -518 493 E Ft). A feladat összköltsége
176 765 626 E Ft, ebből tény 2010. december 31-ig
128 607 192 E Ft.
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3555/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés következő rendes
ülése
Felelős: Tarlós István
3556/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei beruházás
(BKSZT) támogatási szerződésének 3. sz. módosítását az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
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zelő Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlésén
a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként vegyen részt és felkéri a főpolgármestert a
részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására.
Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének
időpontja
Felelős: Tarlós István
A napirend 30. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és az EKZ 6 ÖVT-E Kft. közötti, az Árkád üzletközpont bővítéséhez kapcsolódó megállapodás módosítására.
Előterjesztő: Hutiray Gyula
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3557/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei beruházás
(BKSZT) engedélyokiratának 8. sz. módosítását az
előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal
és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

3560/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti az EKZ 6 ÖVT-E Kft.-vel,
valamint az ECE Projektmanagement Budapest
Kft.-vel az Árkád üzletközpont bővítéséhez kapcsolódó megállapodás 2. sz. módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: Javaslat a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága ügyrendjének módosítására.
Előterjesztő: Hutiray Gyula

A napirend 31. pontja: Javaslat az M2 metróvonal
járműbeszerzésével kapcsolatos új pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásra.
Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3558/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy a
Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs
Vagyonkezelő Zrt. soron következő közgyűlésén
Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az
alábbi döntés meghozatalát:
Az Igazgatóság módosított ügyrendjének az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal
történő jóváhagyását.
Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének
időpontja
Felelős: Tarlós István

3561/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
egyetért az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti, az M2 metróvonal járműbeszerzésére vonatkozó
pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésével és felkéri a főpolgármestert, hogy – átruházott hatáskörében eljárva – kösse meg és írja alá a
megállapodást.
Határidő: a határozat elfogadását követő 10 nap
Felelős: Tarlós István

3559/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Meghatalmazza Szikora Lindát, hogy a Budapesti
Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonke-

3562/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a járműbeszerzés
költségfedezetét a mindenkori éves költségvetésében biztosítja, továbbá, hogy a költségeket a költségvetés tervezésekor a mindenkori tervezési árfolyamon szerepelteti.
Határidő: mindenkor, az éves költségvetési rendelet
összeállításakor
Felelős: Tarlós István
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3563/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Az „M2. metróvonal járműállomány cseréje” feladatot 41 236,6 M Ft összköltséggel kívánja megvalósítani. A beruházás befejezési határidejét 2013.
december 31-re módosítja.
3564/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Az előterjesztés 3. sz. mellékleteként csatolt megállapodásban foglalt pénzügyi ütemezéssel történő összhang megteremtése érdekében csökkenti a
„8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül
az „M2. metróvonal járműállomány cseréje” feladat, ezen belül a pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre előirányzatát 13 375,9 M Ft-tal és ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi az új
„9187 M2 metróvonal járműállomány cseréje céltartaléka” feladatot.
Az „M2 metróvonal járműállomány cseréje”
feladat előirányzata 4 178,5 M Ft (ebből hitel:
2 089,2 M Ft), a 2012. évi ütem 25 675,7 M Ft (ebből
hitel: 12 794, M Ft), a 2013. évi ütem 10 474,5 M Ft
(ebből hitel: 5 068,7 M Ft).
3565/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés decemberi rendes
ülése
Felelős: Tarlós István
3566/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Engedélyezi a 2011. évi 4 178,5 M Ft-ot az aláírt
megállapodás alapján a BKV Zrt. részére átutalni.
Határidő: 2011. december 13.
Felelős: Tarlós István
A napirend 32. pontja: Javaslat a főváros vagyonkezelésében lévő dunai partszakaszok rendezésével kapcsolatos döntések meghozatalára.
Előterjesztők: Hutiray Gyula, dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3567/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK útján vizsgálja meg a fővárosi dunai partszakaszokon kikötők, illetve rakparti és hajózási létesítmények létesítésével, használatbavételével, üzemben tartásával,
illetve egyéb hasznosításával foglalkozó gazdasági társasággal/okkal a fővárosi dunai partszakaszok
hasznosítása vonatkozásában az együttműködés lehetséges módjait (így különösen szerződéses jogviszony létesítése, vagyonátruházás, új gazdasági társaság alapítása, vagy egyéb cégjogi konstrukciók
kidolgozása útján) a főváros számára a legnagyobb
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gazdasági előnnyel járó megoldások megkeresése
céljából.
Határidő: 2012. március 31.
Felelős: Tarlós István
3568/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Fővárosi Önkormányzat által kiadandó, a dunai partszakaszokra vonatkozó közterület-használati szerződésekkel kapcsolatos eljárás – a korábbi rendnek
megfelelő – folytatásáról azzal, hogy új engedély
legfeljebb 2012. november 30-ig terjedő hatállyal
bocsátható ki.
Határidő: 2012. március 31.
Felelős: Tarlós István
A napirend 33. pontja: Javaslat a „3. sz. főforgalmi út menti lakóterületek zaj elleni védelme” című,
0011/2005-1/ÖP-1 számú projekthez kapcsolódóan a zajvédő falra biztosítás megkötésére.
Előterjesztő: Hutiray Gyula
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3569/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
a „3. sz. főforgalmi út menti lakóterületek zaj elleni
védelme” című, 0011/2005-1/ÖP-1 számú projekt
végrehajtási szerződésében foglalt kötelezettségek
teljesítése céljából vagyonbiztosítást kíván kötni a
projekt keretében létrehozott 4744,21 m hosszú és
21035,19 m2 felületű új zajárnyékoló falra.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
3570/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
A zajárnyékoló fal fenntartására vonatkozó vagyonbiztosítás megkötése érdekében 710 E Ft összegű
keretet biztosít a 2011. évi költségvetésben a „7311
Út-, hídfenntartás” cím 108. törzsszámon rendelkezésre álló működési költségvetési előirányzatból.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
3571/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt zárójelentésének jóváhagyását követően, az aktuális évre
vonatkozóan és azt követően a fenntartási időszak
végéig, de legalább 10 évig a biztosítási díj összegét az éves költségvetésben szerepelteti.
Határidő: a mindenkori éves költségvetés tervezésekor
Felelős: Tarlós István
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3572/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a zajárnyékoló fal
biztosításának megkötésére irányuló beszerzési eljárás lefolytatásáról gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

tészeti Ötletpályázat Budapest Duna-parti területeinek
átfogó fejlesztési terveinek megalapozására.
Előterjesztő: Hutiray Gyula

A napirend 34. pontja: Javaslat „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése – a Szentmihályi úton buszsáv kialakítása útpálya szélesítéssel” című, KMOP2.3.1/B-08-2009-0010 számú projekt támogatási
szerződésének 3. sz. módosítására.
Előterjesztő: Hutiray Gyula

3576/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
egyetért azzal, hogy a „DUNÁNK PARTJAI BUDAPESTEN” Városszerkezeti Ötletpályázat titkos,
nyílt eljárásban, a Városépítészeti Ötletpályázat –
a Fővárosi Közgyűlés 2856/2011. (IX. 28.) számú
határozatának megfelelően – meghívásos tervpályázati eljárásban kerüljön lebonyolításra a tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 137/2004.
(IV. 29.) Korm. rendelet szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3573/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése – a Szentmihályi úton buszsáv
kialakítása útpálya szélesítéssel” című, KMOP2.3.1/B-08-2009-0010 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 3. sz. módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal és
felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 2011. december 20.
Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

A napirend 37. pontja: Javaslat egyes – Fővárosi
Közgyűlés által elhatározott – közútfelújítások és közúti
forgalmi rend felülvizsgálatok előkészítésére.
Előterjesztők: Wintermantel Zsolt, Németh Szilárd,
Németh Zoltán
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

A napirend 35. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására a Budapest IV. kerület, Újpest Káposztásmegyer, Óceánárok
utca – Íves utca – Koszterna utca – Homoktövis utca –
Tófalva utca – volt Házgyári út – Ipari park által határolt
terület KSZT FSZT jelű területére vonatkozóan.
Előterjesztő: Hutiray Gyula

3577/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
egyetért azzal, hogy az előterjesztésben szereplő,
a 3036-3037/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. határozatokban eldöntött, IV. kerület, Görgey Artúr utcát, V. kerület, Apáczai Csere János utcát és a XXI. kerület,
Kossuth Lajos utcát érintő terveztetési munkákat a
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság valósítsa meg.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3578/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal az előterjesztésben bemutatott, kiviteli tervekkel nem rendelkező útszakaszok
előkészítési, terveztetési feladatainak megvalósítására és ennek érdekében az előterjesztés 2. számú
melléklete szerinti engedélyokirat főelőirányzati
összegét 16 177,3 M Ft-ban állapítja meg (melynek évenkénti üteme: 2010-ig tény felhasználással
8 604,0 M Ft, 2011. évi terv: 4 781,3 M Ft, 2012. évi
terv: 2 792,0 M Ft). A megvalósítás érdekében csökkenti a „7311 Út-, hídfenntartás” cím, „intézményi
felújítások”, ezen belül az „Útfelújítás 2009. évi”
költségvetési soron szereplő 2011. évi előirányzatát 78,9 M Ft-tal, így az összköltség 5 430,6 M Ftra változik, a 2011. évi előirányzat 121,1 M Ft-ra
csökken. Ezzel egyidejűleg 78,9 M Ft-tal megemeli
a „8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” címen belül a „Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n
kívülre” előirányzatot, így az összköltség, valamint
a 2011. évi előirányzat 178,9 M Ft-ra nő.

3574/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésével összhangban a Budapest Főváros IV.
kerület, Újpest Káposztásmegyer, Óceánárok utca
– Íves utca – Koszterna utca – Homoktövis utca –
Tófalva utca – volt Házgyári út – Ipari park által
határolt területre vonatkozó Kerületi Szabályozási
Tervvel egyetért.
3575/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 36. pontja: „DUNÁNK PARTJAI BUDAPESTEN” egymásra épülő Városszerkezeti és Városépí-
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3579/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Egyetért a 3577/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. határozatban szereplő 3 útszakasz felújításának, illetve
forgalmi rend módosításának megterveztetésével és
az ehhez szükséges források „2011-2012. évi felújítási célú, végleges pénzeszköz átadás-átvételéről
szóló megállapodás” megkötésével történő biztosításával és ezzel egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy – átruházott hatáskörében eljárva – az
előterjesztés 1. számú mellékletében benyújtott tartalommal kösse meg a megállapodást a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő
Részvénytársasággal.
3580/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a 2008-2010. évi útfelújítások engedélyokiratának VII. számú módosítását az előterjesztés
2. számú mellékletében bemutatott tartalommal és
felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépésekor
Felelős: Tarlós István
3581/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a 3578/2011. (XI.
30.) Főv. Kgy. határozatban foglalt döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot
terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
A napirend 38. pontja: Támogatási szerződés megkötése a „közforgalmú folyami révek és kompok felújítási támogatásához” pályázathoz.
Előterjesztők: Wintermantel Zsolt, Németh Zoltán,
Németh Szilárd
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3582/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által a közforgalmú, közútpótló folyami
révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási,
valamint új eszköz beszerzési támogatása igénybevételének részletes szabályairól szóló 31/2011.
(VI. 30.) NFM rendelet által szabályozott pályázaton a közlekedésért felelős miniszter döntése értelmében elnyert támogatás felhasználására vonatkozó
támogatási szerződést és felkéri a főpolgármestert,
hogy a támogatási szerződést írja alá.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
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3583/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapest Fővárosi Önkormányzat és a BKV Zrt. közötti megállapodást a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által a közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak
fenntartási, felújítási, valamint új eszköz beszerzési
támogatása igénybevételének részletes szabályairól
szóló 31/2011. (VI. 30.) NFM rendelet által szabályozott pályázaton a közlekedésért felelős miniszter
döntése értelmében elnyert támogatás felhasználására és felkéri a főpolgármestert, hogy a megállapodást írja alá.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
3584/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
A feladat végrehajtása érdekében kötelezettséget
vállal arra, hogy az 5 069 E Ft támogatási összeg
beérkezését követően a közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási,
felújítási, valamint új eszköz beszerzési támogatása igénybevételének részletes szabályairól szóló
31/2011. (VI. 30.) NFM rendelet által szabályozott
pályázaton elnyert támogatási összeg mértékével
megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” című bevételi előirányzatot, ezzel egyidejűleg
azonos összeggel tervbe veszi az új „81… Közforgalmú forgalmi révek és kompok felújítási támogatása a BKV részére” cím, azon belül a felújítási célú
pénzeszközátadás államháztartáson kívülre kiadási
előirányzatot.
3585/2011 .(XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatás beérkezését követően gondoskodjon a költségvetési
rendelet támogatási szerződéssel összhangban történő módosításáról.
Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítása
Felelős: Tarlós István
A napirend 39. pontja: Egyes kulturális társaságok
felügyelőbizottsági ügyrendjeinek, valamint a Centrál
Színház Nonprofit Kft. SZMSZ-ének jóváhagyása.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3586/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján a Thália Színház
Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében el-
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járva jóváhagyja a Társaság felügyelőbizottságának
ügyrendjét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy a Kulturális Bizottság
221/2001. (XI. 21.) számú határozatával elfogadott
felügyelőbizottsági ügyrend hatályát veszti.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
3587/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. §
(1) bekezdésében foglaltak alapján az Új Színház
Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság felügyelőbizottságának
ügyrendjét az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy a Kulturális Bizottság
222/2003. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott
felügyelőbizottsági ügyrend hatályát veszti.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
3588/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. §
(1) bekezdésében foglaltak alapján a Budapesti
Fesztiválközpont Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság
felügyelőbizottságának ügyrendjét az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy a Kulturális Bizottság 27/2002. (II. 20.)
számú határozatával elfogadott felügyelőbizottsági
ügyrend hatályát veszti.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
3589/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján a Centrál Színház
Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy a Kulturális
Bizottság 51/2003. (III. 26.) számú határozatával
elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat hatályát veszti.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 40. pontja: Javaslat az Őzikék c. szobor
haszonkölcsönbe adásáról szóló szerződés megkötésére.
Előterjesztő: Csomós Miklós
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3590/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 42. §-a
alapján jóváhagyja, megköti László Péter szobrászművész Őzikék c. szobrának a keszthelyi Helikon
Kastélymúzeum Nonprofit Kft. részére történő térítésmentes átadásáról szóló haszonkölcsön szerződést az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert annak
aláírására.
Határidő: a döntést követő 60 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 41. pontja: Javaslat Ahn Eak Tai („An Ik
Te”) mellszobor felállítására.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3591/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdés alapján, a Magyar-Koreai Társaság kérelmére jóváhagyja a Társaság költségviselésével, a Zsin Judit
szobrászművész által készített, Ahn Eak Tai koreai
zeneszerzőt ábrázoló bronz mellszobor felállítását
a XIV. kerület Városligetben, a földalatti vasút Széchenyi fürdő megállója kijáratától nyugatra található zöldterületen a mellékelt térképvázlat szerint; a
talapzaton a komponista neve, születési, halálozási évszáma a művet állítók feltüntetésével, a talapzat melletti gránit sziklán a zeneszerző életének budapesti vonatkozásait tartalmazó felirattal magyar,
angol és koreai nyelven.
Határidő: a döntést követő 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 42. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabó
Ervin Könyvtár Központi Könyvtár igazgatójának megbízásával kapcsolatos döntésre.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3592/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
a 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet 7. § (9) bekezdése alapján egyetért azzal, hogy a Fővárosi
Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója magasabb vezetői beosztással megbízza dr. Dippold Pétert, a
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtár igazgatói feladatainak ellátásával 2012. január
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1-jétől 2016. december 31-ig terjedő, öt év határozott időtartamra.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

A napirend 43. pontja: Javaslat NKA pályázat benyújtására.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3593/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
a Nemzeti Kulturális Alap Mozgókép Szakmai
Kollégium által az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének támogatása érdekében szerver beszerzésre a 49/2011. (VIII. 3.) NEFMI rendelet alapján
támogatott önkormányzatok részére kiírt pályázatot
benyújtja az előterjesztés 3-4. sz. mellékletei szerinti tartalommal. Felhatalmazza a főpolgármestert
a pályázati adatlapok és mellékletek aláírására, benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 44. pontja: Javaslat az Oktatási, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztály vagyongazdai körébe
tartozó üres, korábban oktatási-nevelési célokat szolgáló ingatlanok 2011. december 1-jével történő forgalomképessé nyilvánítására.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3594/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
a beterjesztett döntési javaslatot nem fogadja el,
mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés 2011. december 1-jei hatálylyal kivonja az oktatási ágazat vagyoni köréből a
Budapest XIV., Pillangó utca 32. szám alatti, hrsz.:
32068/1;
Verőce, Faluföle utca, hrsz.: 683;
Verőce, Faluföle utca, hrsz.: 722/1;
Verőce, Faluföle utca, hrsz.: 722/2;
Vásárosnamény-Gergelyiugornya, Berek sétány
42. hrsz.: 4409;
Soltvadkert, Tavirózsa utca 5. hrsz.: 3198;
Szabadszállás, Erdő utca, hrsz.: 339/2;
Pilisszántó, hrsz.: 84/8
ingatlanokat és 2012. február 28-i határidővel további üzemeltetésre és hasznosításra átadja azokat
jelen állapotukban a BFVK Zrt. részére azzal, hogy
az átmeneti ingyenes használat biztosítva legyen az
érintett gazdasági szervezetek számára.
Határidő: 2012. február 28.
Felelős: Tarlós István
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A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló többször módosított 75/2007. (XII. 28.) Főv.
Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján 2011. december 1-jétől kivonja az oktatási ágazati vagyoni
körből és egyidejűleg forgalomképessé minősíti a
Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező
Budapest II., Kavics utca 9. szám alatti, hrsz.: 14997;
Budapest II., Mecenzéf utca 9. szám alatti, hrsz.:
14998;
Budapest II., Bakfark Bálint utca 2. szám alatti,
hrsz.: 13708;
Budapest VI., Rippl Rónai utca 22-26. szám alatti,
hrsz.: 28296;
Budapest VIII., Vas utca 6. szám alatti, hrsz.:
36439/A/1;
Budapest IX., Gyáli út 25. szám alatti, hrsz.:
38236/156;
Budapest XI., Fehérvári út 159. szám alatti, hrsz.:
3170/49;
Budapest XI., Kőrösy József utca 3. szám alatti,
hrsz.: 4275/10;
Budapest XI., Törökbálinti út 70. szám alatti, hrsz.:
1755/9;
Budapest XIII., Visegrádi utca 39. szám alatti, hrsz.:
25372/A/1;
Budapest XIII., Visegrádi utca 39. szám alatti, hrsz.:
25372/A/3;
Tolna, Fürdőház utca, hrsz.: 443
ingatlanokat azzal, hogy azok jelen állapotukban
további üzemeltetésre és hasznosításra kerüljenek
átadásra 2012. február 28-ig a BFVK Zrt. részére.
Határidő: 2012. február 28.
Felelős: Tarlós István
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló többször módosított 75/2007. (XII. 28.) Főv.
Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján 2011. december 1-jétől kivonja az oktatási ágazati vagyoni
körből és egyidejűleg forgalomképessé minősíti a
Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező
Budapest V., Egyetem tér 5. I.7. szám alatti, hrsz.:
24159/A/19;
Budapest VIII., Vas utca 10. szám alatti, hrsz.:
36441
ingatlanokat és azokat jelen állapotukban további
üzemeltetésre 2012. február 28-ig átadja a BFVK
Zrt. részére azzal, hogy a további döntésig az ingatlanok más célú hasznosítása ne valósuljon meg.
Határidő: 2012. február 28.
Felelős: Tarlós István
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szó-
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ló többször módosított 75/2007. (XII. 28.) Főv.
Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján 2011. december 1-jétől kivonja az oktatási ágazati vagyoni
körből és forgalomképessé minősíti a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező
Budapest V., Deák Ferenc utca 17. szám alatti,
hrsz.: 24424/A/11
ingatlant azzal, hogy az további hasznosításra és
üzemeltetésre kerüljön átadásra 2012. április 15-ig
a BFVK Zrt. részére.
Határidő: 2012. április 15.
Felelős: Tarlós István
2011. december 1-jei hatállyal kivonja az oktatási ágazat vagyoni köréből és forgalomképessé minősíti Budapest XI., Hunyadi János út 2-4. szám
alatti, 43587/14 helyrajzi számú ingatlan Fővárosi
Önkormányzat ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonában lévő 1850 m2 területű ingatlanrészét, és
a Fővárosi Önkormányzat tulajdonjogának a földhivatali nyilvántartásba történő bejegyzését követően a BFVK Zrt. részére átadja. Felkéri a főpolgármestert a szükséges intézkedés megtételére.
Határidő: a tulajdonjog bejegyzését követően azonnal
Felelős: Tarlós István
Felkéri a főpolgármestert, tegye meg a szükséges
intézkedéseket annak érdekében, hogy a BFVK Zrt.
közszolgáltatási szerződésében a fenti ingatlanok
kerüljenek feltüntetésre.
Határidő: 2012. február 1.
Felelős: Tarlós István
2011. december 1-jei hatállyal kivonja az oktatási ágazat vagyongazdai köréből az ingyenes használatra átvett, Budapest XI., Budafoki út 70. szám
alatti ingatlanrészt azzal, hogy az kerüljön átadásra
2012. február 28-ig a tulajdonos Budafoki úti Ingatlankezelő és Szolgáltató Kft. (1138 Budapest,
Meder utca 8.) részére, és felkéri a főpolgármestert,
hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az erről szóló megállapodásnak a hatáskörrel rendelkező
testület elé történő terjesztésére.
Határidő: 2012. február 28.
Felelős: Tarlós István
Hozzájárul a Gundel Károly Vendéglátóipari és
Idegenforgalmi Szakképző Iskola Budapest IX.,
Gyáli út 25. sz. alatti telephelyén lévő 2 db szolgálati lakásként nyilvántartott, kiürített helyiségcsoport lakásjellegének a megszüntetéséhez és felkéri
a főpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
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A „3801 Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet” cím támogatási és kiadási (dologi) előirányzatának összesen
3 140 E Ft összeggel történő egyidejű csökkentése
mellett megemeli a
„370100 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete”
cím
támogatási és kiadási előirányzatát 3 140 E Ft-tal
ebből dologi kiadás:
3 140 E Ft.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendeletmódosító ülése
Felelős: Tarlós István
Csökkenti a Főpolgármesteri Hivatal 8402 Intézményi felújítások céljellegű támogatási keretei között szereplő „Egyéb feladat”-ként megjelölt 2011.
évi módosított előirányzatot 33 000 E Ft-tal (2011.
módosított előirányzat 245 091 E Ft-ra módosul), s
ezzel egyidejűleg tervbe veszi új feladatként:
– Fővárosi Beszédjavító Intézet és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény irodahelyiségek, vizesblokkok felújítása” feladat
előirányzatát 15 000 E Ft-tal, valamint
– „3. sz. Fővárosi Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és
Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ belső
felújítás” feladat előirányzatát 18 000 E Ft-tal.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy.
rendelet 45. § (7) bekezdésében meghatározott jogkörében a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság és a
Gazdasági Bizottság hatáskörét eseti jelleggel magához vonja, és Budapest Főváros Önkormányzata
és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának és megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy.
rendelet 12. §-a alapján jóváhagyja a „Fővárosi
Beszédjavító Intézet és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény irodahelyiségek, vizesblokkok felújítása” feladat 6627. azonosítójú engedélyokiratát az előterjesztés 34. sz. melléklete
szerinti tartalommal, valamint a „3. sz. Fővárosi Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató
Központ belső felújítás” feladat 6628. azonosítójú
engedélyokiratát az előterjesztés 35. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert
a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését
követően az engedélyokiratok aláírására.
Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap
Felelős: Tarlós István
Úgy dönt, hogy amennyiben az előterjesztéssel az
oktatási ágazatból kivont ingatlanok értékesítéséből, bérbeadásából, egyéb hasznosításából a Fővá-
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rosi Önkormányzatnak bevétele származik, úgy a
bevétel 25%-a elkülönítésre kerül az oktatási ágazatban halaszthatatlanná váló, későbbiekben meghatározandó felújítási, vagy rekonstrukciós feladatok fedezetéül.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tarlós István
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztéshez
kapcsolódó költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés
elé.
Határidő: a soron következő rendeletmódosítás alkalmával
Felelős: Tarlós István”.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3595/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy újra kíván szavazni az előterjesztés
határozati javaslatairól.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3596/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
2011. december 1-jei hatállyal kivonja az oktatási
ágazat vagyoni köréből a
Budapest XIV., Pillangó utca 32. szám alatti, hrsz.:
32068/1;
Verőce, Faluföle utca, hrsz.: 683;
Verőce, Faluföle utca, hrsz.: 722/1;
Verőce, Faluföle utca, hrsz.: 722/2;
Vásárosnamény-Gergelyiugornya, Berek sétány
42. hrsz.: 4409;
Soltvadkert, Tavirózsa utca 5. hrsz.: 3198;
Szabadszállás, Erdő utca, hrsz.: 339/2;
Pilisszántó, hrsz.: 84/8
ingatlanokat és 2012. február 28-i határidővel további üzemeltetésre és hasznosításra átadja azokat
jelen állapotukban a BFVK Zrt. részére azzal, hogy
az átmeneti ingyenes használat biztosítva legyen az
érintett gazdasági szervezetek számára.
Határidő: 2012. február 28.
Felelős: Tarlós István
3597/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló többször módosított 75/2007. (XII. 28.) Főv.
Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján 2011. december 1-jétől kivonja az oktatási ágazati vagyoni
körből és egyidejűleg forgalomképessé minősíti a
Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező
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Budapest II., Kavics utca 9. szám alatti, hrsz.:
14997;
Budapest II., Mecenzéf utca 9. szám alatti, hrsz.:
14998;
Budapest II., Bakfark Bálint utca 2. szám alatti,
hrsz.: 13708;
Budapest VI., Rippl Rónai utca 22-26. szám alatti,
hrsz.: 28296;
Budapest VIII., Vas utca 6. szám alatti, hrsz.:
36439/A/1;
Budapest IX., Gyáli út 25. szám alatti, hrsz.:
38236/156;
Budapest XI., Fehérvári út 159. szám alatti, hrsz.:
3170/49;
Budapest XI., Kőrösy József utca 3. szám alatti,
hrsz.: 4275/10;
Budapest XI., Törökbálinti út 70. szám alatti, hrsz.:
1755/9;
Budapest XIII., Visegrádi utca 39. szám alatti, hrsz.:
25372/A/1;
Budapest XIII., Visegrádi utca 39. szám alatti, hrsz.:
25372/A/3;
Tolna, Fürdőház utca, hrsz.: 443
ingatlanokat azzal, hogy azok jelen állapotukban
további üzemeltetésre és hasznosításra kerüljenek
átadásra 2012. február 28-ig a BFVK Zrt. részére.
Határidő: 2012. február 28.
Felelős: Tarlós István
3598/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló többször módosított 75/2007. (XII. 28.) Főv.
Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján 2011. december 1-jétől kivonja az oktatási ágazati vagyoni
körből és egyidejűleg forgalomképessé minősíti a
Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező
Budapest V., Egyetem tér 5. I. 7. szám alatti, hrsz.:
24159/A/19;
Budapest VIII., Vas utca 10. szám alatti, hrsz.:
36441
ingatlanokat és azokat jelen állapotukban további
üzemeltetésre 2012. február 28-ig átadja a BFVK
Zrt. részére azzal, hogy a további döntésig az ingatlanok más célú hasznosítása ne valósuljon meg.
Határidő: 2012. február 28.
Felelős: Tarlós István
3599/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló többször módosított 75/2007. (XII. 28.) Főv.
Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján 2011. december 1-jétől kivonja az oktatási ágazati vagyoni
körből és forgalomképessé minősíti a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező
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Budapest V., Deák Ferenc utca 17. szám alatti,
hrsz.: 24424/A/11
ingatlant azzal, hogy az további hasznosításra és
üzemeltetésre kerüljön átadásra 2012. április 15-ig
a BFVK Zrt. részére.
Határidő: 2012. április 15.
Felelős: Tarlós István
3600/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
2011. december 1-jei hatállyal kivonja az oktatási ágazat vagyoni köréből és forgalomképessé minősíti Budapest XI., Hunyadi János út 2-4. szám
alatti, 43587/14 helyrajzi számú ingatlan Fővárosi
Önkormányzat ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonában lévő 1850 m2 területű ingatlanrészét, és
a Fővárosi Önkormányzat tulajdonjogának a földhivatali nyilvántartásba történő bejegyzését követően a BFVK Zrt. részére átadja. Felkéri a főpolgármestert a szükséges intézkedés megtételére.
Határidő: a tulajdonjog bejegyzését követően azonnal
Felelős: Tarlós István
3601/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, tegye meg a szükséges
intézkedéseket annak érdekében, hogy a BFVK Zrt.
közszolgáltatási szerződésében a fenti ingatlanok
kerüljenek feltüntetésre.
Határidő: 2012. február 1.
Felelős: Tarlós István
3602/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
2011. december 1-jei hatállyal kivonja az oktatási ágazat vagyongazdai köréből az ingyenes használatra átvett, Budapest XI., Budafoki út 70. szám
alatti ingatlanrészt azzal, hogy az kerüljön átadásra
2012. február 28-ig a tulajdonos Budafoki úti Ingatlankezelő és Szolgáltató Kft. (1138 Budapest,
Meder utca 8.) részére, és felkéri a főpolgármestert,
hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az erről szóló megállapodásnak a hatáskörrel rendelkező
testület elé történő terjesztésére.
Határidő: 2012. február 28.
Felelős: Tarlós István
3603/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Hozzájárul a Gundel Károly Vendéglátóipari és
Idegenforgalmi Szakképző Iskola Budapest IX.,
Gyáli út 25. sz. alatti telephelyén lévő 2 db szolgálati lakásként nyilvántartott, kiürített helyiségcsoport lakásjellegének a megszüntetéséhez és felkéri
a főpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
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3604/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
A „3801 Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet” cím támogatási és
kiadási (dologi) előirányzatának összesen 3 140 E
Ft összeggel történő egyidejű csökkentése mellett
megemeli a
„370100 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete”
cím
támogatási és kiadási előirányzatát 3 140 E Ft-tal
ebből dologi kiadás:
3 140 E Ft.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendeletmódosító ülése
Felelős: Tarlós István
3605/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Csökkenti a Főpolgármesteri Hivatal 8402 Intézményi felújítások céljellegű támogatási keretei között szereplő „Egyéb feladat”-ként megjelölt 2011.
évi módosított előirányzatot 33 000 E Ft-tal (2011.
módosított előirányzat 245 091 E Ft-ra módosul), s
ezzel egyidejűleg tervbe veszi új feladatként:
– Fővárosi Beszédjavító Intézet és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény irodahelyiségek, vizesblokkok felújítása” feladat
előirányzatát 15 000 E Ft-tal, valamint
– „3. sz. Fővárosi Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és
Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ belső
felújítás” feladat előirányzatát 18 000 E Ft-tal.
3606/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy.
rendelet 45. § (7) bekezdésében meghatározott jogkörében a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság és a
Gazdasági Bizottság hatáskörét eseti jelleggel magához vonja, és Budapest Főváros Önkormányzata
és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának és megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy.
rendelet 12. §-a alapján jóváhagyja a „Fővárosi
Beszédjavító Intézet és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény irodahelyiségek, vizesblokkok felújítása” feladat 6627. azonosítójú engedélyokiratát az előterjesztés 34. sz. melléklete
szerinti tartalommal, valamint a „3. sz. Fővárosi Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató
Központ belső felújítás” feladat 6628. azonosítójú
engedélyokiratát az előterjesztés 35. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert
a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését
követően az engedélyokiratok aláírására.
Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap
Felelős: Tarlós István
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3607/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy amennyiben az előterjesztéssel az
oktatási ágazatból kivont ingatlanok értékesítéséből, bérbeadásából, egyéb hasznosításából a Fővárosi Önkormányzatnak bevétele származik, úgy a
bevétel 25%-a elkülönítésre kerül az oktatási ágazatban halaszthatatlanná váló, későbbiekben meghatározandó felújítási, vagy rekonstrukciós feladatok fedezetéül.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tarlós István
3608/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztéshez
kapcsolódó költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés
elé.
Határidő: a soron következő rendeletmódosítás alkalmával
Felelős: Tarlós István.
A napirend 45. pontja: Javaslat egyes közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítására.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3609/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
módosítja a 3. sz. Fővárosi Tanulási Képességet
Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és
Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (Budapest
V., Deák Ferenc utca 17.) alapító okiratát az előterjesztés 2.1 számú melléklete szerinti tartalommal.
3610/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a 4. sz. Fővárosi Tanulási Képességet
Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és
Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (Budapest
VII., Izabella utca 1.) alapító okiratát az előterjesztés 2.2 számú melléklete szerinti tartalommal.
3611/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Csalogány Óvoda, Általános Iskola,
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon (Budapest III., San Marco u.
48-50.) alapító okiratát az előterjesztés 2.3 számú
melléklete szerinti tartalommal.
3612/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Deák Ferenc Középiskolai Kollégium
(Budapest XI., Rimaszombati út 2.) alapító okiratát
az előterjesztés 2.4 számú melléklete szerinti tartalommal.
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3613/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Módosítja az Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola (Budapest XIV., Egressy út 71.)
alapító okiratát az előterjesztés 2.5 számú melléklete szerinti tartalommal.
3614/2011.( XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Módosítja az Eötvös József Gimnázium (Budapest
V., Reáltanoda utca 7.) alapító okiratát az előterjesztés 2.6 számú melléklete szerinti tartalommal.
3615/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Módosítja az Eötvös Loránd Szakközépiskola és
Szakiskola (Budapest XX., Török Flóris u. 89.) alapító okiratát az előterjesztés 2.7 számú melléklete
szerinti tartalommal.
3616/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Fővárosi Beszédjavító Intézet és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
(Budapest V., Deák Ferenc utca 17.) alapító okiratát
az előterjesztés 2.8 számú melléklete szerinti tartalommal.
3617/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Gennaro Verolino Általános Iskola,
Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Budapest XII., Hegyhát u. 19.) alapító okiratát
az előterjesztés 2.9 számú melléklete szerinti tartalommal.
3618/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Gundel Károly Vendéglátóipari és
Idegenforgalmi Szakképző Iskola (Budapest IX.,
Ecseri út 5-7.) alapító okiratát az előterjesztés 2.10
számú melléklete szerinti tartalommal.
3619/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Káldor Miklós Kollégium (Budapest
II., Felvinci út 8.) alapító okiratát az előterjesztés
2.11 számú melléklete szerinti tartalommal.
3620/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Kós Károly Kollégium (Budapest XIV.,
Mogyoródi út 19.) alapító okiratát az előterjesztés
2.12 számú melléklete szerinti tartalommal.
3621/2011.(XI.30.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és
Pályaválasztási Tanácsadó Intézet (Budapest VIII.,
Vas utca 8.) alapító okiratát az előterjesztés 2.13
számú melléklete szerinti tartalommal.
3622/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon (Budapest XIV.,
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Mexikói út 59-60.) alapító okiratát az előterjesztés
2.14 számú melléklete szerinti tartalommal.
3623/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Neumann János Számítástechnikai
Szakközépiskola (Budapest XIV., Kerepesi út 124.)
alapító okiratát az előterjesztés 2.15 számú melléklete szerinti tartalommal.
3624/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium (Budapest VI.,
Andrássy út 63-65.) alapító okiratát az előterjesztés
2.16 számú melléklete szerinti tartalommal.
3625/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Széchenyi István Gimnázium (Budapest XI., Rimaszombati út 2-4.) alapító okiratát az
előterjesztés 2.17 számú melléklete szerinti tartalommal.
3626/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Terézvárosi Középfokú Kollégium
(Budapest VI., Hegedű utca 1.) alapító okiratát az
előterjesztés 2.18 számú melléklete szerinti tartalommal.
3627/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola (Budapest VI., Szondy utca
41.) alapító okiratát az előterjesztés 2.19 számú
melléklete szerinti tartalommal.
3628/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Zrínyi Miklós Gimnázium (Budapest
X., Mádi utca 173.) alapító okiratát az előterjesztés
2.21 számú melléklete szerinti tartalommal.
3629/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola (Budapest XIV., Thököly út 48-54.) alapító okiratát az előterjesztés 2.22 számú melléklete
szerinti tartalommal.
3630/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szakközépiskola (Budapest VIII., Vas u.
9-11.) alapító okiratát az előterjesztés 2.23 számú
melléklete szerinti tartalommal.
3631/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 2.1-2.19
és a 2.21-2.23 számú mellékleteiben található alapító okirat módosítások aláírására és az előterjesztés 3.1-3.19 és a 3.21-3.23 számú mellékletek sze-
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rinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok
aláírására és kiadására
Határidő: döntést követő 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 46. pontja: Javaslat a Budapest Főváros
Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona
és a Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Balatonboglár) közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyására.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3632/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a 4215 címkódú Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona költségvetési szerv és a 4213 címkódú Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona
(Balatonboglár) költségvetési szerv között létrejött
munkamegosztási megállapodást az előterjesztés 1.
számú melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
3633/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
A 2507/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozatot az
alábbiak szerint módosítja:
A gazdasági átszervezés miatt 16 (fő) engedélyezett
álláshelyet érintő végleges létszámcsökkentést hajt
végre – 15 (fő) esetében 2012. január 1-jei kezdetű felmentéssel, 1 (fő) esetében 2012. március 1-jei
felmentéssel –, melyhez kapcsolódóan a létszámkeretek csökkentésére az alábbiak szerint kerül sor:
– 2012. január 1-jével 14 engedélyezett (üres)
álláshely, ebből 7 álláshely a 4213 címkódú
Balatonboglári Gyermekotthon intézménynél
és 7 álláshely a 4215 címkódú II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon intézménynél;
– 2012. szeptember 1-jével 1 (fő) engedélyezett
(betöltött) álláshely - 2012. január 1-jei kezdetű felmentéssel (felmentési idő leteltét követően) a 4213 címkódú Balatonboglári Gyermekotthon intézménynél;
– 2012. november 1-jével 1 (fő) engedélyezett
(betöltött) álláshely 2012. március 1-jei kezdetű
felmentéssel - (felmentési idő leteltét követően)
a 4215 címkódú II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon intézménynél.
Határidő: 2012. január 1-jei hatállyal a 2012. évi költségvetés tervezésekor, 2012. szeptember 1-jei hatállyal a 2012. szeptemberi rendeletmódosításkor,
illetve 2012. november 1-jei hatállyal a 2012. novemberi rendelet-módosításkor
Felelős: Tarlós István
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3634/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
A 2508/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozatot az
alábbiak szerint módosítja:
A gazdasági integrációval az intézményi létszámkereteket az alábbiak szerint állapítja meg:
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Felhatalmazza a főpolgármestert az intézményi szakmai programok jóváhagyási záradékainak az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal való aláírására és az intézmény részére történő kiadására.
Adatok: főben

2011. július

2012.
szeptember 1-jei
hatállyal

2012. január 1-jei hatállyal

Önállóan működő és
gazdálkodó intézmény
szakmai
létszáma

Gazdasági-technikai létszám
átcsoportosítás

Véglegesen
megszüntetésre
kerülő
üres álláshelyek

2012. november 1-jei
hatállyal

Engedélyezett
létszám

Véglegesen
megszüntetésre
kerülő
betöltött
álláshelyek

Véglegesen
megszüntetésre
kerülő
betöltött
álláshelyek

Az integráció
és a létszám-leépítés
utáni
engedélyezett
létszámkeret

Címkód

Intézmény

Eng.
létszámkeret

Ebből
gazdasági-technikai
létszám

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

4213

Balatonboglár

70

30

40

-22

-7

41

-1

0

40

4215

II. Rákóczi F.

58

24

34

+22

-7

73

0

-1

72

128

54

74

0

-14

114

-1

-1

112

Összesen:

Határidő: 2012. január 1-jei hatállyal a 2012. évi költségvetés tervezésekor, 2012. szeptember 1-jei hatállyal a 2012. szeptemberi rendeletmódosításkor,
illetve 2012. november 1-jei hatállyal a 2012. novemberi rendelet-módosításkor
Felelős: Tarlós István
3635/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
A 2515/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozatot az
alábbiak szerint módosítja:
Felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket, hogy a 16 álláshelyet érintő
végleges létszámleépítéshez kapcsolódó tényleges
kifizetésekről készüljön elszámolás és azt terjessze
be a Fővárosi Közgyűlés 2012. decemberi ülésére.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2012. decemberi ülése
Felelős: Tarlós István
A napirend 47. pontja: Javaslat egyes gyermekvédelmi intézmények szakmai programjainak jóváhagyására.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3636/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának
Gyermekotthona (3345 Mónosbél, Dózsa György
út 12.) I-es és II-es számú szakmai egységének módosított szakmai programját.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
3637/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának
Hűvösvölgyi Gyermekotthona (1021 Budapest,
Hűvösvölgyi út 165.) I-es és II-es számú szakmai
egységének módosított szakmai programját.
Felhatalmazza a főpolgármestert az intézményi
szakmai programok jóváhagyási záradékainak az
előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal való aláírására és az intézmény részére történő
kiadására.
Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
3638/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának
Kornis Klára Gyermekotthona (1042 Budapest, Árpád út 199.) gyermekvédelmi intézmény módosított szakmai programját.
Felhatalmazza a főpolgármestert az intézményi szakmai program jóváhagyási záradékának az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal
való aláírására és az intézmény részére történő kiadására.
Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
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3639/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata
(1081 Budapest, Alföldi u. 9-13.) telephelye újonnan elkészített szakmai programját.
Felhatalmazza a főpolgármestert az intézményi
szakmai program jóváhagyási záradékának az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal
való aláírására és az intézmény részére történő kiadására.
Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
3640/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Csalogány Óvoda, Általános Iskola,
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon (1034 Budapest, San Marco
u. 48-50.) gyermekotthoni részlegének módosított
szakmai programját.
Felhatalmazza a főpolgármestert az intézményi
szakmai program jóváhagyási záradékának az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal
való aláírására, és az intézmény részére történő kiadására.
Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
3641/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja az Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (1108 Budapest, Újhegyi
sétány 9-11.) gyermekotthoni részlegének módosított szakmai programját.
Felhatalmazza a főpolgármestert az intézményi
szakmai program jóváhagyási záradékának az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal
való aláírására és az intézmény részére történő kiadására.
Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
3642/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Gennaro Verolino Általános Iskola,
Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (1121 Budapest, Hegyhát út 19.) gyermekotthoni részlegének módosított szakmai programját.
Felhatalmazza a főpolgármestert az intézményi
szakmai program jóváhagyási záradékának az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal
való aláírására és az intézmény részére történő kiadására.
Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
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3643/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (1035 Budapest, Miklós tér
5.) gyermekotthoni részleg I-es és II-es számú szakmai egységének módosított szakmai programját.
Felhatalmazza a főpolgármestert az intézményi
szakmai programok jóváhagyási záradékainak az
előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal való aláírására és az intézmény részére történő
kiadására.
Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
3644/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja az Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és
Gyermekotthon (1089 Budapest, Diószeghy u. 25.)
gyermekotthoni részlegének módosított szakmai
programját.
Felhatalmazza a főpolgármestert az intézményi
szakmai program jóváhagyási záradékának az előterjesztés 9. számú melléklete szerinti tartalommal
való aláírására és az intézmény részére történő kiadására.
Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
3645/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja az Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Gyermekotthon (8410 Bakonyoszlop, Kossuth
u. 1.) gyermekotthoni részleg I-es és II-es számú
szakmai egységének módosított szakmai programját.
Felhatalmazza a főpolgármestert az intézményi
szakmai programok jóváhagyási záradékainak az
előterjesztés 10. számú melléklete szerinti tartalommal való aláírására és az intézmény részére történő kiadására.
Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
3646/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Vakok Óvodája, Általános Iskolája,
Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.)
gyermekotthoni részlegének módosított szakmai
programját.
Felhatalmazza a főpolgármestert az intézményi
szakmai program jóváhagyási záradékának az előterjesztés 11. számú melléklete szerinti tartalommal
való aláírására és az intézmény részére történő kiadására.
Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
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3647/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja az Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon (2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 31.) gyermekotthoni részlegének módosított szakmai programját.
Felhatalmazza a főpolgármestert az intézményi
szakmai program jóváhagyási záradékának az előterjesztés 12. számú melléklete szerinti tartalommal
való aláírására és az intézmény részére történő kiadására.
Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
A napirend 48. pontja: Javaslat egyes gyermekvédelmi intézmények szervezeti és működési szabályzatainak jóváhagyására.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3648/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának
Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona (1038 Budapest, Dózsa György út 44.) szervezeti és működési
szabályzatát.
Felhatalmazza a főpolgármestert a szervezeti és
működési szabályzat jóváhagyási záradékának, az
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal való aláírására és az intézmény részére történő
kiadására.
Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
3649/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának
Gyermekotthona (3345 Mónosbél, Dózsa György
út 12). szervezeti és működési szabályzatát.
Felhatalmazza a főpolgármestert a szervezeti és
működési szabályzat jóváhagyási záradékának az
előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal való aláírására és az intézmény részére történő
kiadására.
Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
3650/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának
Hűvösvölgyi Gyermekotthona (1021 Budapest,
Hűvösvölgyi út 165.) szervezeti és működési szabályzatát.
Felhatalmazza a főpolgármestert a szervezeti és
működési szabályzat jóváhagyási záradékának az
előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalom-
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mal való aláírására és az intézmény részére történő
kiadására.
Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
3651/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (2841
Oroszlány, Rákóczi u. 53.) szervezeti és működési
szabályzatát.
Felhatalmazza a főpolgármestert a szervezeti és
működési szabályzat jóváhagyási záradékának az
előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal való aláírására és az intézmény részére történő
kiadására.
Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
3652/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának
Zirzen Janka Gyermekotthona (1021 Budapest,
Heinrich István út 2.) szervezeti és működési szabályzatát.
Felhatalmazza a főpolgármestert a szervezeti és
működési szabályzat jóváhagyási záradékának az
előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal való aláírására és az intézmény részére történő
kiadására.
Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
3653/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának
Cseppkő utcai Gyermekotthona és Óvodája (1025
Budapest, Cseppkő u. 74.) szervezeti és működési
szabályzatát.
Felhatalmazza a főpolgármestert a szervezeti és
működési szabályzat jóváhagyási záradékának az
előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal való aláírására és az intézmény részére történő
kiadására.
Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
3654/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának
Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (1021
Budapest, Hárshegyi út 9.) szervezeti és működési
szabályzatát.
Felhatalmazza a főpolgármestert a szervezeti és
működési szabályzat jóváhagyási záradékának az
előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal való aláírására és az intézmény részére történő
kiadására.
Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
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3655/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának
Kossuth Lajos Gyermekotthona és Általános Iskolája (1112 Budapest, Menyecske u. 16.) szervezeti
és működési szabályzatát.
Felhatalmazza a főpolgármestert a szervezeti és
működési szabályzat jóváhagyási záradékának az
előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal való aláírására és az intézmény részére történő
kiadására.
Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
3656/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának
József Attila Gyermekotthona (1191 Budapest, József Attila u. 65-69.) szervezeti és működési szabályzatát.
Felhatalmazza a főpolgármestert a szervezeti és
működési szabályzat jóváhagyási záradékának az
előterjesztés 9. számú melléklete szerinti tartalommal való aláírására és az intézmény részére történő
kiadására.
Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
3657/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának
Kornis Klára Gyermekotthona (1042 Budapest, Árpád út 199.) szervezeti és működési szabályzatát.
Felhatalmazza a főpolgármestert a szervezeti és
működési szabályzat jóváhagyási záradékának az
előterjesztés 10. számú melléklete szerinti tartalommal való aláírására és az intézmény részére történő kiadására.
Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
3658/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának
Utógondozó Otthona (1103 Budapest, Kőér u. 26.)
szervezeti és működési szabályzatát.
Felhatalmazza a főpolgármestert a szervezeti és
működési szabályzat jóváhagyási záradékának az
előterjesztés 11. számú melléklete szerinti tartalommal való aláírására és az intézmény részére történő kiadására.
Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
3659/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának
Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági
Szervezete (1087 Budapest, Kerepesi út 33.) szervezeti és működési szabályzatát.

99

Felhatalmazza a főpolgármestert a Szervezeti és
Működési Szabályzat jóváhagyási záradékának az
előterjesztés 12. számú melléklete szerinti tartalommal való aláírására és az intézmény részére történő kiadására.
Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
3660/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó
Gyermekotthonai (1063 Budapest, Kmety György
u. 31.) szervezeti és működési szabályzatát.
Felhatalmazza a főpolgármestert a szervezeti és
működési szabályzat jóváhagyási záradékának az
előterjesztés 13. számú melléklete szerinti tartalommal való aláírására és az intézmény részére történő kiadására.
Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
A napirend 49. pontja: Javaslat az oktatási ágazatban létrejött gazdasági szervezetek szervezeti és működési szabályzatainak jóváhagyására.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3661/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a BETISZK Gazdasági Szervezete
(1073 Budapest, Dohány u. 65.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 1. számú melléklete szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
3662/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Csepel TISZK Gazdasági Szervezete (1211 Budapest, Posztógyár u. 10.) szervezeti
és működési szabályzatát az előterjesztés 2. számú
melléklete szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
3663/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Dél-Budai TISZK Gazdasági Szervezete (1126 Budapest, Márvány u. 32.) szervezeti
és működési szabályzatát az előterjesztés 3. számú
melléklete szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
3664/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja az Építőipari TISZK Gazdasági Szervezete (1087 Budapest, Mosonyi u. 6.) szervezeti
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és működési szabályzatát az előterjesztés 4. számú
melléklete szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

és működési szabályzatát az előterjesztés 11. számú
melléklete szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

3665/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja az ÉPTISZK Gazdasági Szervezete
(1139 Budapest, Váci út 179-183.) szervezeti és
működési szabályzatát az előterjesztés 5. számú
melléklete szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

3672/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Modell TISZK Gazdasági Szervezete
(1133 Budapest, Vág u. 12-14.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 12. számú melléklete szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

3666/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Gazdasági TISZK Gazdasági Szervezete (1011 Budapest, Ponty u. 1-3.) szervezeti és
működési szabályzatát az előterjesztés 6. számú
melléklete szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

3673/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Petrik TISZK Gazdasági Szervezete
(1146 Budapest, Thököly út 48-54.) szervezeti és
működési szabályzatát az előterjesztés 13. számú
melléklete szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

3667/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Gimnáziumok Gazdasági Szervezete
(1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49-51.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 7.
számú melléklete szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

3674/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Szily TISZK Gazdasági Szervezete
(1149 Budapest, Várna u. 23.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 14. számú melléklete szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

3668/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Gundel TISZK Gazdasági Szervezete
(1134 Budapest, Huba u. 7.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 8. számú melléklete szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

3675/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Színes TISZK Gazdasági Szervezete
(1106 Budapest, Maglódi út 8.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 15. számú melléklete szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

3669/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete (1134 Budapest, Róbert Károly
krt. 49-51.) szervezeti és működési szabályzatát az
előterjesztés 9. számú melléklete szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

3676/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert a 3661-3675/2011. (XI.
30.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódóan az
előterjesztés 1-15. számú mellékletei szerinti jóváhagyások aláírására és kiadására.
Határidő: döntést követő 30 nap
Felelős: Tarlós István

3670/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Humán TISZK Gazdasági Szervezete
(1088 Budapest, Ludovika tér 1.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 10. számú melléklete szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

A napirend 50. pontja: Javaslat a FOK Nonprofit
Kft.-vel kötendő közszolgáltatási szerződésre.
Előterjesztő: Csomós Miklós

3671/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Kollégiumok Gazdasági Szervezete
(1149 Budapest, Mogyoródi út 19-21.) szervezeti

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3677/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
az iskolaadminisztrációs és ügyviteli adminisztrációs szoftver felhasználói jogának biztosításáért és üzemeltetéséért a „9300 Általános tartalék”
cím előirányzatának 48 600 E Ft-tal történő csök-
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kentésével egyidejűleg megemeli a „8114 Fővárosi
Oktatástechnológiai Központ Nonprofit Kft.” működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre cím
előirányzatát.

intézményhálózatában biztosítja a megkezdett tanulmányok folytatását.
Határidő: 2012. július 1.
Felelős: Tarlós István

3678/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a „8114 Fővárosi
Oktatástechnológiai Központ Nonprofit Kft.” címre
92 449 E Ft előirányzatot (működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre) a 2012. évi költségvetésben biztosítja.
Határidő: költségvetési tervezés készítésekor
Felelős: Tarlós István

3683/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
A megszűnő Baross Gábor Szakiskola közlekedés
szakmacsoportos tanulóit a Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola, a távfűtés-szerelő tanulókat a Bánki Donát Közlekedésgépészeti
Szakközépiskola és Szakiskola fogadja, és biztosítja számukra megkezdett tanulmányaik folytatását.
A fogadó intézmények az átjelentkező tanulók részére az átvételről, beiratkozásról szóló dokumentumot 2012. június 30-ig kiadják.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Tarlós István

3679/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Szolgáltató Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (1088 Budapest,
Bródy S. u. 14.) és a Fővárosi Önkormányzat között
létrejövő közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: döntést követő 30 nap
Felelős: Tarlós István
3680/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot
terjessze a soron következő rendeletmódosító Közgyűlés elé.
Határidő: 2011. december
Felelős: Tarlós István
3681/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a 3677/2011. (XI.
30.) Főv. Kgy. határozatban szereplő összeg soron
kívüli utalásáról intézkedjék.
Határidő: döntést követő 5 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 51. pontja: Javaslat – fővárosi kerületi önkormányzattól történő – közoktatási feladat átvételére.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3682/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros XX. kerület, Pesterzsébet Önkormányzata által a Fővárosi Önkormányzatnak átadott szakiskolai ellátási feladatról gondoskodik, e
feladat ellátásához nincs szükség a Baross Gábor
Szakiskola (1204 Budapest, Székelyhíd u. 23.) további működtetéséhez. A tanulók számára a Fővárosi Önkormányzat a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 86. § (3) bekezdése alapján saját

3684/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros XX. kerület, Pesterzsébet Önkormányzata által a Fővárosi Önkormányzatnak
átadott középiskolai, szakiskolai ellátási feladatról
gondoskodik, e feladat ellátásához nincs szükség a
Gróf Széchenyi István Szakiskola és Gimnázium
(1203 Budapest, Kálmán u. 15.) további működtetéséhez. A tanulók számára a Fővárosi Önkormányzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
86. § (3) bekezdése alapján saját intézményhálózatában biztosítja a megkezdett tanulmányok folytatását.
Határidő: 2012. július 1.
Felelős: Tarlós István
3685/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
A megszűnő Gróf Széchenyi István Szakiskola és
Gimnázium 9-10. évfolyamos, szakmai alapozó
képzésben részt vevő tanulóit a Szamos Mátyás
Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola,
a 11-12-13. szakképző évfolyamok tanulóit a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakközépiskola és
Szakiskola fogadja, és biztosítja számukra megkezdett tanulmányaik folytatását. A fogadó intézmények az átjelentkező tanulók részére az átvételről,
beiratkozásról szóló dokumentumot 2012. június
30-ig kiadják. A megszűnő Gróf Széchenyi István
Szakiskola és Gimnázium esti munkarendű gimnáziumi felnőttoktatásában résztvevő tanulókat a Széchenyi István Gimnázium fogadja.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Tarlós István
3686/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Amennyiben a 3682-3685/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy.
határozatokban megfogalmazott feladatátvétel következményeként szükséges, Budapest Főváros
Önkormányzata 2012. július 31-ig a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (9) bekezdé-
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se alapján kezdeményezi, hogy az átvett feladatellátáshoz Budapest Főváros XX. kerület, Pesterzsébet
Önkormányzata használatra adja át a feladat ellátását szolgáló, az oktató-nevelő munkát segítő eszközöket és felszereléseket. Felkéri a főpolgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. július 31.
Felelős: Tarlós István
3687/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Amennyiben a 3682-3685/2011. (XI. 30.) Főv.
Kgy. határozatokban megfogalmazott feladatátvétel következményeként a fogadó intézményekben
osztály- és/vagy csoportszám növekedés történik
a 2012/2013. tanévben, és ehhez az egyes intézményekben humánerőforrás bővítés szükséges, a
fogadó intézmények a megszűnő Baross Gábor
Szakiskolában és a megszűnő Gróf Széchenyi István Szakiskola és Gimnáziumban korábban közalkalmazotti jogviszonyban lévő munkavállalóknak
ajánlják fel elsősorban az álláshelyet.
Határidő: 2012. augusztus 31.
Felelős: Tarlós István
3688/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a 3682-3687/2011.
(XI. 30.) Főv. Kgy. döntéseket ismertesse Budapest
Főváros XX. kerület, Pesterzsébet Önkormányzatával.
Határidő: a döntést követő 30 nap
Felelős: Tarlós István
3689/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Amennyiben a 3682-3685/2011. (XI. 30.) Főv.
Kgy. határozatokban megfogalmazott feladatátvétel következményeként a fogadó intézményekben
osztály- és/vagy csoportszám növekedés történik a
2012/2013. tanévben, az ehhez szükséges költségvetési többletforrást a Fővárosi Önkormányzat a
tanévi feladatváltozások keretében biztosítja.
Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Tarlós István
A napirend 52. pontja: Javaslat együttműködési
szándéknyilatkozat aláírására Gondoskodó Kollégiumok
Hálózata létrehozása céljából.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3690/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága és Budapest Főváros Önkormányzata között létrejött együttműködési szándéknyilatkozatot
a Gondoskodó Kollégiumok Hálózata létrehozására
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az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti tartalommal, továbbá felkéri a főpolgármestert a szándéknyilatkozat aláírására.
Határidő: döntést követő 15 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 53. pontja: Javaslat a kulturális nonprofit
kft.-k ügyvezetőinek külföldi kiküldetéseivel és szakmai
beszámolóival kapcsolatos döntésre.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3691/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva elfogadja a Trafó Kortárs Művészetek Háza
Nonprofit Kft. ügyvezetője, Szabó György 2011.
október 3-5. közötti pozsonyi utazásával kapcsolatos szakmai beszámolóját, és engedélyezi részére az utazással összefüggésben az előterjesztés 1.
sz. melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható igazolt költségek kifizetését.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap
Felelős: Tarlós István
3692/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva
elfogadja a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.
ügyvezetője, Bálint András 2011. október 4-6. közötti gyergyószentmiklósi utazásával kapcsolatos
szakmai beszámolóját, és 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
3693/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva elfogadja az Új Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Márta István 2011. október 4-6. közötti
gyergyószentmiklósi utazásával kapcsolatos szakmai beszámolóját, és engedélyezi részére az utazással összefüggésben az előterjesztés 3. sz. melléklete
szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján
elszámolható igazolt költségek kifizetését.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő
30 nap
Felelős: Tarlós István
3694/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva
tudomásul veszi, hogy az Új Színház Nonprofit Kft.
ügyvezetője, Márta István 2011. október 10. és ok-
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tóber 13. között Belgrádba utazott az előterjesztés
4. sz. mellékletének megfelelően, egyben elfogadja
az utazásról készült szakmai beszámolót és engedélyezi részére az utazással összefüggésben az előterjesztés 5. sz. melléklete szerint felmerült, a hatályos
jogszabályok alapján elszámolható igazolt költségek kifizetését.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő
30 nap
Felelős: Tarlós István
3695/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva tudomásul veszi, hogy a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője, Vitézy Zsófia
2011. október 26. és október 28. között Koppenhágába utazott az előterjesztés 6. sz. mellékletének
megfelelően, egyben elfogadja az utazásról készült
szakmai beszámolót és engedélyezi részére az utazással összefüggésben az előterjesztés 7. sz. melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok
alapján elszámolható igazolt költségek kifizetését.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő
30 nap
Felelős: Tarlós István
3696/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva
tudomásul veszi, hogy a Centrál Színház Nonprofit
Kft. ügyvezetője, Puskás Tamás 2011. november
8-11. között szakmai célból Londonba utazott az
előterjesztés 8. sz. melléklete szerint.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő
30 nap
Felelős: Tarlós István
3697/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva
tudomásul veszi, hogy a Trafó Kortárs Művészetek
Háza Nonprofit Kft. ügyvezetője, Szabó György
2011. november 16-26. között szakmai célból Belgiumba utazott az előterjesztés 9. sz. melléklete
szerint.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő
30 nap
Felelős: Tarlós István
3698/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva tudomásul veszi, hogy a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője, Vitézy Zsófia 2011. november 29. – 2011. december 5. között
szakmai célból Tel-Avivba utazott az előterjesztés
10. sz. melléklete szerint.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30
nap
Felelős: Tarlós István
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3699/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva
engedélyezi, hogy a Vígszínház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Eszenyi Enikő 2011. december 7. – 2011.
december 12. között szakmai célból Tel-Avivba
utazzon az előterjesztés 11. sz. melléklete szerint.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő
30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 54. pontja: Javaslat a Gárdonyi Géza
Kollégium intézményvezetői megbízására.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3700/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
megbízza dr. Székely Károly Ákost, a Gárdonyi
Géza Kollégium (1149 Budapest, Tábornok u. 22.)
megbízott magasabb vezetői – intézményvezetői
– feladatok ellátásával 2011. december 29. napjától 2016. augusztus 15. napjáig terjedő határozott időre. Ez a határozott idejű magasabb vezetői
megbízás nem érinti dr. Székely Károly Ákos fenti intézményben fennálló, határozatlan időre szóló
közalkalmazotti jogviszonyát. Dr. Székely Károly
Ákos illetményét az előterjesztésben foglalt részletezés szerint 367 300 Ft összegben állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
3701/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a
3700/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. határozathoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.
Határidő: 2012. január 30.
Felelős: Tarlós István
A napirend 55. pontja: Javaslat a Radnóti Miklós
Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkavégzésre
irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3702/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva
jóváhagyja a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.
és Bálint András ügyvezető közötti megbízási szerződés megkötését az ügyvezető művészi tevékenységére vonatkozóan, az előterjesztés 1. sz. mellékletének megfelelően, díjazás megállapítása nélkül.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő
30 nap
Felelős: Tarlós István
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A napirend 56. pontja: Javaslat a BMSZKI támogatására.
Előterjesztő: dr. Szentes Tamás
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3703/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
tudomásul veszi a szociális intézmények pénzügyi
helyzetéről szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
3704/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Tudomásul veszi, hogy a BMSZKI a nappali melegedők engedélyezett férőhelyeihez képest 170nel kevesebbet működtet a nyári időszakban, azaz
2012. május 1. és 2012. október 31. között.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
3705/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
A BMSZKI működőképességének megőrzése érdekében egyszeri jelleggel 120 594 E Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát,
és azonos összeggel megemeli a „2127 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei”
cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
3706/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
A Fűtött utca program folyamatos biztosítása érdekében kötelezettséget vállal – amennyiben a kapcsolódó állami támogatások (közcélú foglalkoztatás költségei, az ingatlan kialakítások költségének
a Magyar Állam által vállalt része) 2012. március
31-ig beérkeznek – az alábbiakra:
A Budapest IV. kerület, Váci út 102., valamint a Budapest IX. kerület, Aszódi u. 18. sz. alatti ingatlanokban kialakításra kerülő éjjeli menedékhelyek és
nappali melegedők működtetéséhez a 2012. április
1. és 2012. december 31. közötti időszakra működési támogatásként biztosít forrást tartós jelleggel
a „2127 Budapesti Módszertani és Szociális Központ és Intézményei” számára a IV. kerület, Váci
út 102. szám alatti ingatlan esetében 59 355 E Ft
összegben, míg a IX. kerület, Aszódi utca 18. sz.
alatti ingatlan esetében 133 578 E Ft összegben.
A működési támogatásból személyi juttatás a IV.
kerület, Váci út 102. szám alatti ingatlan esetében
29 445 E Ft, az Aszódi utca 18. szám alatti ingatlan
esetében 59 640 E Ft, munkaadókat terhelő járulék a IV. kerület, Váci út 102. szám alatti ingatlan
esetében 7 950 E Ft, az Aszódi utca 18. szám alatti
ingatlan esetében 16 101 E Ft, dologi kiadás a IV.
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kerület, Váci út 102. szám alatti ingatlan esetében
21 960 E Ft, az Aszódi u. 18. szám alatti ingatlan
esetében 57 837 E Ft.
Az intézmény szakmai létszámkerete a IV. kerület,
Váci út 102. szám alatti ingatlan esetében 17 fővel
(ebből éjjeli menedékhely 12 fő, nappali melegedő
5 fő), az Aszódi utca 18. szám alatti ingatlan esetében 31 fővel (éjjeli menedékhely 150 határozatlan
idejű férőhelyen 18 fő, 42 időszakos férőhelyen 4
fő, nappali melegedő 9 fő), azaz összesen 48 fővel
emelkedik.
Határidő: az állami támogatások beérkezését követő
költségvetési rendelet módosítása
Felelős: Tarlós István
3707/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Hozzájárul ahhoz, hogy a „2103 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Budapest VII. kerület, Dózsa György út 82/b.” szám alatti intézmény Fővárosi
Önkormányzattal szemben fennálló, 14 142 E Ft
összegű befizetési kötelezettségét 2013. december
31-i határidővel teljesítse.
Határidő: legkésőbb 2013. december 31-ig
Felelős: Tarlós István
3708/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Hozzájárul ahhoz, hogy a „2127 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” Budapest
XIII. kerület, Dózsa György út 152.” szám alatti intézmény Fővárosi Önkormányzattal szemben fennálló, 49 116 E Ft összegű befizetési kötelezettségét
2013. december 31-i határidővel teljesítse.
Határidő: legkésőbb 2013. december 31-ig
Felelős: Tarlós István
A napirend 57. pontja: Drog Stop Budapest Egyesület „Nem vagy egyedül” 2010. évi támogatási szerződésének módosítása.
Előterjesztő: dr. Szentes Tamás
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3709/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
a Budapest Főváros Önkormányzata és a Drog Stop
Budapest Egyesület között 2010. szeptember 9-én
megkötött támogatási szerződés 4. pontjában foglalt, a támogatott által vállalt program-befejezési
határidőt 2012. március 31-re, ezzel összefüggésben az 5. pontban foglalt elszámolási kötelezettséget 2012. április 30-ra módosítja. Ennek érdekében
jóváhagyja a támogatási szerződés 2. sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a szerződés
aláírására.
Határidő: 2011. december 15.
Felelős: Tarlós István
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A napirend 58. pontja: A Budai Gyermekkórház és
Rendelőintézet Kht. „v. a.” 2011. március 31. fordulónapi üzleti éve közhasznú egyszerűsített beszámolójának elfogadása és az alapító okirat módosítása.
Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

A napirend 60. pontja: Javaslat a hajléktalan személyek egészségügyi ellátásának fejlesztésére, a téli krízishelyzet kapcsán többletkapacitások finanszírozásának
kezdeményezésére.
Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3710/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 52. § (1) bekezdése alapján a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht. „v. a.” legfőbb
szervének (alapítójának) hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság 2010. április 1. és 2011. március
31. közötti időszakra vonatkozó üzleti év közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját 231 377 000 Ft
egyező eszköz és forrás főösszeggel és elfogadja a
végelszámoló beszámolójában foglalt tájékoztatását.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
3711/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a Budai Gyermekkórház és
Rendelőintézet Kht. „v. a.”-val az előterjesztés 3.
sz. melléklete szerinti megállapodást, egyúttal a Gt.
141. § (2) bekezdés m) pontjának megfelelően – a
Vagyonrendelet 51. § (1) bekezdése alapján – jóváhagyja, hogy a Társaság a megállapodást megkösse. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás 3. sz.
melléklet szerinti tartalommal történő aláírására.
Határidő: 2011. december 15.
Felelős: Tarlós István
A napirend 59. pontja: A Schöpf-Mérei Ágost Kórház
és Anyavédelmi Központ Kht. „v. a.” 2010. augusztus 1.
– 2011. július 31. közötti időszak közhasznú éves beszámolójának elfogadása.
Előterjesztő: dr. Szentes Tamás
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3712/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
a Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi
Központ Kht. „v. a” legfőbb szervének hatáskörében eljárva elfogadja a Társaság 2010. augusztus
1. és 2011. július 31. közötti időszakra vonatkozó
üzleti év közhasznú éves beszámolóját 132 829 E Ft
egyező eszköz és forrás főösszeggel, a könyvvizsgáló és felügyelőbizottság jelentésével együtt.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

3713/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
a hajléktalanok téli időszakban történő egészségügyi ellátásához szükséges, az alábbi táblázatban
szereplő többletkapacitások – finanszírozással történő – időszakos befogadása.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Intézmény
Bajcsy-Zsilinszky Kórház és
Rendelőintézet
Egyesített Szent István és Szent
László Kórház-Rendelőintézet
Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és
Rendelőintézet
Károlyi Sándor Kórház és
Rendelőintézet
Nyírő Gyula Kórház
Péterfy Sándor utcai KórházRendelőintézet és Baleseti
Központ
Szent Imre Kórház
Szent János Kórház és
Észak-budai Egyesített Kórházai
Uzsoki utcai Kórház

Összesen

Ágyszám
5
30*
25
5
25* + 10
10*
6
16
10*
67 + 75*
krónikus ágy

A csillaggal jelölt kapacitások tekintetében az intézmények meglévő kapacitásaik terhére vállalják a
többletfeladat ellátását.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az ehhez szükséges
források megteremtése érdekében kezdeményezzen tárgyalásokat a nemzeti erőforrás miniszternél,
az országos tisztifőorvosnál, valamint az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatójánál annak
érdekében, hogy a hajléktalanok téli egészségügyi
ellátásához szükséges többletkapacitások biztosítása és azok finanszírozása megtörténjen.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 61. pontja: Javaslat a Váltó-sáv Alapítvány „Félutas váltó-sáv program” 2010. évi
FPH002/760-3/2010. számú támogatási szerződésének
módosítására.
Előterjesztő: dr. Szentes Tamás
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3714/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és a Váltó-sáv
Alapítvány között 2010. szeptember 9-én megkötött támogatási szerződés költségvetési átcsoportosítását engedélyezi és a 4. pontjában foglalt, a támogatott által vállalt program-befejezési határidőt
2011. december 31-re, ezzel összefüggésben az 5.
pontban foglalt elszámolási kötelezettséget 2012.
január 31-re módosítja. Ennek érdekében jóváhagyja a támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a
főpolgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2011. december 15.
Felelős: Tarlós István
A napirend 62. pontja: Javaslat a 2010. 10. 04. –
2014. 10. 30. közötti időszakban induló Beruházásokat és
Fejlesztéseket Ellenőrző Bizottság létrehozására.
Előterjesztő:Horváth Csaba
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3715/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010.
(XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.
A napirend 63. pontja: Fővárosi porszennyezés-csökkentő program kidolgozása.
Előterjesztő: Somfai Ágnes
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3716/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az „1330/2011. (X. 12.) Korm. határozat a kisméretű szálló por (PM10) csökkentés ágazatközi intézkedési programja” alapján kidolgozza
a fővárosi porszennyezés-csökkentési programot és
ennek elemeit a fővárosi környezeti program folyamatban lévő átdolgozásánál figyelembe veszi.
Határidő: a fővárosi környezeti program elfogadásával egy időben
Felelős: Tarlós István
A napirend 64/a. pontja: Javaslat a Budapest XIII.
kerület, Róbert Károly körút – Váci út – Árbóc utca –
Esztergomi út – által határolt terület fejlesztésével kapcsolatos településrendezési szerződés megkötésére.
A napirend 64/b. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) önkormányzati rendelete 7. §
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(1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására
Budapest XIII. kerület, Róbert Károly körút – Váci út –
Árbóc utca – Esztergomi út – által határolt területre vonatkozóan.
Előterjesztő: Hutiray Gyula
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3717/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a településrendezési szerződést az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti
tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a szerződés aláírásáról. Egyidejűleg felkéri, hogy intézkedjen a szerződés közjegyzői okiratba foglalása iránt.
Határidő: 2012. január 31.
Felelős: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3718/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésével összhangban a Budapest XIII. kerület,
Róbert Károly körút – Váci út – Árbóc utca – Esztergomi út által határolt területre készült Kerületi
Szabályozási Tervvel egyetért.
3719/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.
Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)
Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2011. november 30-i ülésén.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester
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Kivonat
Budapest Főváros Közgyűlésének
2011. december 14-i ülésének
jegyzőkönyvéből
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3744/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy napirenden tartja a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójára” című előterjesztést.

3750/2011. (XII. 14.)Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy nem veszi napirendjére „A Fővárosi
Önkormányzat, intézményei és cégei felelős fogyasztási és beszerzési gyakorlatának kialakítása”
című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3745/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 14. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat az ivóvízdíj 2012. évi mértékére” című
előterjesztést.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3746/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 15. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat a csatornahasználati díj 2012. évi mértékére” című előterjesztést.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3747/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy napirenden tartja „Az egészségügyi
intézmények állami tulajdonba adásához kapcsolódó egyes kérdések” című előterjesztést.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3748/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy nem veszi napirendjére a „Javaslat
a fővárosi önkormányzati fenntartású egészségügyi
intézmények államosításával kapcsolatos vagyonvesztés elkerülése érdekében szükséges döntések
meghozatalára” című előterjesztést.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3749/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy nem veszi napirendjére a „Javaslat a
2010. 10. 04.–2014. 10. 30. közötti időszakban induló Beruházásokat és Fejlesztéseket Ellenőrző Bizottság létrehozására” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3751/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:
1. Javaslat egyes fővárosi közterületek elnevezésére, nevének megváltoztatására.
2. Tájékoztatás az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának AJB-6724/2010. számú jelentéséről.
3. Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására, továbbá előzetes kötelezettségvállalásra a
Budapest Ösztöndíj Program pénzügyi fedezetének
2012. évi költségvetésben történő biztosításához.
4. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2012.
évi költségvetési koncepciójára.
5. 2011. évi igazgatási szünet elrendelése a Főpolgármesteri Hivatalban.
6. Javaslat a „Fűtött utca” programhoz kapcsolódó
döntések meghozatalához.
7. Javaslat a Budapest Főváros XIV. kerület, Zugló
Önkormányzattal kötendő adatszolgáltatás nyújtásáról szóló megállapodás elfogadására.
8. A Fővárosi Közterület-felügyelet fejlesztésének
támogatása.
9. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzatának a
kerületi önkormányzatokkal közterület-felügyeleti
feladatok átadás átvételéről szóló megállapodások
módosítására.
10. Beszámoló az Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret céltartalék 2010. évi felhasználásáról.
11. A 2010. évi Civil célú, Esélyegyenlőségi célú,
valamint Egészségügyi és Szociális célú bizottsági
keretből támogatott szervezetek módosítási kérelmei.
12. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.
13. Javaslat egyes fővárosi önkormányzati adórendeletek módosítására.
14. Javaslat az ivóvízdíj 2012. évi mértékére.
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15. Javaslat a csatornahasználati díj 2012. évi mértékére.
16. A Belügyminisztériummal, valamint a Nemzeti
Fejlesztési Minisztériummal kötendő, módosuló támogatási szerződések.
17. Javaslat az M1–M7-es autópálya közigazgatási
határon belüli bevezető szakaszának fővárosi tulajdonba való átvételére.
18. Javaslat a kegyeleti közszolgáltatás 2012. évi
díjtételeire.
19. Javaslat az FKF Zrt. 2011. évi Üzleti Terve módosításának és Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyására vonatkozó tulajdonosi döntésekre.
20. Döntés az FKF Zrt. eredménytartaléka terhére
történő osztalékelőleg kifizetéséről.
21. Javaslat a Budapesti Közlekedési Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.) Felügyelőbizottsága működési szabályzatának módosítására.
22. Javaslat közfürdői közszolgáltatási megállapodás 3. sz. módosítására.
23. A Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi
Alapjának 2011. évi pályázata – döntés a benyújtott
pályázatok támogatásáról.
24. Budapest tagságának lemondása az ICLEI nemzetközi szervezetben.
25. A Főkert Nonprofit Zrt. alapító okiratának jóváhagyása.
26. Javaslat az FKF Zrt. – a közútfenntartási ágazatának kiválására tekintettel készített, a 2006. évi
IV. törvény 87. § (2) bekezdése szerinti végleges
vagyonmérlegek elfogadására.
27. Javaslat az FKF Zrt.-nek a Fővárosi Önkormányzat felé a 2011. évi közútkezelési közszolgáltatási szerződés alapján, a közútfenntartási ágazat
kiválására tekintettel benyújtott elszámolásának elfogadására.
28. A Főkert 2011. évi Zöldfelületi Közszolgáltatási
Szerződésének 2. sz. módosítása.
29. Javaslat a fővárosi uniós finanszírozású beruházások projektmenedzsment-feladatai ellátásának
szervezeti feltételeinek biztosítására.
30. Javaslat a „3. sz. főforgalmi út menti lakóterületek zaj elleni védelme” című, 0011/2005-1/ÖP-1
számú projekthez kapcsolódó V. számú engedélyokirat módosítására.
31. „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése
– a Szentmihályi úton buszsáv kialakítása útpálya
szélesítéssel” támogatási szerződés 4. sz. módosítása.
32. Javaslat a KMOP-2.1.2 konstrukció keretében
megvalósuló kerékpárút-fejlesztési projektekkel
kapcsolatos módosításokra.
33. Dél-budapesti régió vízrendezése; Hosszúréti
patak mederrendezése; többletforrás biztosítása.
34. Javaslat „A Városliget kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonstrukciója)”
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c., KMOP-3.1.1/E-2008-0004 sz. projekt támogatási szerződésének 8. sz. módosítására.
35. Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatás
2012. évi díjtételeire.
36. Előzetes döntések meghozatala a BÖP Kft.
2011. december 16-ai taggyűlésének napirendi
pontjaira vonatkozóan.
37. A BVK HOLDING Zrt. alaptőke emelése az
FKF Zrt. részvényeinek apportálásával. Javaslat a
BKK Közút Zrt. tervezett apportálásával összefüggő döntések elfogadására.
38. Javaslat előzetes döntések meghozatalára az
FCSM Zrt. 2011. december 19-ei közgyűlésének
napirendi pontjaira vonatkozóan.
39. Javaslat az „Uzsoki utcai Kórház regionális
egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem” c.,
KMOP-4.3.1/A-2008-0001 sz. projekt támogatási
szerződésének 2. sz. módosítására.
40. Javaslat a TÁMOP-2.2.3/B-09/1-2009-0002
„Csepel–TISZK A Dél-pesti régió korszerű piacképes szakképzési központjának fejlesztési projektje”
likviditásának biztosítása céljából kötött kölcsönszerződés módosítására.
41. Javaslat az oktatási ágazatban 2011. augusztus 31-ig önállóan működő és gazdálkodó intézményeknek a Gazdasági Szervezetek kialakítása miatt
szükséges költségvetési beszámolói elfogadására az 1911/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. határozatnak
megfelelően, továbbá a gyermekvédelmi ágazatban
a 2639/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. határozatnak megfelelő előirányzat rendezésre.
42. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata
2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III. 10.)
Főv. Kgy. rendelet módosítására.
43. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzat 2012.
évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására.
44. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában
lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek
mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot
megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításnak
szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.
45. A BFVK Zrt. 2011. évi üzleti tervének módosítása.
46. A BFVK Zrt. jegyzett tőkéjének a Társaság tulajdonában álló ÉPÍT Zrt. és BFVT Kft. részesedés
elvonása miatti csökkentése.
47. A BFVK Zrt. 2011. évi záró beszámolójának elfogadása.
48. Budapest V., Váci u. 66. sz. alatti ingatlan tulajdonjogi rendezése.
49. Javaslat behajthatatlan követelés elengedésére
és számviteli rendezésére.
50. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló 4 db lakás elidegenítésére.
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51. A Budapest XIV. ker., 29819/20 hrsz.-ú, Dorozsmai u. 21/b. szám alatti ingatlan használatáról
szóló megállapodás megkötése Budapest Főváros
XIV. kerület Zugló Önkormányzatával.
52. Bp. II. kerület, Vitéz u. 5–9. szám alatti ingatlan
ügyében folyamatban lévő perben perbéli egyezség.
53. Javaslat a települési szilárd hulladékkezeléssel
összefüggő fővárosi közszolgáltatás 2012. évi díjának környezetre gyakorolt hatásairól szóló vizsgálati és költségelemzés elfogadására.
54. Javaslat a települési szilárd közszolgáltatási
hulladékkezelési díj mértékének 2012. évi megállapítására, valamint az FKF Zrt. 2010. évi hulladékkezelési közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására.
55. Előterjesztés a Bp. XV. kerület, Késmárk utca
10. előtti útszélesítés eredményeként létrejött kanyarodó sáv aktivált eszközként történő átadás-átvételére.
56. Javaslat az FTSZV Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítására, a Budapesti Központi
Szennyvíztisztító Telepen képződő szennyvíziszapelszállítás, ártalmatlanítás közszolgáltatás 2012. évi
egységnyi díjtételének megállapításával.
57. Javaslat a „Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola akadálymentesítése” c.,
KMOP-4.5.3-09-2009-0061 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 4. sz. módosítására.
58. „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése –
a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya szélesítéssel” támogatási szerződés 2. sz. módosítása.
59. Javaslat a KMOP-4.1.1/A-2008-0001 „A korszerű szakképzési együttműködés kiépítéséhez
kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés a Dél-Budai
TISZK-ben” című projekt engedélyokiratának 3.
számú módosítására.
60. Javaslat önkormányzati rendelet módosítására
a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó
élelmezési térítési díjak megállapításáról.
61. Javaslat súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő tanulók oktatását vállaló alapítványok, nonprofit szervezetek körének bővítésére.
62. Javaslat a Nemzetgazdasági Minisztérium és a
Fővárosi Önkormányzat között kötendő támogatási
szerződés aláírására.
63. Javaslat a Budapesti Operettszínház gazdasági
társasági formában történő továbbműködtetéséhez
szükséges előzetes engedély megadására.
64. Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár alapító okirata módosítására.
65. Javaslat a Pro Cultura Urbis Közalapítvány
megszüntetésére.
66. Javaslat az Angol Nyelvű Színház Közhasznú
Alapítvány (Merlin Színház) közszolgáltatási szerződésének módosítására.
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67. Javaslat a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre.
68. Javaslat a Külker SC sporttelep fejlesztésére és
hasznosítására.
69. Határozathozatal felfüggesztett bizottsági döntésről.
70. Az egészségügyi intézmények állami tulajdonba adásához kapcsolódó egyes kérdések.
71. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet,
valamint a Heim Pál Gyermekkórház alapító okiratának módosítására.
72. A Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht.
„v. a” alapító okiratának módosítása.
73. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő egyes ingatlanok szociális közcélra való
hasznosítására.
74. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága tagjainak módosítására.
75. „Folyószámla-hitelkeret igénybevétele” tárgyú,
közösségi eljárási rend szerinti, hirdetmény közzététele nélkül induló közbeszerzési eljárás lezáró
döntésének kérése.
76. Javaslat a FŐGÁZ Zrt. 2011. december 22-ei
rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjára vonatkozó előzetes döntés meghozatalára.
77. „Idősek otthona (Dózsa György út) telephelyek
kiváltása, létesítés tárgyú feladat első készletbeszerzése.”
78. „A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi
nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások
teljesítése a 2012. és 2013. években” tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárást lezáró döntés kérése.
79. Tagcsere a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő
Kft. felügyelőbizottságában.
80. CET projekttel kapcsolatos tájékoztatás és döntések.
81. Javaslat közoktatási intézményvezetők megbízására 2012. január 1-jétől.
82. Oktatási-nevelési intézményvezetők felmentése.
A napirend 1. pontja: Javaslat egyes fővárosi közterületek nevének megváltoztatására.
Előterjesztő: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3752/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
a főváros területén közterületek nevét változtatja meg, illetve névtelen közterületeket nevez el az
alábbiak szerint:
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Miről

Mire

II.

12840/2 hrsz.-ú névtelen közterület

Erdélyi János tér

III.

18239/1 hrsz.-ú névtelen közterület

Kerényi Grácia park

VI.

Szalmás Piroska utca

Németh László utca

XIII.

27815/16 hrs.z-ú névtelen közterület

Kopácsi Sándor sétány

XIV.

Zichy Mihály utat és a Városligeti körutat összekötő
névtelen sétány

Lev Tolsztoj sétány

XV.

Dembinszky utca

Wysocki utca

XXI.

Koltói Anna utca

Vermes Miklós utca

(186839/4), (186837/1), (186815/1), (186828/1) és
(186827/1) hrsz.-ú közterületek, a Vágó köz egy
különálló része

Máté apostol utca

195987/2 hrsz.-ú közterület

Túri István út

XXIII.

Határidő: a Közgyűlést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
A napirend 2. pontja: Tájékoztatás az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának AJB-6724/2010. számú jelentéséről.
Előterjesztő: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3753/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
megismerve az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának AJB-6724/2010. számú jelentésében
foglaltakat, nem kívánja hatályon kívül helyezni a
fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 15/B. § (1) bekezdését.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosát értesítse.
A napirend 3. pontja: Javaslat egyes önkormányzati
rendeletek módosítására, továbbá előzetes kötelezettségvállalásra a Budapest Ösztöndíj Program pénzügyi fedezetének 2012. évi költségvetésben történő biztosításához.
Előterjesztő: Tarlós István
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 78/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendeletét egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3754/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
előzetes kötelezettséget vállal a Budapest Ösztöndíj Program 10 000 E Ft összegű pénzügyi fedezetének a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím
személyi juttatások előirányzatán történő biztosítására Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi
költségvetésében.
Határidő: 2012. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István
A napirend 4. pontja: Javaslat Budapest Főváros
Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójára.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3755/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
elfogadja az előterjesztésben foglalt tartalommal
Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepcióját azzal, hogy a 2012. évi részletes költségvetés előkészítésekor a következők
szerint kell eljárni:
a) A 2012. évi költségvetés tervezésénél, valamint a
7 éves finanszírozási prognózis kialakításánál az alábbi
kockázati tényezőket kell figyelembe venni:
Ö Osztalékbevétel teljesítés kockázata: közműdíjbefagyasztás, illetve az önkormányzat helytállási kötelezettsége a kompenzációnál az indokolt költségek mértékéig;
Ö Árfolyamkockázat: a felvett hitelek döntő többsége euró-alapú;
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Ö EIB III. hitel – szerződésben foglalt előírásoknak
megfelelő – lehívásának kockázata a bank, illetve az Európai Bizottság jóváhagyásának elhúzódása miatt;
Ö Az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram (ÖKIF) lehívásának kockázata: a hitelprogramban szereplő projektek előrehaladásától függően, számla
ellenében, utólagos finanszírozással történnek a lehívások;
Ö Az eu-s támogatással tervezett beruházásokhoz
kapcsolódó utólagos elszámolás miatt az eu-s támogatás
összegét a támogatás megérkezéséig saját forrásból kell
megelőlegezni;
Ö A 4-es metró előlegszámlához kapcsolódó kockázat: a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez benyújtott
számlák jogi és szakmai ellenőrzésének időigénye miatt
a számlák benyújtása és a támogatás előlegszámlára utalása között jelentős idő telik el;
Ö Az iparűzési adóbevétel és egyéb saját bevételek
teljesülésének kockázata;
Ö A Fővárosi Önkormányzat által vállalt, nagy öszszegű helytállási kötelezettségek realizálódásának kockázata: CET-Közraktárak projekt esetében alkalmazott
„PPP” konstrukció valójában az építés és működtetés
kockázatait is a fővárosra hárítja. A 8,6 milliárdos beruházás 90%-ban bankhitelből valósult meg;
Ö Néhány folyamatban levő nagyberuházáshoz kapcsolódó eu-s támogatás lehívásának kockázata, mint a
csepeli gerincút, ill. a Dél-budapesti régió vízrendezése
projektek;
Ö A folyamatban levő peres ügyek, egyéb kötelezettségek miatti kockázatok:
• A Fővárosi Távhőszolgáltató Zrt.: a Keleti Károly
utcai tömbházkazánból történő hőszolgáltatással kapcsolatos pere;
• A BAMCO 40 millió euró összegű követelése a
BKV-val szemben a 4-es metró építéséhez kapcsolódóan;
jelenleg választott bíróság előtt;
• A Városligeti Műjégpálya és épületegyüttes rekonstrukciójával kapcsolatos követelések miatti kockázat;
• a Központi Szennyvíztisztító Telep tervezési és kivitelezési feladataihoz kapcsolódóan folyamatban lévő
követelések kockázata;
Ö A 2012. évi költségvetési törvény determinációi,
az önkormányzatok finanszírozásának struktúrájában
várható, a fővárost hátrányosan érintő változás;
Ö A BKV finanszírozásához kapcsolódó valamennyi
kockázat;
Ö Év közben a működés zavartalan biztosításához,
illetve váratlan kiadásokhoz kapcsolódó kockázatok.
b) Folyó évben és a ciklus egészére olyan kötelezettségek vállalhatók és fenntartása engedhető meg, melynek
fedezete teljes körűen biztosított.
Az önkormányzat éves és középtávú pénzügyi-likviditási egyensúlyának, finanszírozhatóságának és hitelképességének megőrzése érdekében a 2012. évi költség-
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vetésben, valamint a 2013–2014. évekre prognosztizált
forráshiányt a „0” értékkel kell tervezni.
c) A 2012. évi gazdálkodást befolyásoló, nem számszerűsíthető kockázati tényezők hatásának tompítása érdekében a 2012. évi költségvetésben minimálisan 10 Mrd
Ft kockázati tartalékot kell képezni.
A kockázati tartalék képzésénél – 5 Mrd Ft előirányzat
mértékéig – forrás oldalon figyelembe kell venni a tervezés során ismertté váló pénzmaradvány szabadon felhasználható részét is.
További 5 Mrd Ft kockázati tartalék előirányzatot a
kiadási előirányzat ezzel megegyező csökkentésével kell
betervezni.
d) A költségvetési rendelet előirányzatainak meg kell
felelnie a Fővárosi Önkormányzat hitelszerződéseiben
rögzített pénzügyi mutatóknak is.
e) Az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő ágazati/főosztályi működési kiadási keretszámok, valamint az előterjesztés 2. számú mellékletében szereplő
ágazati/főosztályi felújítási kiadási keretszámok tájékoztató jellegűek. A külső tényezőkben – a költségvetési
koncepció készítésekor ismerthez, vagy feltételezhetőhöz képest – bekövetkezett változások és jogszabályi előírások miatt módosulhatnak.
Az előterjesztés 3. számú mellékletében szereplő 7
éves fejlesztési terv ágazati/főosztályi keretszámai a
2011. évi tényadatok ismerete és a részletes költségvetésre vonatkozó jogszabályi előírások betartatása miatt
változhatnak.
Határidő: 2012. évi költségvetés jóváhagyása
Felelős: Tarlós István
3756/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a 2012. évi költségvetés előkészítéseként meg kell szüntetni a 2012–2014-es évekre prognosztizált forráshiányt. Ennek érdekében az
eredetileg benyújtott költségvetési koncepcióban
szereplő előirányzatokhoz képest a következő kiadáscsökkentések és bevételnövelések figyelembevételével összességében 24,5 Mrd Ft-tal csökken az
egyensúlyhiány:
Kiadási előirányzat változások:
Tartós jelleggel, 3 évre:
millió Ft-ban

Megnevezés

Módosítás
összege
2012. év

9205 Fővárosi Drogellenes Program
8321 Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány
támogatása
8311 Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat

–20
–24

8376 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány

–54

9116 BFL Elektronikus levéltár céltartalék

–21

–20

112
9120 Nagyrendezvények céltartaléka
9170 Kulturális keret céltartaléka
8106 Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit
Kft.
8107 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.
8115 BTDM Budapesti Turisztikai Desztináció
Menedzsment Nonprofit Kft.
8116 Studio Metropolitana Nonprofit Kft.
8100-as egyedi címek: Színházi kft.-k részére
adott önkormányzati támogatás a kötött állami
és a bérleti díj hozzájárulás felett
5800 Sportintézmények
8413 Sport célú támogatás
9140 Céltartalék az önkéntes tűzoltó
egyesületek támogatására
6001 Fővárosi Közterület-felügyelet
8704 Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság
támogatása
9186 Céltartalék a Fővárosi Közterületfelügyelet veszélyességi pótlékára
8705 Budapesti Rendőrfőkapitányság
támogatása
7214 Környezetvédelmi szakmai feladatok
8451 Kedvezményes közterület-használati
díjjal támogatott szervezetek kerete
7216 Települési értékvédelmi támogatás
8320 Budapesti Városvédő Egyesület
7250 BFVK Zrt. közszolgáltatás
8343 Budapesti Vállalkozásfejlesztési
Közalapítvány
7101 Igazgatási apparátus feladatai:
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–114
–91
–5
–10
–30
–15
–687
–12

–6
–173
–3
–1

–13
–1 000
–9
–5
–290
–103

009 Főpolgármesteri Iroda

–6

011 Pénzügyi Főosztály

–2
–51

077 Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály

–7

136 Projektmenedzsment Főosztály
157–163, 166 Tanácsnokok (Agglomerációs,
Informatikai, Kulturális és Turisztikai,
Közlekedési, Közbiztonsági, Városképvédelmi
és Városfejlesztési)
7102 Önkormányzati testület kiadásai:

–9
–9

Képviselőcsoportok összesen

–19

Bizottságok összesen

–28

7219 Tagsági díjak:
–1

–5
–1 000
–15
–61
1 600

8141 Főkert többlettámogatás

675

Kulturális ágazat támogatás csökkentése

–300

2127 BMSZKI Fűtött utca többlettámogatás

143

millió Ft-ban
Tartós jelleggel végrehajtott kiadáscsökkentések összesen,
3 évre:

2012. év

2013. év

2014. év

–1 998

–2 091

–2 163

Egyszeri jelleggel:
millió Ft-ban

–8

–60

140 Városüzemeltetési Főosztály (Energia
Hatékonyság Önk. Szövetség tagdíja)
142 Szervezési Főosztály (UCUE, Polis,
Oktató Városok Nemzetközi Szöv., IMPACTS,
Európai Fórum a Városi Biztonságért,
Energie Cities Szöv., EUROCITIES, ICLEI,
Történeti Városok Ligája, OWHC és árfolyam
ingadozásra tartalék keret)
7222 Önkormányzati biztossal kapcsolatos
kiadások

7341 Személynevet viselő utcák ismertető
tábláinak elkészítése
9114 Céltartalék az önkormányzati
szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra
8433 Hitelfelvétel költségei
8142 Fővárosi Biztonsági Iroda támogatásának
csökkentése
7314 BKK Közút Zrt. feladatai

–52

006 Főpolgármesteri Iroda

016 Adó Főosztály
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Módosítás összege
Megnevezés
9177 Kockázatkezelési
céltartalék
8353 BSE
többlettámogatás
9300 Általános tartalék
többlet
8403 Széchenyi Gimn.
rekonstrukció elvonás
7311 Út-, híd-felújítás
elvonás
7311 Híd-felújítás
elvonás
8141 Főkert támogatási
többlet Margitsziget
felújítására
7103 Szent György
szobor visszahelyezése
9112 Óbudai Gázgyár
kármentesítés (fejlesztés)
7103 Városháza
liftfelújítás
7311 Forgalomtechnika
felújítás
Egyszeri jelleggel
végrehajtott kiadásmódosítások:
Összes kiadási
előirányzat-változás:

2012. év

2013. év

2014. év

–2 000

–2 000

4 000
100
1 000
–1 580
–2 500

500
1
3 000
10

10

10

29

29

29

1 560

1 039

–1 961

–438

–1 120

–4 194

Bevételek:
millió Ft-ban
–8

–69

Módosítás összege
Megnevezés
8523 BVV Zrt.-től
pénzeszközátvétel
(Óbudai Gázgyár)

2012. év
1 000

2013. év

2014. év
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Módosítás összege

Megnevezés
8513 Óbudai
Gázgyár területéből
ingatlanértékesítés
8522 Csarnok és
Piac Igazgatóság
pénzmaradvány befizetés
8513 Ingatlanértékesítés
8520 Nagybani Piac
osztalékbefizetési többlet
8520 FKF Zrt.
osztalékbefizetési többlet
8520 Főgáz
osztalékbefizetési többlet

Bevétel növekedés
összesen:

2012. év

2013. év

2014. év
7 000

1 000

1 000

1 000

500

500

500

100

100

100

500

500

500

7 700

2 100

9 100

4 600

millió Ft-ban
Többletforrás
összesen évenként:

2012. év

2013. év

2014. év

8 138

3 220

13 294

3757/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a 2012. évi részletes költségvetés
előkészítésénél az előterjesztői kiegészítés 2. számú
mellékletében szereplő 7 éves finanszírozási prognózisban szereplő számításokat kell alapul venni.
3758/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a kiadáscsökkentésekhez szükséges feladatváltozások
érvényesítéséről.
Határidő: 2012. évi költségvetés előkészítése
Felelős: Tarlós István
3759/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Kötelezi a Csarnok és Piac Igazgatóságot, hogy a
2011. évi pénzmaradványa terhére, pénzmaradvány felhasználásként, egyszeri jelleggel fizessen
be 1 000 000 E Ft-ot a Fővárosi Önkormányzat részére. Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a
befizetési kötelezettség végrehajtása érdekében.
Határidő: értesítésre 30 nap, befizetésre az értesítést
követően 30 nap
Felelős: Tarlós István
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A napirend 5. pontja: A Belügyminisztériummal, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötendő,
módosuló támogatási szerződések.
Előterjesztő: Hutiray Gyula
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3761/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
hatályon kívül helyezi 2850/2011. (IX. 28.) és
2854/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. határozatait, valamint a Római-parti árvízvédelmi mű megvalósításának támogatására előirányzott 1 Mrd Ft fővárosi
átvételét biztosító támogatási szerződés megkötését
jóváhagyó, 3477/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. határozatot.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
3762/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Elfogadja a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. sz.
melléklet 16. pontjában leírt rendelkezés alapján a
Széll Kálmán tér felújítására, a térség tömegközlekedési kapcsolatai fejlesztésére, az észak-déli budai villamoskapcsolat kiépítésére, a fogaskerekű
felújítására és Széll Kálmán térre történő behozatalának támogatására, Káposztásmegyer vasúti megállóhely és közúti kapcsolatai megvalósítására és
egyéb fővárosi közösségi közlekedési fejlesztések
támogatására előirányzott 3 Mrd Ft fővárosi átvételét biztosító támogatási szerződést az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, továbbá felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés
aláírására.
Határidő: 2011. december 15.
Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3763/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Elfogadja a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben az
egy és két számjegyű országos főközlekedési utak
fővárosi szakaszai karbantartásának támogatására
előirányzott 1,0 Mrd Ft fővárosi átvételét biztosító támogatási szerződést az előterjesztés 3. számú
melléklete szerinti tartalommal, továbbá felkéri a
főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: 2011. december 15.
Felelős: Tarlós István

3760/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy „A Belügyminisztériummal, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötendő, módosuló támogatási szerződések”, „Javaslat
az ivóvízdíj 2012. évi mértékére” és a „Javaslat a
csatornahasználati díj 2012. évi mértékére” című
napirendek tárgyalásával folytatja ülését.

3764/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Magyar Köztársaság 2011.
évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. sz. melléklet 19. pontjában leírt rendelkezés
alapján a Római-parti árvízvédelmi mű megvalósításának támogatására előirányzott 1 Mrd Ft fővárosi átvételét biztosító támogatási szerződést az
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előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, továbbá felkéri a főpolgármestert a támogatási
szerződés, valamint az ahhoz kapcsolódó szükséges
egyéb nyilatkozatok és dokumentumok aláírására.
Határidő: 2011. december 15.
Felelős: Tarlós István
A napirend 6. pontja: Javaslat az ivóvízdíj 2012. évi
mértékére.
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3765/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
az 1980/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. határozatot az
alábbiak szerint módosítja:
„A Fővárosi Vízművek Zrt. a víztermelő kapacitásaival érintett önkormányzatok részére, az érintett
önkormányzat közigazgatási határán belül kitermelt vízmennyiség arányában, az értékesített vízmennyiség minden köbmétere után az értékesített
vízmennyiség ellenértéke 1%-át az érintett önkormányzatnak köteles kizárólag vízbázis védelem
céljából, közérdekű kötelezettségvállalás címén és
formájában megfizetni. A közérdekű kötelezettségvállalás évente nyújtandó, utoljára 2019. évre vonatkozóan.”
A Fővárosi Közgyűlés
az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete szerint
megalkotja 79/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendeletét
az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott
ivóvíz legmagasabb hatósági díjának Budapest főváros
közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá
a díjalkalmazás feltételeiről szóló 4/1995. (II. 13.) Főv.
Kgy. rendelet módosításáról.
A napirend 7. pontja: Javaslat a csatornahasználati
díj 2012. évi mértékére.
Előterjesztő: dr. György István
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 80/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendeletét az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete szerinti
tartalommal, az önkormányzati tulajdonú víziközműből
szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú vízikömű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és szennyvízkezelés legmagasabb hatósági
díjának Budapest főváros közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről
szóló 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3766/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
elfogadja, hogy a 2012. évre megállapított csatornahasználati díj a BKSZT részére 29,32 Ft/m3 szennyvíztisztítási díjat tartalmaz.
3767/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel a 2012. évi vízterhelési díj visszaigénylésére vonatkozó megállapodást az előterjesztés 3.
sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a
főpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2012. január 31.
Felelős: Tarlós István
3768/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Csatornázási
Művek Zrt.-vel a 2012. évi csatornahasználati díjba
beépített fejlesztési célú pénzeszköz átadás-átvételéről, a csatornahasználati díjba beépített bérleti
díjról, valamint a pénzügyi elszámolásokról szóló megállapodást, az előterjesztés 4. sz. melléklete
szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2012. január 31.
Felelős: Tarlós István
3769/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő eszközök után a BKSZT Kft.
által 2012. január 1. és 2012. december 31. közötti
időszakra fizetendő bérleti díjról, valamint a pénzügyi elszámolásokról szóló megállapodást, egyben
felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2012. január 31.
Felelős: Tarlós István
A napirend 8. pontja: 2011. évi igazgatási szünet elrendelése a Főpolgármesteri Hivatalban.
Előterjesztő: Tarlós István
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 81/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendeletét a 2011. évi igazgatási szünet elrendeléséről az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.
A napirend 9. pontja: Javaslat a „Fűtött utca” programhoz kapcsolódó döntések meghozatalához.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3770/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
a 2926/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi.
3771/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapest IX. kerület,
38236/56 hrsz.-ú, IX. ker., Aszódi utca 18. szám
alatti ingatlanra a MÁV Magyar Államvasutak
Zrt.-vel határozatlan időre szóló bérleti szerződést
és annak mellékletét képező beruházási megállapodást az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal. Felhatalmazza a főpolgármestert a
szerződés és a megállapodás aláírására.
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István
3772/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Egyetért azzal, hogy a XIII. ker., 28056 hrsz.-ú,
Szabolcs u. 33–35. szám alatti ingatlanon található volt OTKI Kórház 3. számú épületében hajléktalanok átmeneti ellátásának céljára az ún. „Fűtött
utca” programhoz kapcsolódó Éjjeli menedékhelyek kerüljenek kialakításra. Jóváhagyja és megköti a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel a XIII.
ker., Szabolcs u. 33–35. szám alatti volt OTKI Kórház 3. számú épületére vonatkozó határozatlan időre szóló, 8 (nyolc) évig rendes felmondással fel nem
mondható bérleti szerződést az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. Felhatalmazza
a főpolgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István
3773/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal bruttó 500 M Ft végleges pénzeszköz átadásra vonatkozó megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.
Felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás
aláírására.
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István
3774/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a XIII. ker., Szabolcs u. 33–35. szám alatti volt OTKI Kórház 3.
számú épületének átalakításához szükséges pótlólagos forrás biztosítása érdekében kezdeményezze a
Nemzeti Erőforrás Minisztérium által rendelkezésre bocsátott bruttó 500 M Ft támogatási összegen
belül az egyéb működési célú kiadás előirányzat
116 M Ft-tal történő csökkentését, egyben az egyéb
intézményi felhalmozási kiadások 116 M Ft-tal történő megemelését, valamint az előirányzatok kö-
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zötti átcsoportosításhoz szükséges támogatási szerződés módosítást.
Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István
3775/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Egyetért azzal, hogy a BFVK Zrt. a XIII. ker., Szabolcs u. 33–35. szám alatti, 28056 hrsz.-ú ingatlanon található volt OTKI Kórház 3. számú épület
műszaki átalakítását a Közszolgáltatási Keretszerződése alapján a 2012. évi Éves Szerződése keretén belül lássa el. Az állami támogatás összegéből
az ingatlan előkészítési, tervezési és műszaki átalakítási munkáinak fedezetére bruttó 81 000 000 Ft
összeget biztosít, továbbá a 38236/56 hrsz.-ú, IX.
ker., Aszódi utca 18. szám alatti ingatlan átalakításához bruttó 89 000 000 Ft összegű pótlólagos forrást rendel. Az állami támogatás összegéből bruttó 60 000 000 Ft összeget biztosít a „Fűtött utca”
program keretében elkészülő IX. ker., Aszódi utca
18. szám alatti, a IV. ker., Váci út 102. szám alatti, illetve az I. ker., Feszty Árpád u. 6. szám alatti
hajléktalanellátó intézmények berendezési tárgyainak beszerzésére. Felkéri a főpolgármestert, hogy a
BFVK Zrt. 2012. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésében gondoskodjon ezen döntésben foglaltak
szerint szükséges feladatok szerepeltetéséről a hozzá kapcsolódó kompenzáció biztosításával.
Határidő: a BFVK Zrt. 2012. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésének Fővárosi Közgyűlés általi elfogadása, illetve a Fővárosi Önkormányzat 2012. évi
költségvetésének előkészítése
Felelős: Tarlós István
3776/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Egyetért azzal, hogy a „Fűtött utca” program keretében a XIII. ker., Szabolcs u. 33–35. szám alatti
volt OTKI Kórház 3. számú épületének átalakítása
során a 2011. évi CVI. tv. 1. § (3) bekezdésének
f) pontja alapján közfoglalkoztatóként a BFVK Zrt.
járjon el.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
3777/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezze az
Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságánál a Bizottság 26/2010–2014. (X. 24.) számú
határozatának módosítását, és a „Fűtött utca” program keretében a XIII. ker., Szabolcs u. 33–35. szám
alatti ingatlanon található volt OTKI Kórház 3. számú épületének átalakításával kapcsolatos beszerzéseknek a Magyar Köztársaság alapvető biztonsági
érdekeit érintő beszerzéssé nyilvánítását.
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István
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3778/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Egyetért azzal, hogy a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei a Kőbányai út 22.
szám alatti éjjeli menedékhely és nappali melegedőként működő hajléktalanellátó intézmény kapacitásbővítő műszaki karbantartását elvégezze. Ennek érdekében a Fővárosi Önkormányzat 2012. évi
költségvetésében a „2127 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” címen bruttó 89 000 000 Ft többlettámogatási és kiadási előirányzatot biztosít.
Határidő: Budapest Főváros Önkormányzata 2012.
évi költségvetésének előkészítése
Felelős: Tarlós István
3779/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Az előkészítés alatt álló Budapest XIII. ker., Szabolcs u. 33–35. szám alatti, 28056 hrsz.-ú ingatlanon található volt OTKI Kórház 3. számú épületében kialakítását követően az éjjeli menedékhely és
nappali melegedő működtetéséhez a használatbavételi engedélyének megszerzését követően az állami
normatíva folyósításáig tartó legfeljebb két hónapos
időszakra eső üzemeltetési költségekre 2012. február 1. és 2012. március 31. közötti időszakra, február 5-ig egyösszegben történő leutalással 116 000 E
Ft működési támogatásra (ezen belül személyi juttatás 53 940 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok
14 560 E Ft, dologi kiadás 47 500 E Ft), valamint
a IV. ker., Váci út 102. szám alatti és a IX. ker.,
Aszódi u. 18. szám alatti intézmények üzemeltetési költségeire 2012. január 1. és 2012. március 31.
közötti időszakra – január 5-ig egyösszegben történő leutalással – működési támogatásra 60 000 E
Ft (ezen belül személyi juttatás 27 704 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 7 479 E Ft, dologi kiadás 24 817 E Ft) erejéig biztosít forrást a „2127
Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” számára összességében bruttó 176 000 E
Ft összegben. A működési támogatásból személyi
juttatás 81 644 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok
22 039 E Ft, dologi kiadás 72 317 E Ft. Egyidejűleg
a 2923/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. határozatot visszavonja. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon ezen döntésben foglaltak szerint szükséges előirányzatoknak a Fővárosi Önkormányzat 2012. évi
költségvetésében történő biztosításáról.
Határidő: Budapest Főváros Önkormányzata 2012.
évi költségvetésének előkészítése
Felelős: Tarlós István
3780/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A „Fűtött utca” program keretében a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat által üzemeltetett I. ker., Feszty
Árpád u. 6. szám alatti hajléktalanellátó intézmény
használatbavételi engedélyének megszerzését követő állami normatíva folyósításáig, de legfeljebb

2012. február 10.

a 2012. január hó 1. napjától – 2012. február hó 28.
napjáig terjedő időszak szakmai üzemeltetési költségeire az átmeneti finanszírozási rendeletben foglalt szabályozásnak megfelelően biztosít forrást
működési támogatásként a Magyar Máltai Szeretetszolgálat számára bruttó 5 M Ft összegben. Felkéri
a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Önkormányzat
és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat között lévő támogatási szerződés bruttó 5 M Ft összeggel történő módosítására irányuló előterjesztést terjessze a
Fővárosi Közgyűlés elé. Felkéri a főpolgármestert,
hogy gondoskodjon ezen döntésben foglaltak szerint szükséges előirányzatoknak a Fővárosi Önkormányzat 2012. évi költségvetésében történő biztosításáról.
Határidő: szerződésre 60 nap, előirányzatra a Fővárosi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének előkészítése
Felelős: Tarlós István
3781/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy megvizsgálja, a „Fűtött utca” program keretében felújított ingatlanok a jövőben felhasználhatók-e olcsó lakhatási lehetőségek biztosítására.
Határidő: 3 hónap
Felelős: Tarlós István
A napirend 10. pontja: Javaslat a Budapest Főváros
XIV. kerület, Zugló Önkormányzattal kötendő adatszolgáltatás nyújtásáról szóló megállapodás elfogadására.
Előterjesztő: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3782/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros XIV. kerület, Zugló Önkormányzata közötti, a Budapest XIV. kerület, Városliget területén, 20 helyszínen telepített
térfigyelő kamerák által rögzített szabálysértések
adatainak nyújtásáról és a díjfizetésről szóló, az
előterjesztés 2. számú melléklete szerinti megállapodást és felkéri a főpolgármestert a megállapodás
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 11. pontja: A Fővárosi Közterület-felügyelet fejlesztésének támogatása.
Előterjesztő: dr. György István
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3783/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
támogatja a Fővárosi Közterület-felügyelet törvényi
kötelezettségeinek teljesítéséhez és működésének
biztosításához szükséges, a Fővárosi Állategészségügyi (Ebrendészeti) Telepet érintő funkcióbővítését és felújítását szolgáló beruházást. Ennek érdekében a „Fővárosi Közterület-felügyelet Fővárosi
Állategészségügyi (Ebrendészeti) Telepének fejlesztése” feladathoz szükséges 23 000 E Ft-ot céljelleggel biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
3784/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A feladatok elvégzése érdekében csökkenti a „9171
Városüzemeltetési céltartalék” cím előirányzatát 23 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos öszszeggel megemeli a „6001 Fővárosi Közterület-felügyelet” cím támogatási és kiadási előirányzatát, a
kiadáson belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások kiemelt előirányzatát a „Fővárosi
Közterület-felügyelet Fővárosi Állategészségügyi
(Ebrendészeti) Telepének fejlesztése” feladattal
kapcsolatosan.
Határidő: soron következő költségvetési rendeletmódosítás
Felelős: Tarlós István
3785/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a soron következő
költségvetési rendeletmódosítás alkalmával gondoskodjon az előirányzat-módosítás átvezetéséről.
Határidő: Közgyűlés döntését követő 15 nap
Felelős: Tarlós István
3786/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy.
rendelet 45. § (7) bekezdése alapján eseti jelleggel elvonja a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
és a Gazdasági Bizottság – Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának,
megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.)
Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt
– hatáskörét és ezzel egyidejűleg a 12. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a „Fővárosi Közterület-felügyelet Fővárosi Állategészségügyi (Ebrendészeti)
Telep fejlesztésének és működésének támogatása”
feladat engedélyokiratát az előterjesztés 1. számú
melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.
Határidő: Közgyűlés döntését követő 15 nap
Felelős: Tarlós István
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A napirend 12. pontja: Beszámoló az Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret céltartalék 2010. évi felhasználásáról.
Előterjesztő: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3787/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a költségvetési rendeletben megtervezett
alapokra és bizottsági keret céltartalékokra vonatkozó eljárás rendjéről szóló, többször módosított
543/2007. számú főpolgármesteri intézkedés VI.
fejezet 12/e. pontja szerint a 9204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret céltartalék 2010. – és
áthúzódóan a 2009. – évi felhasználásáról szóló beszámolót az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti
tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 13. pontja: A 2010. évi Civil célú, Esélyegyenlőségi célú, valamint Egészségügyi és Szociális
célú bizottsági keretből támogatott szervezetek módosítási kérelmei.
Előterjesztő: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3788/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi
célú bizottsági céltartalékából támogatott „A Rák
Ellen, az Emberért, a Holnapért!” Társadalmi Alapítvány és a Fővárosi Önkormányzat között 2010.
július 20-án létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási
szerződés módosítás aláírására.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
3789/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott ADRA
Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány és a
Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 26-án
létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és
felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés
módosítás aláírására.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
3790/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott Agapé
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Gyülekezet Ében-Haézer Közössége és a Fővárosi
Önkormányzat között 2010. július 7-én létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 3.
sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás
aláírására.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
3791/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott Amadé Zenei Alapítvány és a Fővárosi Önkormányzat között 2010.
július 26-án létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási
szerződés módosítás aláírására.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
3792/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi
célú bizottsági céltartalékából támogatott Angyalföldi Szlovák Önkormányzat és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 7-én létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 5. sz.
melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
3793/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott Anyaoltalmazó Alapítvány és a Fővárosi Önkormányzat között 2010.
július 26-án létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási
szerződés módosítás aláírására.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
3794/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott Cri Du Chat Baráti
Társaság Közhasznú Egyesület és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 12-én létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 7.
sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás
aláírására.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
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3795/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi
célú bizottsági céltartalékából támogatott Családi
Háló Egészségnevelő, Szociális, Oktatási és Kulturális Közhasznú Alapítvány és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 9-én létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 8. sz.
melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
3796/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi
célú bizottsági céltartalékából támogatott Csepeli
Svábok Szabad Kulturális Egyesülete és a Fővárosi
Önkormányzat között 2010. augusztus 30-án létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a
főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás
aláírására.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
3797/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott De juRe Alapítvány
és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július
14-én létrejött támogatási szerződés módosítását az
előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal
és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés
módosítás aláírására.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
3798/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi
célú bizottsági céltartalékából támogatott Emberbarát Alapítvány és a Fővárosi Önkormányzat között
2010. július 9-én létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 11. sz. melléklete szerinti
tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
3799/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi
célú bizottsági céltartalékából támogatott Emberekért Alapítvány és a Fővárosi Önkormányzat között
2010. július 7-én létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 12. sz. melléklete szerinti
tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
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3800/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott Ezüst Delfin Sportegyesület és a Fővárosi Önkormányzat között 2010.
augusztus 3-án létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 13. sz. melléklete szerinti
tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István

3805/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi
célú bizottsági céltartalékából támogatott Fórumház Egyesület és a Fővárosi Önkormányzat között
2010. július 7-én létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 18. sz. melléklete szerinti
tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István

3801/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott
Felsővízivárosi Szent Anna Plébánia és a Fővárosi
Önkormányzat között 2010. július 7-én létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 14.
sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás
aláírására.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István

3806/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott Grund Klubhálózat
és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július
8-án létrejött támogatási szerződés módosítását az
előterjesztés 19. sz. melléklete szerinti tartalommal
és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés
módosítás aláírására.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István

3802/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott Felzárkózás a III. Évezredbe Közhasznú Egyesület és a
Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 8-án
létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 15. sz. melléklete szerinti tartalommal és
felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés
módosítás aláírására.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
3803/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott FOKUSZ, a Kárpát-medencei Kulturális Kapcsolatokért Közhasznú Egyesület és a Fővárosi Önkormányzat között
2010. július 12-én létrejött támogatási szerződés
módosítását az előterjesztés 16. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
3804/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott Forrás Alapítvány
a Gyermekkultúráért és a Fővárosi Önkormányzat
között 2010. július 8-án létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 17. sz. melléklete
szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a
támogatási szerződés módosítás aláírására.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István

3807/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete (HARKE) és a
Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 20-án
létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 20. sz. melléklete szerinti tartalommal és
felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés
módosítás aláírására.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
3808/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott Hálózat 97. Alapítvány és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 9-én létrejött támogatási szerződés módosítását
az előterjesztés 21. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
3809/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott „Informatika a látássérültekért” Alapítvány és a Fővárosi Önkormányzat
között 2010. július 30-án létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 22. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert
a támogatási szerződés módosítás aláírására.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
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3810/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott Kaszap István Alapítvány és a Fővárosi Önkormányzat között 2010.
július 14-én létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 23. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási
szerződés módosítás aláírására.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
3811/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott Kaszap
István Alapítvány és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 14-én létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 24. sz. melléklete
szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a
támogatási szerződés módosítás aláírására.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
3812/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott Kispest Közbiztonsági Egyesület és a Fővárosi Önkormányzat között
2010. július 28-án létrejött támogatási szerződés
módosítását az előterjesztés 25. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
3813/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott Közéleti Roma Nők
Egyesülete és a Fővárosi Önkormányzat között
2010. július 12-én létrejött támogatási szerződés
módosítását az előterjesztés 26. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
3814/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi
célú bizottsági céltartalékából támogatott Központi
Technikai és Tömegsport Egyesület és a Fővárosi
Önkormányzat között 2010. július 12-én létrejött
támogatási szerződés módosítását az előterjesztés
27. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a
főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás
aláírására.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
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3815/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi
célú bizottsági céltartalékából támogatott Kőbányai
Örmény Kisebbségi Önkormányzat és a Fővárosi
Önkormányzat között 2010. július 14-én létrejött
támogatási szerződés módosítását az előterjesztés
28. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a
főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás
aláírására.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
3816/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (LÁSS) és a Fővárosi
Önkormányzat között 2010. július 23-án létrejött
támogatási szerződés módosítását az előterjesztés
29. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a
főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás
aláírására.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
3817/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott Magyar Cserkészkürt Alapítvány és a Fővárosi Önkormányzat között
2010. július 30-án létrejött támogatási szerződés
módosítását az előterjesztés 30. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
3818/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott Nem
Adom Fel Alapítvány és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. augusztus 24-én létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 31. sz.
melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
3819/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott Otthonunk Európában
a II. Kerület Közhasznú Alapítvány és a Fővárosi
Önkormányzat között 2010. augusztus 3-án létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 32. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri
a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
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3820/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott Ökoszolgálat Alapítvány és a Fővárosi Önkormányzat között 2010.
július 20-án létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 33. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási
szerződés módosítás aláírására.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István

3825/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott Pestújhelyi Pátria
Közhasznú Egyesület és a Fővárosi Önkormányzat
között 2010. július 27-én létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 38. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert
a támogatási szerződés módosítás aláírására.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István

3821/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi
célú bizottsági céltartalékából támogatott Őrangyal
Európai Alapítvány és a Fővárosi Önkormányzat
között 2010. július 20-án létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 34. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert
a támogatási szerződés módosítás aláírására.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István

3826/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi
célú bizottsági céltartalékából támogatott Pitypang
Humán Szolgáltató Alapítvány és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 15-én létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés
39. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a
főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás
aláírására.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István

3822/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi
célú bizottsági céltartalékából támogatott Őrmezői
Morus Szent Tamás Egyesület és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 9-én létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 35. sz.
melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István

3827/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi
célú bizottsági céltartalékából támogatott Pool ’n’
Roll SE és a Fővárosi Önkormányzat között 2010.
július 20-án létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 40. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási
szerződés módosítás aláírására.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István

3823/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott Palánta
Sorsfordító Alapítvány és a Fővárosi Önkormányzat
között 2010. július 19-én létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 36. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert
a támogatási szerződés módosítás aláírására.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István

3828/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott Rákoshegyi Családok Egyesülete és a Fővárosi Önkormányzat között
2010. július 15-én létrejött támogatási szerződés
módosítását az előterjesztés 41. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István

3824/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott Paszuly Falka Egyesület és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 22-én létrejött támogatási szerződés módosítását
az előterjesztés 37. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István

3829/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi
célú bizottsági céltartalékából támogatott Segítség
Köve Közhasznú Alapítvány és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 9-én létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 42. sz.
melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
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3830/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott Siketvakok Országos Egyesülete és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 20-án létrejött
támogatási szerződés módosítását az előterjesztés
43. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a
főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás
aláírására.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István

3835/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott Szent
József Közhasznú Társaskör és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 15-én létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 48. sz.
melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István

3831/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott Soteria Alapítvány
és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július
19-én létrejött támogatási szerződés módosítását az
előterjesztés 44. sz. melléklete szerinti tartalommal
és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés
módosítás aláírására.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István

3836/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott Szent
László Plébánia és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 8-án létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 49. sz. melléklete
szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a
támogatási szerződés módosítás aláírására.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István

3832/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott Soteria
Alapítvány és a Fővárosi Önkormányzat között
2010. július 15-én létrejött támogatási szerződés
módosítását az előterjesztés 45. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István

3837/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi
célú bizottsági céltartalékából támogatott Szent Rafael Caritas Alapítvány és a Fővárosi Önkormányzat
között 2010. július 9-én létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 50. sz. melléklete
szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a
támogatási szerződés módosítás aláírására.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István

3833/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott Szebben Szeretnék Járni Egyesület és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 26-án létrejött
támogatási szerződés módosítását az előterjesztés
46. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a
főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás
aláírására.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István

3838/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi
célú bizottsági céltartalékából támogatott Szigony
Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. szeptember 2-án
létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 51. sz. melléklete szerinti tartalommal és
felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés
módosítás aláírására.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István

3834/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott Szent
Erzsébet Plébánia és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 20-án létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 47. sz. melléklete
szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a
támogatási szerződés módosítás aláírására.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István

3839/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott Szociális és Rehabilitációs Alapítvány és a Fővárosi Önkormányzat
között 2010. július 13-án létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 52. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert
a támogatási szerződés módosítás aláírására.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
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3840/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott Vasas Művészegyüttes Alapítvány és a Fővárosi Önkormányzat között
2010. július 12-én létrejött támogatási szerződés
módosítását az előterjesztés 53. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István

3845/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott Zsótér
Pál Alapítvány és a Fővárosi Önkormányzat között
2010. július 21-én létrejött támogatási szerződés
módosítását az előterjesztés 58. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István

3841/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott Vass
Miklós Értelmileg Akadályozottakat Segítő Közhasznú Egyesület és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 14-én létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 54. sz. melléklete
szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a
támogatási szerződés módosítás aláírására.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István

A napirend 14. pontja: Jelentés a lejárt határidejű
közgyűlési határozatok végrehajtásáról.
Előterjesztő: Tarlós István

3842/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott Victoria Sport Club és
a Fővárosi Önkormányzat között 2010. augusztus
30-án létrejött támogatási szerződés módosítását az
előterjesztés 55. sz. melléklete szerinti tartalommal
és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés
módosítás aláírására.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István

3847/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A 11/2004. (I. 15.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási
határidejét 2012. március 31-re módosítja;
– az 1775/2004. (IX. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2012. március 31-re módosítja.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3846/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló
jelentést – figyelemmel a 3847/2011. (XII. 14.) Főv.
Kgy. határozatban foglaltakra – elfogadja.

A napirend 15. pontja: Javaslat egyes fővárosi önkormányzati adórendeletek módosítására.
Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.
A Fővárosi Közgyűlés

3843/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott XXIII. kerület Fejlesztéséért – Együtt Soroksárért Egyesület és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 26-án
létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 56. sz. melléklete szerinti tartalommal és
felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés
módosítás aláírására.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
3844/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott Zuglói
Szerb Önkormányzat és a Fővárosi Önkormányzat
között 2010. július 13-án létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 57. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert
a támogatási szerződés módosítás aláírására.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István

megalkotja 82/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendeletét az idegenforgalmi adóról szóló 31/1994. (VI. 10.)
Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.
Megalkotja 83/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendeletét a helyi iparűzési adóról szóló 21/1991. (IX. 5.) Főv.
Kgy. rendelet módosításáról, az előterjesztői kiegészítéssel módosított melléklet szerinti tartalommal.
A napirend 16. pontja: Javaslat az M1–M7 autópálya közigazgatási határon belüli bevezető szakaszának
fővárosi tulajdonba való átvételére.
Előterjesztő: Hutiray Gyula
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3848/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
egyetért a Magyar Államtól, illetve képviselőjétől,
a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től (Állami Autópálya Kezelő Zrt.-től) az M1–M7 autópályák beveze-
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tő szakasza által a Beregszász út – Gazdagréti út
között érintett 756/3 hrsz.-ú földrészlet és ingatlanvagyon (útpálya és úttartozékok, műtárgyak) térítésmentes tulajdonba és kezelésbe vételének szükségességével. Felkéri a főpolgármestert, hogy az
átadás-átvételi eljárás kezdeményezéséhez szükséges dokumentumokat készíttesse el, továbbá a tulajdonosi és kezelői jogokkal rendelkező szervezetek és a BKK bevonásával a vagyonátadási eljárást
készítse elő.
Határidő: 2012. február 28.
Felelős: Tarlós István
A napirend 17. pontja: Javaslat a kegyeleti közszolgáltatási díjak 2012. évi díjtételeire.
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3849/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti
Temetkezési Intézet Zrt. között létrejött közszolgáltatási keretszerződés 2011. I. félévi végrehajtásáról
szóló, az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező beszámolót, és úgy értékeli, hogy a Szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettségeit teljesítette.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 84/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendeletét a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000.
(XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti tartalommal.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3850/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja az 58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet végrehajtásából adódó, a Budapesti Temetkezési
Intézet Zrt. által elkészített 2012. évi sírhely-gazdálkodási tervet az előterjesztés 4. sz. melléklete
szerint.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 18. pontja: Döntés az FKF Zrt. eredménytartaléka terhére történő osztalékelőleg kifizetéséről.
Előterjesztő: dr. György István

2012. február 10.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3851/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1)
bekezdése szerinti hatáskörében, mint a Cg. 01-10043157 cégjegyzékszámú, Fővárosi Közterületfenntartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
kizárólagos tulajdonosa, a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva:
– elfogadja a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.
könyvvizsgálójának (C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft., székhelye: 1148 Budapest, Fogarasi
út 58., dr. Szebellédi István okleveles könyvvizsgáló, kamarai tagsági száma: 002431)
2011. 09. 18-án kelt jelentését a Fővárosi
Közterület-fenntartó Zrt. 2011. 09. 30-ai fordulónapra elkészített közbenső mérlegéről és
eredménykimutatásáról;
– elfogadja a Társaság Felügyelőbizottságának
jelentését a Társaság 2011. 09. 30-ai fordulónapra elkészített közbenső mérlegéről és
eredménykimutatásáról;
– elfogadja a Társaság könyvvizsgálója által ellenőrzött, 2011. 09. 30-ai fordulónapra, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény irányadó rendelkezéseinek megfelelően elkészített közbenső
mérlegét és eredménykimutatását az alábbi főbb
tételekkel:
Eszközök összesen:
61 170 841 E Ft
Források összesen:
61 170 841 E Ft
Saját tőke:
43 434 919 E Ft
Jegyzett tőke:
16 939 400 E Ft
Eredménytartalék:
7 790 091 E Ft
Mérleg szerinti eredmény:
2 587 877 E Ft
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
3852/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1)
bekezdése szerinti hatáskörében, mint a Cg. 01-10043157 cégjegyzékszámú, Fővárosi Közterületfenntartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
kizárólagos tulajdonosa, a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva:
– elfogadja, hogy a Fővárosi Önkormányzat, mint
a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. egyedüli részvényes javára, a Fővárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetésében betervezett
284 000 E Ft-nak megfelelő összegű osztalékelőleg kerüljön kifizetésre a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. könyvvizsgálója által auditált,
2011. szeptember 30-ai fordulónapra, a számvi-

2012. február 10.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

telről szóló 2000. évi C. törvény irányadó rendelkezéseinek megfelelően elkészített közbenső
mérleg és eredménykimutatás alapján, a mérlegben szereplő 7 790 091 E Ft eredménytartalék terhére.
A Gt. 221. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. alapító okiratának
15.4. pont b) alpontja alapján a részvényes vállalja az osztalékelőleg visszafizetését, amennyiben
utóbb a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján – a Gt. 219. § (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – az osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
3853/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében értesítse
a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. vezérigazgatóját.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 19. pontja: Javaslat a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.)
Felügyelőbizottsága működési szabályzatának módosítására.
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3854/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként (alapítójaként) a
Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében szabályozott hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság Felügyelőbizottságának módosított működési szabályzatát az előterjesztés 4. sz.
melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 20. pontja: Javaslat közfürdői közszolgáltatási megállapodás 3. sz. módosítására.
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3855/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a Budapest Gyógyfürdői és
Hévízei Zrt.-vel a közfürdői közszolgáltatási megállapodás 3. sz. módosítását az előterjesztés – az
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előterjesztő által módosított – 5. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy
a megállapodást írja alá.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Tarlós István
A napirend 21. pontja: A Fővárosi Önkormányzat
Környezetvédelmi Alapjának 2011. évi pályázata – döntés a benyújtott pályázatok támogatásáról.
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3856/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
a Környezetvédelmi Alapból a Pasaréti Ferences
Alapítvány részére az „Avar és kerti zöld hulladék
komposztálása a Pasaréti Páduai Szent Antal Plébánia és a ferences rendház kertjében” célra 200 E Ft
támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 200 E
Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap”
címen belül a támogatásértékű működési kiadás
előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre előirányzatát.
3857/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesület részére „Tétényi fennsík helyi természetvédelmi terület élőhely kezelési és bemutatási feladatainak ellátása” céljára 1 140 E Ft
támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására
1 140 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési
kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel
megemeli a működési célú pénzeszköz átadás áht-n
kívülre előirányzatát.
3858/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Semmelweis Ignác
Humán Szakképző Iskola és Gimnázium részére
„Zöld szemmel a Semmelweisben” célra 750 E Ft
támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 750 E
Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap”
címen belül a támogatásértékű működési kiadás
előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „371100 Humán TISZK Gazdasági Szervezete” támogatási és kiadási, ezen belül a dologi
kiadások előirányzatát.
3859/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány részére „Környezeti program
megvalósítása kisgyerekkorban” célra 188 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 188 E
Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap”
címen belül a támogatásértékű működési kiadás
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előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre előirányzatát.

3860/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Liget Műhely
Alapítvány részére „Komposztálás népszerűsítése az általános iskolás korosztály körében” célra
825 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 825 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési
kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel
megemeli a működési célú pénzeszköz átadás áht-n
kívülre előirányzatát.
3861/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Fővárosi Önkormányzat Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája részére „Egy Cseppkőnyi biokertészet – Komposztáljunk együtt” célra 3 000 E Ft támogatást hagy
jóvá. Ennek végrehajtására 3 000 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a
támogatásértékű működési kiadás előirányzatát,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „4301
Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági
Szervezete” támogatási és kiadási, ezen belül a dologi kiadások előirányzatát.
3862/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Magyar Madártani
Egyesület budapesti helyi csoport részére „Budapest
védett területeinek megőrzése, helyreállítása és bemutatása” célra 1 845 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 1 845 E Ft-tal csökkenti a „8210
Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre előirányzatát.
3863/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a MÁV Telep Baráti
Köre Közhasznú Egyesület részére támogatást nem
nyújt.
3864/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a XIV. ker. Zugló
Önkormányzat által fenntartott Zuglói Hajós Alfréd
Magyar–Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola részére „Iskolai udvarok és utcafront zöldterületeinek kialakítása, megújítása” célra 4 096 E Ft
támogatást hagy jóvá.
3865/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Társasház, 1111 Budapest Bertalan Lajos u. 16. részére „Lágymányosi oázis” célra 428 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 428 E Ft-tal csökkenti a „8210
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Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg
azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre előirányzatát.
3866/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Intézet részére
támogatást nem nyújt.
3867/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból az Önálló Főiskolai
Alapítvány által fenntartott Kolping Általános Iskola és Gimnázium részére „Ökoudvar a »betondzsungelben«” célra 290 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 290 E Ft-tal csökkenti a „8210
Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg
azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre előirányzatát.
3868/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból az Ezüst Delfin Egyesület részére „Zöldfelületek felújítása az Orczy
parkban” célra 1 500 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 1 500 E Ft-tal csökkenti a „8210
Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg
azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre előirányzatát.
3869/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány részére „Gyerekek
és felnőttek zöld-tudatos magatartásának egymásra
ható fejlesztése – a kertben és a háztartásban keletkező zöld hulladék komposztálása révén” célra
1 952 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 1 952 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos
összeggel megemeli a működési célú pénzeszköz
átadás áht-n kívülre előirányzatát.
3870/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége részére támogatást nem nyújt.
3871/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Cseresznyevirág
Közhasznú Alapítvány részére „Házi komposztálás Soroksáron” célra 1 500 E Ft támogatást hagy
jóvá. Ennek végrehajtására 1 500 E Ft-tal csökkenti
a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési
célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre előirányzatát.
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3872/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a WWF Világ Természeti Alap Magyarország Alapítvány részére „Ismeretterjesztés a mocsári teknős védelméről a Naplástavon” célra 282 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek
végrehajtására 282 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg
azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre előirányzatát.
3873/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Családokkal az Életért Közhasznú Egyesület részére „Eddig az ember
magával a természettel küzdött; mostantól a saját
természetével kell megküzdenie” célra 469 E Ft
támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására
469 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi
Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel
megemeli a működési célú pénzeszköz átadás áht-n
kívülre előirányzatát.
3874/2011. (XII. 14.)Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Klímanagykövetség Egyesület részére támogatást nem nyújt.
3875/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból az Alapítvány a budapesti Dohány utcai zsinagógáért részére „A Dohány
utcai zsinagóga kertjének felújítása, zöldterület kialakítása Erzsébetvárosban” célra 3 500 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 3 500 E Fttal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap”
címen belül a támogatásértékű működési kiadás
előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre előirányzatát.
3876/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a XIV. ker. Zugló Önkormányzat által fenntartott Liszt Ferenc Általános
Iskola részére támogatást nem nyújt.
3877/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból az Ökoszolgálat Alapítvány részére „Háztartási hulladék helyett zöld
javak! Komposztálást népszerűsítő tréningsorozat és akció a fővárosi társasházak lakóinak” célra
2 807 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 2 807 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos
összeggel megemeli a működési célú pénzeszköz
átadás áht-n kívülre előirányzatát.
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3878/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Zöldtetőépítők Országos Szövetsége részére támogatást nem nyújt.
3879/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat által fenntartott Vackor Óvoda részére „Az óvoda játszóudvarának megújítása” célra 4 578 E Ft támogatást
hagy jóvá.
3880/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat által fenntartott Vackor Óvoda részére „Komposztálás óvodánk udvarán tanösvény létrehozásával” célra támogatást nem nyújt.
3881/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Segély Helyett
Esély Alapítvány részére támogatást nem nyújt.
3882/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Társasház Ulászló
utca 66. részére támogatást nem nyújt.
3883/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból az Ec-Pec Alapítvány
részére támogatást nem nyújt.
3884/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Budatétényi Polgári Kör részére „A Budatétényi Rózsakert –
ROZÁRIUM – növényállományának részleges rekonstrukciója” célra 1 320 E Ft támogatást hagy
jóvá. Ennek végrehajtására 1 320 E Ft-tal csökkenti
a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú
pénzeszköz átadás áht-n kívülre előirányzatát.
3885/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a XIV. ker. Önkormányzat Óperenciás Óvoda részére „Zöld kert az
Óperenciás Óvodában” célra 1 200 E Ft támogatást
hagy jóvá.
3886/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Solidaritás Szabadidő és Természetjáró Sportegyesület részére támogatást nem nyújt.
3887/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Budapest Főváros
XV. kerületi Önkormányzat Károly Róbert Általános Iskola részére „Iskolánk udvarának rehabilitációja” célra 1 995 E Ft támogatást hagy jóvá.
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3888/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a II. ker. Önkormányzat által fenntartott Klebelsberg Kuno Általános
Iskola és Gimnázium részére „Komposztáljunk
együtt az iskolában!” célra 1 315 E Ft támogatást
hagy jóvá.
3889/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a II. ker. Önkormányzat által fenntartott Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola részére „Komposztáló Iskola” célra 1 300 E Ft támogatást hagy jóvá.
3890/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a XIII. ker. Önkormányzat Egyesített Óvoda Gyerekkert Tagóvoda
részére „Zöldfelületek létrehozásával, megújításával, gondozásával kapcsolatos program támogatása” célra 225 E Ft támogatást hagy jóvá.
3891/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Komposztfórum
Magyarország Egyesület részére „Komposztáló Közösség Program Budapesten” 2 080 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 2 080 E
Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap”
címen belül a támogatásértékű működési kiadás
előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre előirányzatát.
3892/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Horvát utca 9. Társasház részére „Zöldítsük a kertet és komposztáljunk a Horvát utcában!” célra 612 E Ft támogatást
hagy jóvá. Ennek végrehajtására 612 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül
a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre előirányzatát.
3893/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Rákoshegyi Polgári
Kör részére „Tanösvény a Merzse-mocsárnál” célra
900 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 900 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési
kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel
megemeli a működési célú pénzeszköz átadás áht-n
kívülre előirányzatát.
3894/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Társasház, Hűvösvölgyi út 42. részére támogatást nem nyújt.
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3895/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a XIV. ker. Zugló Önkormányzat által fenntartott Meseház Óvoda részére „Környezetvédelem a Meseház Óvodában” célra
206 E Ft támogatást hagy jóvá.
3896/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Kortárs Építészeti
Központ Alapítvány részére támogatást nem nyújt.
3897/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Környezeti
Management és Jog Egyesület részére támogatást
nem nyújt.
3898/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Gyulai Pál u. 12.
Társasház részére „Zöld udvar a Gyulai Pál utcában” célra 2 407 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 2 407 E Ft-tal csökkenti a „8210
Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg
azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre előirányzatát.
3899/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a XIV. ker. Zugló
Önkormányzat által fenntartott Csicsergő Óvoda
részére „Kertépítés, füvesítés” célra 392 E Ft támogatást hagy jóvá.
3900/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a XIV. ker. Zugló Önkormányzat által fenntartott Narancs Óvoda részére „Városi gyerekek környezettudatos nevelése haszon- és dísznövények gondozása, nevelése” célra
276 E Ft támogatást hagy jóvá.
3901/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Csepeli Kertbarát
Kör Egyesület részére „Ez a tér többet ér – zöldfelület-fejlesztés és komposztálás a Rákóczi téren”
célra 300 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 300 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű
működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos
összeggel megemeli a működési célú pénzeszköz
átadás áht-n kívülre előirányzatát.
3902/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a XIV. ker. Zugló
Önkormányzat által fenntartott Zöld Lurkók Óvoda
részére „Komposztálás az óvodában. A kerti zöld
hulladék és avar újrahasznosítása” célra 198 E Ft
támogatást hagy jóvá.
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3903/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a „Többet, jobban,
eredményesebben” Alapítvány részére támogatást
nem nyújt.
3904/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Nagyváthy János
Gazdaképző Egyesület részére támogatást nem
nyújt.
3905/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból az Eötvös Loránd
Tudományegyetem részére „Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) kertjeinek megújítása” célra
2 231 E Ft támogatást hagy jóvá.
3906/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból „A Füvészkertért”
Alapítvány részére támogatást nem nyújt.
3907/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a XIV. ker. Zugló Önkormányzat által fenntartott Teleki Blanka Gimnázium részére támogatást nem nyújt.
3908/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a SZIKE Környezetés Egészségvédelmi Egyesület részére „Komposztáló Főváros Program 2011.” célra 4 150 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 4 150 E
Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap”
címen belül a támogatásértékű működési kiadás
előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre előirányzatát.
3909/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból az Ember a városban
Alapítvány részére támogatást nem nyújt.
3910/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Wesselényi utcai
Baptista Gyülekezet részére támogatást nem nyújt.
3911/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból az Utak és Esélyek
Alapítvány részére támogatást nem nyújt.
3912/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a IX. ker. Önkormányzat által fenntartott Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium részére „Udvarrendezés” célra 2 911 E Ft támogatást hagy jóvá.
3913/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Magyar Természetvédők Szövetsége részére támogatást nem nyújt.
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3914/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a XIV. ker. Zugló
Önkormányzat által fenntartott Tücsöktanya Óvoda
részére „Az avar és kerti hulladék elősegítését célzó
programok támogatása” célra 251 E Ft támogatást
hagy jóvá.
3915/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Wekerlei Társaskör
Egyesület részére „Wekerletelepi komposzt-program” célra 522 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek
végrehajtására 522 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg
azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre előirányzatát.
3916/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Egyesület részére támogatást nem nyújt.
3917/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Leonardo 41 Alapítvány az élő kultúráért egy élő kultúrházért részére „A Grund növényesítése – Helyi növények kertje
és közösségi kert” célra 2 398 E Ft támogatást hagy
jóvá. Ennek végrehajtására 2 398 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a
támogatásértékű működési kiadás előirányzatát,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre előirányzatát.
3918/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Humusz Szövetség
részére „Komposztálás az iskolaudvaron – A Humusz Szövetség ingyenes komposztkeret biztosítása
és képzési, szemléletformálási programja fővárosi
iskolák számára a zöldhulladék hasznosítás érdekében” célra 740 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 740 E Ft-tal csökkenti a „8210
Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg
azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre előirányzatát.
3919/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Napkör Mentálhigiéniás Alapítvány Tehetség Műhelye részére támogatást nem nyújt.
3920/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból az Aquincum – Mocsáros Egyesület részére „Első lépések a Mocsáros
visszahódítására” célra 2 234 E Ft támogatást hagy
jóvá. Ennek végrehajtására 2 234 E Ft-tal csökkenti
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a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú
pénzeszköz átadás áht-n kívülre előirányzatát.

3921/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Tövishát Lakópark
Társasház részére „1186 Budapest, Visnyovszky
utca 2–4., Csáth Géza utca 1–3. zöldesítése” célra
584 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 584 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési
kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel
megemeli a működési célú pénzeszköz átadás áht-n
kívülre előirányzatát.
3922/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Társasház, 1142
Budapest, Dorozsmai utca 13/B. részére „1142 Budapest, Dorozsmai utca 13/B. zöldesítése” célra
316 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 316 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési
kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel
megemeli a működési célú pénzeszköz átadás áht-n
kívülre előirányzatát.
3923/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Civitan Club Budapest – Help Egyesület részére támogatást nem
nyújt.
3924/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Szemléletváltás az
Életért Ember- és Környezetvédő Közhasznú Egyesület részére támogatást nem nyújt.
3925/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Magyar Önkormányzati Főkertész Szövetség részére támogatást
nem nyújt.
3926/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Budapesti Corvinus
Egyetem részére „Az Ormos-kert helyreállítása,
a Madárbarát Kert és a tájékoztató infrastruktúra
felújítása és bővítése a Budai Arborétumban” célra 3 677 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 3 677 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű
működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos
összeggel megemeli a támogatás értékű felújítási
kiadás előirányzatát.
3927/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a XIV. ker. Zugló
Önkormányzat által fenntartott Tücsöktanya Óvo-
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da részére „Óvodánk meglévő elöregedett zöldfelületeinek megújítása” célra 1 644 E Ft támogatást
hagy jóvá.
3928/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a pályázatot benyújtók – döntésről szóló – írásban történő hivatali értesítéséről.
Határidő: döntést követő 30 napon belül.
Felelős: Tarlós István
3929/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a nyertes pályázókkal az
előterjesztés 3. számú melléklete szerinti mintának
megfelelő támogatási szerződéseket és felkéri a főpolgármestert a szerződések aláírására.
Határidő: döntést követő 45 napon belül.
Felelős: Tarlós István
3930/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésekhez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítást terjessze
a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: a költségvetés soron következő módosítása
Felelős: Tarlós István
3931/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a Környezetvédelmi Alapból biztosított kedvezményezettek részére a támogatás utalásáról.
Határidő: a támogatási szerződések aláírását követő
30 napon belül
Felelős: Tarlós István
A napirend 22. pontja: Budapest tagságának lemondása az ICLEI nemzetközi szervezetben.
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3932/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
2012. január 1-jétől nem kíván tagja lenni az ICLEI
(Helyi Környezetvédelmi Kezdeményezések Nemzetközi Tanács) nemzetközi szervezetnek, ezért hatályon kívül helyezi a 325-327/1993. (IV. 1.) Főv.
Kgy., valamint az 1316-1317/2009. (VIII. 27.) Főv.
Kgy. határozatokat és felkéri a főpolgármestert a
szervezet tájékoztatására.
Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
A napirend 23. pontja: A Főkert Nonprofit Zrt. alapító okiratának jóváhagyása.
Előterjesztő: dr. György István

2012. február 10.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3933/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
hatályon kívül helyezi a 2785/2011. (IX. 28.) Főv.
Kgy. határozatot, és a BVK Holding Zrt. alapító
okiratának VI./za) pontjában foglalt hatáskörében
eljárva a Fővárosi Kertészti Zártkörűen Működő
Nonprofit Részvénytársaság (cégjegyzékszáma:
01-10-042452) új alapító okiratát az előterjesztés 1.
számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja
azzal, hogy a jelenleg hatályos 2011/2010. (X. 27.)
Főv. Kgy. határozattal elfogadott alapító okirat hatályát veszti.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
3934/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapító okirat
hatályon kívül helyezéséről és az új társasági alapító okirat elfogadásáról értesítse a BVK Holding
Zrt. Igazgatóságát annak érdekében, hogy a BVK
Holding Zrt. Igazgatósága haladéktalanul adja ki a
jelen határozattal azonos tartalmú alapítói határozatot, és egyben gondoskodjon a szükséges cégjogi
dokumentumok aláírásáról és azok Cégbírósághoz
történő benyújtásáról.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 24. pontja: Javaslat az FKF Zrt. közútfenntartási ágazatának kiválására tekintettel készített, a
2006. évi IV. törvény 87. § (2) bekezdése szerinti végleges
vagyonmérlegek elfogadására.
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3935/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
elfogadja az FKF Zrt. 2011. szeptember 30-i fordulónapra készített, a BKK Közút Zrt. kiválása előtti
állapotot tükröző vagyonmérlegét és vagyonleltárát
az előterjesztés 1. számú mellékletének megfelelő
tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
3936/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Elfogadja az FKF Zrt. 2011. szeptember 30-i
fordulónapra készített, a BKK Közút Zrt. kiválása előtti állapotot tükröző vagyonmérlegének
és vagyonleltárának könyvvizsgálatáról szóló, a
Karanta Audit Könyvszakértő, Adó- és Racionalizálási Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1033 Budapest, Reviczky ezredes u. 2.)
képviseletében eljáró Dömötörfy József bejegyzett
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könyvvizsgáló (nyilvántartási száma: 000184) által
készített független könyvvizsgálói jelentést az előterjesztés 2. számú mellékletének megfelelő tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
3937/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Elfogadja az FKF Zrt. 2011. szeptember 30-i fordulónapra készített, a BKK Közút Zrt. kiválása utáni
állapotot tükröző végleges vagyonmérlegét és vagyonleltárát az előterjesztés 3. számú mellékletének megfelelő tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
3938/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Elfogadja az FKF Zrt. 2011. szeptember 30-i fordulónapra készített, a BKK Közút Zrt. kiválása
utáni állapotot tükröző végleges vagyonmérlegének és vagyonleltárának könyvvizsgálatáról szóló,
a Karanta Audit Könyvszakértő, Adó- és Racionalizálási Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1033 Budapest, Reviczky ezredes u. 2.)
képviseletében eljáró Dömötörfy József bejegyzett
könyvvizsgáló (nyilvántartási száma: 000184) által
készített független könyvvizsgálói jelentést az előterjesztés 4. számú mellékletének megfelelő tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
3939/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Elfogadja a BKK Közút Zrt.-nek az FKF Zrt.-ből
történt kiválása utáni, 2011. szeptember 30-i fordulónapra készített végleges vagyonmérlegét és vagyonleltárát az előterjesztés 5. számú mellékletének megfelelő tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
3940/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Elfogadja a BKK Közút Zrt.-nek az FKF Zrt.-ből
történt kiválása utáni, 2011. szeptember 30-i fordulónapra készített végleges vagyonmérlegének
és vagyonleltárának könyvvizsgálatáról szóló, a
Karanta Audit Könyvszakértő, Adó- és Racionalizálási Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1033 Budapest, Reviczky ezredes u. 2.)
képviseletében eljáró Dömötörfy József bejegyzett
könyvvizsgáló (nyilvántartási száma: 000184) által
készített független könyvvizsgálói jelentést az előterjesztés 6. számú mellékletének megfelelő tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
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3941/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Tudomásul veszi az FKF Zrt. felügyelőbizottságának
az alapító okirat 5.2.2 pontja szerinti véleményét az
alapító elé kerülő előterjesztésről az előterjesztés 7.
számú mellékletének megfelelő tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
3942/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Tudomásul veszi az FKF Zrt. vezérigazgatójának
az alapító okirat 5.2.2 pontja szerinti véleményét az
alapító elé kerülő előterjesztésről az előterjesztés 8.
számú mellékletének megfelelő tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
3943/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Tudomásul veszi a BKK Közút Zrt. felügyelőbizottságának az alapító okirat 5.4 pontja szerinti
véleményét az alapító elé kerülő előterjesztésről az
előterjesztés 9. számú mellékletének megfelelő tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
3944/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Tudomásul veszi a BKK Közút Zrt. vezérigazgatójának az alapító okirat 5.4 pontja szerinti véleményét az alapító elé kerülő előterjesztésről az
előterjesztés 10. számú mellékletének megfelelő
tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
3945/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Felkéri az FKF Zrt. és a BKK Közút Zrt. vezérigazgatóját, hogy a végleges vagyonmérlegek és
vagyonleltárak cégbírósági letétbe helyezéséről
gondoskodjanak, a Számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 141. § (1) bekezdésének megfelelően.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tarlós István
A napirend 25. pontja: Javaslat az FKF Zrt.-nek
a Fővárosi Önkormányzat felé a 2011. évi közútkezelési közszolgáltatási szerződés alapján, a közútfenntartási ágazat kiválására tekintettel benyújtott elszámolásának elfogadására.
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3946/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
az FKF Zrt. egyszemélyes tulajdonosaként, egyben
a közútkezelési közszolgáltatás megrendelőjeként
elfogadja az FKF Zrt. közútkezelési közszolgáltatá-
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sának 2011. január 1.–2011. szeptember 30. közötti időszakra szóló elszámolását az előterjesztés 1.,
2. és 3. számú mellékletében foglalt tartalommal,
azzal, hogy az időszak tekintetében a Fővárosi Önkormányzat felé leszámlázott összegeket meghaladó költségeinek fedezetét az FKF Zrt. saját nyeresége terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
3947/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Tudomásul veszi az FKF Zrt. Felügyelőbizottságának
az alapító okirat 5.2.2 pontja szerinti véleményét az
előterjesztés 4. számú mellékletének megfelelő tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
3948/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Tudomásul veszi az FKF Zrt. vezérigazgatójának
az alapító okirat 5.2.2 pontja szerinti véleményét az
előterjesztés 5. számú mellékletének megfelelő tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
3949/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a Társaság vezérigazgatóját értesítse.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 26. pontja: A Főkert 2011. évi Zöldfelületi Közszolgáltatási Szerződésének 2. sz. módosítása.
Előterjesztő: Hutiray Gyula
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3950/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Feneketlen-tó revitalizációjával
kapcsolatos feladatokat a FŐKERT Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. közszolgáltatási szerződésének keretei közt kívánja megvalósítani.
3951/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Lezárja a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Főkert NZrt. Feneketlen-tó
revitalizációjával kapcsolatos feladatok” beruházást; a feladat előirányzata 25,6 M Ft, tény 2010.
december 31-ig 2,5 M Ft, kötelezettséggel nem terhelt maradvány 23,1 M Ft.
3952/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Feneketlen-tó revitalizációjával kapcsolatos feladatok elvégzése érdekében csökkenti a „8403 Ön-
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kormányzati fejlesztések” címen belül a „Főkert
NZrt. Feneketlen-tó revitalizációjával kapcsolatos
feladatok” pénzeszköz átadás áht-n kívülre előirányzatát 23,1 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg, azonos
összeggel megemeli a „8141 Fővárosi Kertészeti
Nonprofit Zrt.” cím működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre kiadási előirányzatát.
3953/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a 3951-3952/2011.
(XII. 14.) Főv. Kgy. határozatoknak megfelelően a
költségvetési rendeletet módosító javaslatot terjeszsze a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: a 2011. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor
Felelős: Tarlós István
3954/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A 2011. évi zöldfelületi program keretein belül a
Feneketlen-tó környezetében lévő feladatok elvégzése érdekében jóváhagyja és megköti a Fővárosi
Kertészeti Nonprofit Zrt.-vel a 2011. évi Zöldfelületi Közszolgáltatási Szerződés 2. sz. módosítását
az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a költségvetési rendelet módosításának hatálybalépésekor
Felelős: Tarlós István
3955/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a
23,1 M Ft Főkert NZrt. részére történő utalásáról.
Határidő: a közszolgáltatási szerződés módosításának
aláírását követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István
A napirend 27. pontja: Javaslat a fővárosi uniós finanszírozású beruházások projektmenedzsment-feladatai
ellátásának szervezeti feltételeinek biztosítására.
Előterjesztő: Hutiray Gyula
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3956/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
kötelezettséget vállal arra, hogy a Projektmenedzsment Főosztály munkájának további segítéséhez a
Projekt Megvalósító Csoport létszámából (26 fő)
15 fő köztisztviselői álláshelyet 2012. december
31-ig és az ahhoz kapcsolódó kiadások fedezetét a
2012. évi költségvetésben a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím 005 törzsszámán összesen
125 169 E Ft összegben biztosítja (ebből: személyi
juttatások: 100 153 E Ft, munkaadót terhelő járulékok: 25 016 E Ft) 11 hónapra.
Határidő: a 2012. évi költségvetés elfogadása
Felelős: Tarlós István
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A napirend 28. pontja: Javaslat a „3. sz. főforgalmi út menti lakóterületek zaj elleni védelme” című,
0011/2005-1/ÖP-1 számú projekthez kapcsolódó V. számú engedélyokirat módosítására.
Előterjesztő: Hutiray Gyula
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3957/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
egyetért az okirat és a költségvetési rendelet módosításával a Norvég Alapból az „M3 autópálya bevezető szakasz, zajvédelem” projekt támogatására
érkezett pénzek rendezésének érdekében.
3958/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A költségvetési beszámolóval való egyezőség érdekében csökkenti a „9177 Kockázatkezelési tartalék” cím kiadási előirányzatát 472,202 M Ft-tal
és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a
„8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül az
„M3 autópálya bevezető szakasz, zajvédelem” beruházási feladat előirányzatát, továbbá csökkenti a
„8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” címen
belül a „Zaj elleni védelem tervezése és az M3 autópálya fővárosi szakasz zajvédelme” előirányzatát
74,357 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Fejlesztések átütemezésének
tartaléka” előirányzatát.
A feladat tényszáma 2010. december 31-ig:
730,018 M Ft (ebből külső forrás – Norvég Alap –:
89,643 M Ft, saját forrás: 640,375 M Ft); 2011. évi
üteme: 759,800 M Ft (ebből külső forrás – Norvég
Alap –: 631,300 M Ft, saját forrás: 128,500 M Ft); a
feladat 2012. évi üteme: 173,082 M Ft (ebből külső
forrás – Norvég Alap –: 74,357 M Ft, saját forrás:
98,725 M Ft). A feladat összköltsége változatlanul
1 662,900 M Ft.
3959/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés következő rendes
ülése
Felelős: Tarlós István
3960/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a 2008–2012. évi „M3 autópálya bevezető szakasz, zajvédelem” című projekt V. számú
engedélyokirat módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
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A napirend 29. pontja: „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése – a Szentmihályi úton buszsáv kialakítása útpálya szélesítéssel” támogatási szerződés 4. sz.
módosítása.
Előterjesztő: Hutiray Gyula
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3961/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
a támogatási szerződéssel történő összhang megteremtése érdekében, az összköltség változatlanul hagyása mellett:
megemeli a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” cím „KMOP Közösségi közlekedés fejlesztése
(Szentmihályi út)” c. feladat 2011. évi előirányzatát
6 605 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a „9171
Városüzemeltetési céltartalékot” 6 605 E Ft-tal.
A feladat 2011. évi üteme változatlanul 233 452 E Ft
(ebből EU támogatás: 167 305 E Ft, saját forrás:
66 147 E Ft).
3962/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő, a
költségvetési rendeletet módosító ülése
Felelős: Tarlós István
3963/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti „A budapesti közösségi
közlekedés fejlesztése – a Szentmihályi úton buszsáv kialakítása útpálya szélesítéssel” című, KMOP2.3.1/B-08-2009-0010 azonosító számú projekt
támogatási szerződésének 4. sz. módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és
felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 2011. december 23.
Felelős: Tarlós István
3964/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Közösségi közlekedés fejlesztése
(Szentmihályi út) c. beruházási feladat engedélyokiratának 3. számú módosítását az előterjesztés 3. sz.
melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a
főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 30. pontja: Javaslat a KMOP-2.1.2
konstrukció keretében megvalósuló kerékpárút-fejlesztési projektekkel kapcsolatos módosításokra.
Előterjesztő: Hutiray Gyula

2012. február 10.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3965/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
a „IX–XXI. ker., Szabadkikötő úti kerékpárút” és a
„X. ker., Fehér út menti kerékpárút” feladatot 2012.
évi befejezéssel és változatlan összköltséggel, továbbá a „III. ker., Bécsi út–Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal előkészítése” feladatot – a
pótmunkához szükséges 6,593 M Ft többletkiadás
biztosításával – 83,242 M Ft megnövekedett összköltséggel, 2012. évi befejezéssel kívánja megvalósítani.
3966/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „8536
Támogatásértékű beruházási bevétel” cím, azon belül a:
● „IX–XXI. ker., Szabadkikötő úti kerékpárút”
feladat előirányzatát 111,9 M Ft-tal;
● „X. ker., Fehér út menti kerékpárút” feladat előirányzatát 56,657 M Ft-tal;
● „III. ker., Bécsi út–Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal előkészítése” feladat előirányzatát 39,525 M Ft-tal;
csökkenti a „8043 Önkormányzati fejlesztések”
cím, azon belül a:
● „IX–XXI. ker., Szabadkikötő úti kerékpárút”
feladat előirányzatát 163,187 M Ft-tal;
● „X. ker., Fehér út menti kerékpárút” feladat előirányzatát 99,498 M Ft-tal;
● „III. ker., Bécsi út–Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal előkészítése” feladat előirányzatát 64,596 M Ft-tal;
továbbá csökkenti a „9171 Városüzemeltetési céltartalék” cím előirányzatát 6,593 M Ft-tal, ezzel
egyidejűleg megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” cím, azon belül a „Fejlesztések átütemezési tartaléka” előirányzatát 125,792 M Ft-tal.
A „IX–XXI. ker., Szabadkikötő úti kerékpárút” feladat 2012. évi üteme 163,187 M Ft-ra (ebből EU
támogatás: 111,9 M Ft, saját forrás: 51,287 M Ft)
módosul.
A „X. ker., Fehér út menti kerékpárút” feladat 2012.
évi üteme 99,498 M Ft-ra (ebből EU támogatás:
56,657 M Ft, saját forrás: 42,841 M Ft) módosul.
A „III. ker., Bécsi út–Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal előkészítése” feladat megnevezése „III. ker., Bécsi út–Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal”-ra, a 2012. évi üteme 64,596 M
Ft-ra (ebből EU támogatás: 39,525 M Ft, saját forrás: 25,071 M Ft), az összköltsége 76,649 M Ft-ról
83,242 M Ft-ra módosul.
3967/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a „Budapesti kerékpárforgalmi
hálózat fejlesztése, XXI., Szabadkikötő út” című,
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KMOP-2.1.2-09-2009-0027 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 3. sz. módosítását az
előterjesztés 22. sz. melléklete szerinti tartalommal
és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: döntést követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István
3968/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a 006169 azonosító számú, IX.–XXI.
ker., Szabadkikötő úti kerékpárút megnevezésű feladat beruházási engedélyokiratának 3. sz. módosítását az előterjesztés 32. sz. melléklete szerinti
tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 2012. január 15.
Felelős: Tarlós István
3969/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, X., Fehér út–Albertirsai út”
című, KMOP-2.1.2-09-2009-0018 azonosító számú
projekt támogatási szerződésének 3. sz. módosítását
az előterjesztés 24. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: döntést követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István
3970/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a 006175 azonosító számú, X. ker., Fehér út menti kerékpárút megnevezésű beruházási
feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását az
előterjesztés 34. sz. melléklete szerinti tartalommal
és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 2012. január 15.
Felelős: Tarlós István
3971/2011. (XII. 14.) 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 3. sz.
módosítását az előterjesztés 23. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak
aláírására.
Határidő: döntést követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István
3972/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a 006173 azonosító számú, III. ker.,
Bécsi út–Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását az előterjesztés 33. sz.
melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 2012. január 15.
Felelős: Tarlós István
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3973/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a „Budapesti kerékpárforgalmi
hálózat fejlesztése, XVII., Pesti út (501. utca–Ferihegyi út között)” című, KMOP-2.1.2-09-2009-0028
azonosító számú projekt támogatási szerződésének
3. sz. módosítását az előterjesztés 25. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert
annak aláírására.
Határidő: döntést követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István
3974/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XVII., Pesti út (Ferihegyi út–Hegyalatti u. között) című, KMOP-2.1.209-2009-0029 azonosító számú projekt támogatási
szerződésének 3. sz. módosítását az előterjesztés
26. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a
főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: döntést követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István
3975/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XI., Bogdánfy utca” című,
KMOP-2.1.2-09-2009-0008 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 3. sz. módosítását az
előterjesztés 27. sz. melléklete szerinti tartalommal
és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: döntést követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István
3976/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XXI., Ady Endre út” című,
KMOP-2.1.2-09-2009-0026 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 3. sz. módosítását az
előterjesztés 28. sz. melléklete szerinti tartalommal
és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: döntést követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István
A napirend 31. pontja: Dél-budapesti régió vízrendezése; Hosszúréti patak mederrendezése; többletforrás
biztosítása.
Előterjesztő: Hutiray Gyula
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3977/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
a „Dél-budapesti régió vízrendezése” c. KMOP3.3.1/C-2009-0001 sz. projekt megvalósítása érdekében a pótmunka elvégzéséhez szükséges 39,8 M
Ft többletforrást a 2012. évre biztosítja, így a ”Délbudapesti régió vízrendezése” feladatot a pótmunkával növelt 1 548,0 M Ft összköltséggel kívánja
megvalósítani.
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3978/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a feladat végrehajtásának és a támogatási szerződés fenntarthatóságának érdekében
a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül
„Dél-budapesti régió vízrendezése” feladat 2012.
évi üteme 416,3 M Ft-ra változik (ebből EU támogatás (KMOP) 242,2 M Ft, saját forrás 174,1 M Ft),
összköltsége pedig 1 548,0 M Ft-ra változik.
3979/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés következő rendes
ülése
Felelős: Tarlós István
3980/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „Dél-budapesti régió vízrendezése”
feladat engedélyokiratának 5. számú módosítását
az előterjesztés 9. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.
Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követően
Felelős: Tarlós István
A napirend 32. pontja: Javaslat „A Városliget Kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonstrukciója)” c., KMOP-3.1.1/E-2008-0004 sz. projekt
támogatási szerződésének 8. sz. módosítására.
Előterjesztő: Hutiray Gyula
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3981/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti „A Városliget Kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonstrukciója)” c., KMOP-3.1.1/E-2008-0004 számú
projekt támogatási szerződésének 8. sz. módosítását az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
3982/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja „A Városliget Kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonstrukciója)”
című, KMOP-3.1.1/E-2008-0004 számú projekt támogatási szerződés véghatáridejének méltányosságból történő meghosszabbítása tárgyában az előterjesztői kiegészítés 4. sz. mellékletében szereplő
támogatási szerződés 9. sz. módosítását és felkéri a
főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírá-
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sáról a Közreműködő Szervezet esetleges módosításainak átvezetését követően.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
3983/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Hérosz Zrt. cs.
a.-val kötött építési szerződés 4. sz. módosítása
8.2.2 pontja értelmében a rendelkezésre álló bankgarancia lehívásáról intézkedjen, ennek terhére és
mértékéig a Kbt. és a vonatkozó jogszabályok betartása mellett gondoskodjon a Városligeti Műjégpálya rendeltetésszerű működéséhez szükséges intézkedések megtételéről.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
3984/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Hérosz Zrt. cs. a.val kötött építési szerződés 4. sz. módosítása 2.29.
pontja alapján a késedelmes teljesítés jogkövetkezményeinek alkalmazásáról gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
3985/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Városligeti Műjégpálya intézménynek az állagmegóvási munkálatok elvégzéséhez szükséges mértékig napi nettó 800 E Ft, de maximálisan 36 000 E
Ft összegben forrást biztosít.
3986/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „9177
Kockázatkezelési céltartalék” cím előirányzatát
36 000 E Ft-tal és ugyanezen összeggel megemeli
az „5802 Városligeti Műjégpálya” cím támogatási
és kiadási, ezen belül a dologi kiadások előirányzatát.
3987/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy utasítsa a Városligeti Műjégpálya vezetőjét, hogy a maximálisan
36 000 E Ft üzemeltetési támogatás megtérülése
tárgyában készítsen üzleti tervet és azt terjessze a
Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése elé.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
3988/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy „A Városliget Kapuja a Városligeti Műjégpálya rekonstrukciója” feladatot a projekt
támogatási szerződésével összhangban, a teljesítéséhez szükséges el nem végzett munkák kivitelezését 138 367 E Ft többletforrás biztosításával kívánja
megvalósítani.
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3989/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „9177
Kockázatkezelési céltartalék” cím előirányzatát
138 367 E Ft-tal és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések”
címen belül „A Városliget Kapuja a Városligeti
Műjégpálya rekonstrukciója” feladat előirányzatát.
A beruházás 2011. évi üteme 3 515,41 M Ft (ebből uniós támogatás: 2 200,0 M Ft, saját forrás:
1 315,41 M Ft). A feladat összköltsége 5 010,067 M
Ft-ra változik.
3990/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „Városliget Kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” című, 005964 számú engedélyokirat 4. számú módosítását az előterjesztés
2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak jóváhagyására.
Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követően
Felelős: Tarlós István
3991/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal a bankgarancia lehívását követően a beérkező összeg visszapótlására a „9177
Kockázatkezelési céltartalék” címre.
Határidő: a közgyűlési döntést követő 10 napon belül
Felelős: Tarlós István
A napirend 33. pontja: Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2012. évi díjtételeire.
Előterjesztő: dr. György István
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 85/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendeletét a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti tartalommal.
A napirend 34. pontja: Előzetes döntések meghozatala a BÖP Kft. 2011. december 16-ai taggyűlésének napirendi pontjaira vonatkozóan.
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3992/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy a
Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. 2011. december 16-án tartandó rendkívüli taggyűlésén a
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Budapest Főváros Önkormányzata tagi képviselője kötött mandátummal eljárva, „igen” szavazatával
támogassa a következő döntések meghozatalát:
– A Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft.
szétválásával kapcsolatos, az előterjesztés 2. sz.
mellékletét képező független könyvvizsgálói
jelentés elfogadását.
– A Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. tájékoztatásának tudomásulvételét az Alkotmánybíróság 1275/B/2009. AB határozatának a Társaságra vonatkozó várható pénzügyi hatásairól.
– A Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. tájékoztatásának tudomásulvételét a Társaság 2011.
február 21-ei taggyűlése 5. számú határozatának pénzügyi hatásairól, a BÖP Kft. aktuális
pénzügyi helyzetére és napi működésére.
– A Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. Követeléskezelési Irányelvek tárgyú előterjesztésének jóváhagyását.
Határidő: 2011. december 16., a Társaság taggyűlésének napja
Felelős: Tarlós István
3993/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Meghatalmazza dr. Szemenyei Lászlót, hogy a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. 2011. december 16-án tartandó taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselőjeként kötött mandátummal
eljárva vegyen részt és felkéri a főpolgármestert a
tagi képviselő meghatalmazásának kiadására.
Határidő: 2011. december 16., a Társaság taggyűlésének napja
Felelős: Tarlós István
A napirend 35. pontja: A BVK HOLDING Zrt. alaptőke emelése az FKF Zrt. részvényeinek apportálásával.
Javaslat a BKK Közút Zrt. tervezett apportálásával öszszefüggő döntések elfogadására.
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3994/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt,
hogy a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1052 Budapest, Városház utca
9–11.; cégjegyzékszáma: 01-10-046833; a továbbiakban: „BVK Holding Zrt.”, vagy „Társaság”) jelenleg 35 319 000 000 Ft, azaz harmincöt milliárd
háromszáztizenkilenc millió forint mértékű alaptőkéjét felemeli 50 758 000 000 Ft-ra, azaz ötven
milliárd hétszázötvennyolc millió forintra új törzs-
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részvények zártkörű forgalomba hozatalával. Az
alaptőke emelés mértéke: 15 439 000 000 Ft, azaz
tizenöt milliárd négyszázharminckilenc millió forint.
Megállapítja az alaptőke felemelésével egyidejűleg, hogy a BVK HOLDING Zrt. alaptőkéje:
50 758 000 000 Ft, azaz ötven milliárd hétszázötvennyolc millió forint, amely 25 000 000 Ft, azaz
huszonöt millió forint pénzbeli hozzájárulásból, és
50 733 000 000 Ft, azaz ötven milliárd hétszázharminchárom millió forint nem pénzbeli hozzájárulásból (apportból) áll.
A BVK HOLDING Zrt. alaptőkéje, illetve az alapításakor kibocsátott részvényeinek kibocsátási
értéke a Társaság alapításakor hiánytalanul megfizetésre került pénzbeli hozzájárulás formájában. A Társaság alapítója a Fővárosi Közgyűlés
1981/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. határozatával új
részvények forgalomba hozatalával történő tőkeemelésről rendelkezett. Az 1982/2011. (VI. 22.)
Főv. Kgy. határozatnak megfelelően a kibocsátott
részvények kibocsátási értékének megfelelő nem
pénzbeli hozzájárulást a Társaság alapítója a Társaság részére maradéktalanul teljesítette.
Az új részvény kibocsátásával járó zártkörű tőkeemelésben jelenleg is kizárólag a Társaság alapítója, Budapest Főváros Önkormányzata vesz részt. A
tőkeemelés nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával valósul meg, amelyet teljes egészében a Társaság alapítója teljesít.
A jelen tőkeemelés során 15 439 db (tizenötezernégyszázharminckilenc darab) névre szóló, egyenként 1 000 000 Ft (egymillió forint) névértékű, A
sorozatú (A 035320-tól A 052258-ig), az alapításkor kibocsátott törzsrészvényekkel azonos, a Gt. és
az alapító okirat szerinti részvényesi jogokat megtestesítő, dematerializált úton előállított törzsrészvény kerül kibocsátásra 47 740 000 000 Ft, azaz
negyvenhét milliárd hétszáznegyven millió forintos
kibocsátási értéken, amely a nem pénzbeli hozzájárulás ellenében a Társaság alapítója részére átadásra kerül.
A nem pénzbeli hozzájárulás tárgya Budapest Főváros Önkormányzatának, mint a Társaság alapítójának kizárólagos tulajdonában álló Fővárosi
Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1081 Budapest, Alföldi
utca 7.; cégjegyzékszáma: 01-10-043157; a továbbiakban: „Társaság”, vagy „FKF Zrt.”), valamenynyi részvénye (a továbbiakban: „Részvények”),
amelyek az előterjesztés 1. számú mellékletében tételesen meghatározásra kerültek.
A Fővárosi Közgyűlés megállapítja, hogy a tőkeemeléssel összefüggésben kibocsátásra kerülő új
részvények átvételére kizárólagosan a Fővárosi Önkormányzat – mint a Társaság alapítója és egyszemélyes részvényese – jogosult.
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Kötelezi a BVK HOLDING Zrt. Igazgatóságát,
hogy a Társaság alaptőkéjének felemeléséről szóló
közgyűlési határozatot a Cégközlönyben jelentesse
meg annak meghozatalát követő 30 napon belül.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
3995/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Társaság alapítója a kibocsátandó részvények
ellenértékeként az FKF Zrt. valamennyi Részvényét, mint nem pénzbeli hozzájárulást (apportként) szolgáltatja a BVK HOLDING Zrt. számára
47 740 000 000 Ft, azaz negyvenhét milliárd hétszáznegyven millió forint értékben. A nem pénzbeli hozzájárulás ellenében a Társaság alapítóját
15 439 db, azaz tizenötezer-négyszázharminckilenc
darab 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint névértékű, 47 740 000 000 Ft, azaz negyvenhét milliárd
hétszáznegyven millió forint kibocsátási értékű,
dematerializált, névre szóló törzsrészvény illeti
meg.
A nem pénzbeli hozzájárulás értékének alaptőkén
felüli része (az apport tárgyát képező FKF Zrt. értékelési különbözete), amely 32 301 000 000 Ft, azaz
harminckettő milliárd háromszázegy millió forint,
a BVK HOLDING Zrt. alaptőkén felüli vagyonába kerül.
Az FKF Zrt. valamennyi Részvényének, mint a
nem pénzbeli hozzájárulás tárgyának az értékét a
Gt. 209. § (1) bekezdése szerint, figyelemmel az
áht. 108. § (3) bekezdésére is a Társaság alapítója a
PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. által lefolytatott üzleti értékelés, a PricewaterhouseCoopers
Könyvvizsgáló Kft. (székhelye: 1077 Budapest,
Wesselényi u. 16.; cégjegyzékszáma: 01-09-063022;
kamarai nyilvántartási száma: 001464; személyében
felelős könyvvizsgáló: Biczó Péter; hivatali címe:
1077 Budapest, Wesselényi u. 16.; kamarai nyilvántartási száma: 004957) az előterjesztés 2. számú
mellékletében szereplő független könyvvizsgálói jelentésben tett megállapításai alapján, azzal egyező
mértékben határozta meg.
A nem pénzbeli hozzájárulást az alaptőke emelés
tárgyában hozott határozat meghozatalától számított 30 nap alatt kell a BVK HOLDING Zrt. rendelkezésére bocsátani.
A rendelkezésre bocsátás az apportlistában részletezett Részvények esetében forgatmányozással és
birtokbaadással történik. Az apportált Részvényeket kibocsátó FKF Zrt. vezérigazgatóját a BVK
HOLDING Zrt. köteles megkeresni a tulajdonosváltozásnak a kibocsátó társaság részvénykönyvébe történő bejegyzése iránt.
A nem vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátásának megtörténtével egyidejűleg a BVK HOLDING
Zrt. Igazgatósága az átvételről nyilatkozatot ad ki.
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A forgalomba hozandó új részvények átvételére a
Társaság alapítója és kizárólagos részvényese, azaz
Budapest Főváros Önkormányzata kötelezettséget
vállal.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
3996/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a BVK Holding Zrt. alapító okiratának
a Társaság alaptőkéjének összegére vonatkozó
rendelkezéseit akként, hogy a Társaság alaptőkéje
50 758 000 000 Ft, azaz ötven milliárd hétszázötvennyolc millió forint, amely 25 000 000 Ft, azaz huszonötmillió forint pénzbeli, és 50 733 000 000 Ft,
azaz ötven milliárd hétszázharminchárom millió
forint értékű nem pénzbeli hozzájárulásból (apport)
áll, és amelyet 50 758 db, azaz ötvenezer-hétszázötvennyolc darab, egyenként 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint névértékű, dematerializált úton előállított, névre szóló törzsrészvény testesít meg.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
3997/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a BVK Holding Zrt. alapító okiratának
IV. fejezet 3. pontját akként, hogy „Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes 50 758
darab névre szóló dematerializált törzsrészvény
tulajdonjogával rendelkezik, amelyek egyenként
1 000 000 Ft, azaz egymillió forint névértékűek.”
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
3998/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A BVK HOLDING Zrt. alapító okiratának VI. fejezet 1./n. pontját hatályon kívül helyezi, valamint a
VII. fejezet 2.14. pontját akként szabályozza, hogy
az Igazgatóság „a Társaság tulajdonában álló egyszemélyes társaságok irányítására, azok működésére vonatkozóan a vállalatcsoporton belül kötelezően alkalmazandó szabályzatot alkot.”
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
3999/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a BVK Holding Zrt.-nek az előterjesztés 4. számú mellékletét képező módosítással egységes szerkezetű alapító okiratát azzal, hogy az alapító okirat módosításai az apport szolgáltatásával
válnak hatályossá.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
4000/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1. számú
mellékletét képező apportlistának, az előterjesztés
3. számú mellékletét képező BVK HOLDING Zrt.
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alapító okiratát módosító okiratnak, valamint az
előterjesztés 4. számú mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetű alapító okiratnak az
aláírására, valamint az alaptőke emelés cégbírósági
átvezetéséhez szükséges cégjogi intézkedések megtételével, továbbá a tőkeemelés során teljesítendő
nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos intézkedések megtételére, és a
szükséges dokumentumok aláírására.
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 86/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az
előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
4001/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1)
bekezdése szerinti hatáskörében, mint a Cg. 01-10046840 cégjegyzékszámú, BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság kizárólagos tulajdonosa, a Társaság legfőbb
szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy:
Az RSM DTM Audit Tanácsadó Kft. által, a BKK
Közút Zrt. apport értékeléséről szóló könyvvizsgálói jelentést az előterjesztés 1. számú mellékletében
szereplő tartalommal elfogadja, és az abban megállapított apportérték figyelembevételével – a Gt.
254. §–258. §-aiban foglalt szabályok alapján – a
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:
BKK Zrt., székhelye: 1052 Budapest, Városház u.
9-11., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-046840) alaptőkéjét felemeli az alábbiak szerint:
a) Az alaptőke emelés módja: zártkörű.
Az Alaptőke emelésnek a Gt. 254. § (2) bekezdésének megfelelően akadálya nincs, tekintettel arra, hogy a Társaság alaptőkéje, illetve
a Társaság alapításakor kibocsátott részvényeinek kibocsátási értéke a Társaság alapításakor,
illetve a 356/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. határozat
alapján végrehajtott tőkeemelés alapján hiánytalanul megfizetésre került, pénzbeli hozzájárulás formájában.
b) Az alaptőke emelés összege: 1 500 000 000 Ft,
azaz egymilliárd-ötszázmillió forint.
Az alaptőke emelés a Társaság 1500 db,
1 000 000 Ft, azaz egymillió forint névérté-
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kű, 3 924 491 000 Ft, azaz hárommilliárd-kilencszázhuszonnégymillió-négyszázkilencvenegyezer forint kibocsátási értékű dematerializált
törzsrészvényének zártkörű kibocsátásával történik.
A tőkeemelés során kibocsátásra kerülő törzsrészvények az alapításkor, és a korábbi tőkeemeléskor kibocsátott törzsrészvényekkel
azonos, a Gt. és az alapító okirat szerinti részvényesi jogokat testesítenek meg.
A Fővárosi Közgyűlés megállapítja, hogy a kibocsátásra kerülő részvények átvételére kizárólagosan a Fővárosi Önkormányzat – mint a
Társaság alapítója és egyszemélyes részvényese jogosult.
c) Az alaptőke emelést követően a felemelt alaptőke összege: 1 800 000 000 Ft, azaz egymilliárdnyolcszázmillió forint.
d) A nem pénzbeli hozzájárulás tárgya: a BKK
Közút Zrt. 100%-os részesedése (részvénycsomagja).
e) A nem pénzbeli hozzájárulást szolgáltató neve:
Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest, Városház u. 9–11.).
Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes a kibocsátandó új részvények ellenértékét,
nem pénzbeli hozzájárulásként (apportként) szolgáltatja a BKK Zrt. számára, 3 924 491 000 Ft,
azaz hárommilliárd-kilencszázhuszonnégymilliónégyszázkilencven-egyezer forint értékben. A nem
pénzbeli hozzájárulás ellenében a Részvényest
1500 db, 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint névértékű, 3 924 491 000 Ft, azaz hárommilliárd-kilencszázhuszonnégymillió-négyszázkilencven-egyezer
forint kibocsátási értékű dematerializált, névre
szóló törzsrészvény illeti meg. A tőkeemelés végrehajtására úgy kerül sor, hogy a BKK Közút Zrt.
saját tőkéjének az apportértékelés során megállapított vagyonértékéből (3 924 491 E Ft) a Társaság
alaptőkéjének, illetve jegyzett tőkéjének megfelelő
összeg (1 500 000 000 Ft) a BKK Zrt. alaptőkéjébe (jegyzett tőkéjébe), míg az alaptőkét, illetve
jegyzett tőkét meghaladó része (2 424 491 000 Ft)
a BKK Zrt. alaptőkén felüli vagyonába (tőketartalékba) kerül.
f) Az apport értékét előzetesen megállapító könyvvizsgáló: RSM DTM Audit Tanácsadó Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhelye: 1138 Budapest, Faludi u. 3., cégjegyzékszáma: Cg.01-09914-841, nyilvántartási száma: 002552, Kozma
Attila Mihály bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai tagsági száma: 005847).
g) A nem pénzbeli hozzájárulást az alaptőke emelés tárgyában hozott jelen határozat meghozatalától számított 30 (harminc) nap alatt kell a Társaság rendelkezésére bocsátani. A nem pénzbeli
hozzájárulás rendelkezésre bocsátásának meg-
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történtével egyidejűleg a Társaság Igazgatósága az átvételről nyilatkozatot ad ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
4002/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a BKK Zrt. (cégjegyzékszáma: Cg. 0110-046840) alapító okiratának módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
4003/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a BKK Zrt. (cégjegyzékszáma: Cg. 0110-046840) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 3. számú
melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
4004/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 2. számú mellékletét képező alapító okirat módosítás és
az előterjesztés 3. számú mellékletét képező egységes szerkezetű alapító okirat aláírására, valamint
az alaptőke emelés cégbírósági átvezetéséhez szükséges valamennyi cégjogi intézkedés megtételével,
továbbá az alaptőke emelés során teljesítendő nem
pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásával
kapcsolatos intézkedések megtételére, a szükséges
dokumentumok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
4005/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság által, a BKK Közút Zrt. apport értékelésének
meghatározására és auditálására megrendelt könyvvizsgálói tevékenység ellenértékének megtérítésére – a 2095/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. határozattal
összhangban – számla ellenében, 2 625 000 Ft értékben a BKK Zrt. részére.
4006/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „9171
Városüzemeltetési céltartalék” cím kiadási előirányzatát 2 625 000 Ft összeggel, és ugyanezen
összeggel megnöveli a „7249 Apportérték meghatározásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok
ellátása” cím kiadási, azon belül dologi kiadások
előirányzatát.
A napirend 36. pontja: Javaslat előzetes döntések
meghozatalára az FCSM Zrt. 2011. december 19-ei közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozóan.
Előterjesztő: dr. György István
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
4007/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy a
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2011. december
19-ei rendkívüli közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró
személy kötött mandátummal eljárva, „igen” szavazatával támogassa az alábbi döntés meghozatalát:
– Elfogadja a Fővárosi Önkormányzat, az FCSM
Zrt. és a BKSZT Kft. között megkötendő
szennyvíztisztítási szerződést az előterjesztés 2.
sz. melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a vezérigazgatót a szerződés aláírására.
– Az FCSM Zrt. beruházási szabályzatának az
előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti módosított tartalommal történő elfogadását.
Határidő: 2011. december 19., illetve a Társaság soron következő rendkívüli közgyűlésének időpontja
Felelős: Tarlós István
4008/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2011. december 19-ei
rendkívüli közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat
részvényesi képviselőjeként vegyen részt, és felkéri
a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására.
Határidő: 2011. december 19., illetve a Társaság soron következő rendkívüli közgyűlésének időpontja
Felelős: Tarlós István
A napirend 37. pontja: Javaslat az „Uzsoki utcai
Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II.
ütem” c., KMOP-4.3.1/A-2008-0001 sz. projekt támogatási szerződésének 2. sz. módosítására.
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ben az összköltség (6 605 700 E Ft) változatlanul
hagyása mellett: megemeli a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” címen belül a „KMOP4.3.1/A-2008-0001 – Uzsoki utcai Kórház Regionális Egészségügyi Központ rekonstrukció II. ütem”
feladat 2011. évi előirányzatát 38 222 E Ft-tal;
ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a
„9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a
„Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatát.
A feladat 2011. évi üteme változatlanul 621.300 E
Ft (ebből EU támogatás: 888 587 E Ft, beruházási
hitel: 118 700 E Ft, saját forrás: –385 987 E Ft).
4011/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja az „Uzsoki utcai Kórház regionális
egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem” c.
projekt 003451 számú engedélyokirat 7. számú módosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti
tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István
4012/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró ESZA Társadalmi
Szolgáltató Nonprofit Kft., mint Közreműködő
Szervezet és Budapest Főváros Önkormányzata
között az „Uzsoki utcai Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem” című,
KMOP-4.3.1/A-2008-0001 azonosító számú pályázat Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a
hazai központi költségvetési előirányzatból elnyert
támogatása tárgyában megkötendő támogatási szerződés 2. sz. módosítását az előterjesztés 3. számú
melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2011. december 30.
Felelős: Tarlós István

Előterjesztő: Hutiray Gyula
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
4009/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
egyetért az „Uzsoki utcai Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem” c. projekt
áfa kompenzáció iránti igényünk miatt szükségessé vált KMOP-4.3.1/A-2008-0001 azonosító számú
támogatási szerződésnek az előterjesztés 3. számú
melléklete szerinti módosításával.
4010/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A támogatási szerződéssel, valamint a költségvetési
beszámolóval való összhang megteremtése érdeké-

A napirend 38. pontja: Javaslat a TÁMOP2.2.3/B-09/1-2009-0002 „Csepel - TISZK a dél-pesti régió korszerű piacképes szakképzési központjának fejlesztési projektje” likviditásának biztosítása céljából kötött
kölcsönszerződés módosítására.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
4013/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Csepel TISZK TÁMOP2.2.3/B-09/1-2009-0002 azonosító számú projekt
megvalósításához kapcsoló kölcsönszerződés 1. sz.
módosítását a Csepel TISZK Gazdasági Szerveze-
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tével az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, amely szerint a kölcsön visszafizetésének
határideje 2011. december 31-ről 2012. június 30ra módosul. Felkéri a főpolgármestert a szerződés
módosításának aláírására és kiadására.
Határidő: 8 napon belül
Felelős: Tarlós István
4014/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A kölcsönszerződés módosításához kapcsolódóan,
az előirányzat technikai rendezése miatt csökkenti
a „9300 Általános tartalék” előirányzatát 15 000 E
Ft-tal, és ezzel egyidejűleg növeli a „3705 Csepel
TISZK Gazdasági Szervezete” cím támogatási és
kiadási, ezen belül dologi kiadások előirányzatát
15 000 E Ft-tal.
4015/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehajtásához szükséges rendeletmódosítást terjessze a
Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendeletmódosítása
Felelős: Tarlós István
A napirend 39. pontja: Javaslat az oktatási ágazatban 2011. augusztus 31-ig önállóan működő és gazdálkodó intézményeknek a Gazdasági Szervezetek kialakítása
miatt szükséges költségvetési beszámolói elfogadására
az 1911/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. határozatnak megfelelően, továbbá a gyermekvédelmi ágazatban a 2639/2011.
(IX. 21.) Főv. Kgy. határozatnak megfelelő előirányzat
rendezésre.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
4016/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a gazdasági integrációval érintett 119
oktatási-nevelési intézmény zárómérlegét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal
és az intézmények pénzmaradványát az előterjesztés 2. és a 2/a. sz. mellékleteiben foglaltak szerint
2 695 640 E Ft összegben fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
4017/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja az oktatási-nevelési intézmények gazdasági integráció miatti előirányzatrendezését az
előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal:±2 010 500 E Ft összegben.
4018/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények gazdasági integráció miat-
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ti előirányzatrendezését az előterjesztés 4. számú
melléklete szerint.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
4019/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a 64. napirendi ponttól folytatja az
előterjesztések tárgyalását.
A napirend 40. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabó
Ervin Könyvtár alapító okirat módosítására.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
4020/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 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 Kincstárhoz történő benyújtására.
Határidő: a Közgyűlés döntésétől számított 60 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 41. pontja: Javaslat a Pro Cultura Urbis
Közalapítvány megszüntetésére.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
4021/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdése
alapján kezdeményezi a Pro Cultura Urbis Közalapítvány megszüntetését, mivel a közfeladat ellátásának biztosítása más módon, a meglévő fővárosi
intézményrendszer szervezeti keretében hatékonyabban megvalósítható. Felkéri a főpolgármestert,
hogy a Fővárosi Bíróságnál kérelmezze az alapító
nevében a Pro Cultura Urbis Közalapítvány megszüntetését és a nyilvántartásból való törlését.
Határidő: döntést követő 90 nap
Felelős: Tarlós István
4022/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Pro Cultura Urbis Közalapítvány vagyonát – a
pénzügyi kötelezettségek teljesítését követően és a
hitelezők kielégítése után – a „Budapest Bank Budapestért” Alapítvány támogatására fordítja. Felkéri a főpolgármestert, hogy az átutalásról intéz-
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kedjen és erről a nyilvánosságot közleményben
tájékoztassa.
Határidő: döntést követő 60 nap
Felelős: Tarlós István
4023/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Pro Cultura Urbis
Közalapítvány megszűnését követően készítsen
záró beszámolót, valamint közhasznúsági jelentést
tartalmazó előterjesztést a Közgyűlés számára.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Tarlós István
A napirend 42. pontja: Javaslat az Angol Nyelvű
Színház Közhasznú Alapítvány (Merlin Színház) közszolgáltatási szerződésének módosítására.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
4024/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat
és az Angol Nyelvű Színház Közhasznú Alapítvány
közötti közszolgáltatási szerződés módosítását az
előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és
kiadására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 43. pontja: Javaslat a Kolibri Gyermekés Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit
Kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre.
Előterjesztő: Csomós Miklós
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4026/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Bp. 65528 hrsz.-ú, természetben
Bp. III. kerület, Márton út 25. szám alatti sporttelep
fejlesztésébe a közvetett állami támogatás igénybevételére jogosult sportszervezetet kíván bevonni azzal, hogy a fejlesztéshez önkormányzati forrás
nem vehető igénybe.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a fejlesztés megvalósításához szükséges további döntési javaslatokat
terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: 2012. március 31.
Felelős: Tarlós István
A napirend 45. pontja: Határozathozatal felfüggesztett bizottsági döntésről.
Előterjesztő: dr. Velkey György
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
4027/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy.
rendelet 57. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva hatályon kívül helyezi a Fővárosi
Közgyűlés Egészségpolitikai és Szociális Bizottságának 180/2011. (XI. 28.) sz. határozatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 46. pontja: Az egészségügyi intézmények
állami tulajdonba adásához kapcsolódó egyes kérdések.
Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4025/2011. (XII. 14.) 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
„Csajkovszkij: A Diótörő” produkció rendezői tevékenységének ellátása érdekében munkavégzésre
irányuló további jogviszonyt létesítsen a Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Kft.-vel.
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap
Felelős: Tarlós István

4028/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el az Egészségpolitikai és Szociális
Bizottság módosító indítványát, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy az egészségügyi intézmények átadás-átvételéről szóló megállapodásban szükségesnek tartja rögzíteni, hogy az
átadásra kerülő egészségügyi intézmények főigazgatói és gazdasági igazgatói állásaira kiírandó pályázatokat a NEFMI egyeztettesse a Fővárosi Önkormányzattal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az átadás-átvételi
megállapodás előkészítése során jelen közgyűlési határozatban foglaltak tekintetében is folytasson
tárgyalást és képviselje a Fővárosi Önkormányzatot.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Tarlós István

A napirend 44. pontja: Javaslat a Külker SC Sporttelep fejlesztésére és hasznosítására.
Előterjesztő: Csomós Miklós
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Az egészségügyi intézmények átadás-átvételéről
szóló megállapodásban szükségesnek tartja rögzíteni, hogy az átadásra kerülő egészségügyi intézmények főigazgatói és gazdasági igazgatói állásaira
kiírandó pályázatokat bíráló bizottságokban kapjon
helyet a Fővárosi Önkormányzat által kijelölt szakértő.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az átadás-átvételi
megállapodás előkészítése során jelen közgyűlési határozatban foglaltak tekintetében is folytasson
tárgyalást és képviselje a Fővárosi Önkormányzatot.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Tarlós István”
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
4029/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el az MSZP frakció módosító indítványát, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés nem adja át a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi, oktatási és további intézményeit és az intézmények
vagyonát a Magyar Államnak. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Magyar Köztársaság
Kormányát tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII.
törvény (Abt.) 21. § (2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság Országgyűlése által 2011. november 21-én elfogadott „A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati
intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes
egészségügyi intézményeinek átvételéről” szóló
törvény Abt. 1. § b) pontjában meghatározott utólagos alkotmánybírósági felülvizsgálatát indítványozza a Fővárosi Önkormányzat tulajdonhoz való
alapjogának sérelme miatt.
Határidő: döntést követő 5. nap
Felelős: Tarlós István
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésnek megfelelő indítványt nyújtsa be az Alkotmánybírósághoz.
Határidő: döntést követő 5. nap
Felelős: Tarlós István”
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
4030/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
elengedhetetlennek tartja és javasolja az átadás-átvételi megállapodásban az alábbiak rögzítését:
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A Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményei átvételét követően a Nemzeti Erőforrás Minisztérium gondoskodik a következőkről:
– a megkezdett, folyamatban lévő beruházások,
fejlesztések, felújítások, le nem zárult európai
uniós pályázatok befejezése;
– a 2011. évben indított fejlesztések 2011-ben teljesített ráfordításainak teljes körű megtérítése, a
banki adósságterhek, pénzügyi kötelezettségek
átvállalása;
– az intézményi adósságállományok átvállalása;
– az egészségügyi intézményekben tevékenykedő
önkormányzati biztosok felé vállalt feladatok és
kötelezettségek átvállalása;
– a jelenleg a Fővárosi Önkormányzatot terhelő
egészségügyi intézményeihez kapcsolódó kötelezettségek átvállalása (pl. peres ügyek).
A megállapodásban szükséges rögzíteni a következő, egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó koncepcionális kérdéseket is:
– A Fővárosi Önkormányzat a szakmaiság folyamatosságának biztosítása érdekében továbbra is megad minden segítséget és támogatást a
NEFMI Egészségügyért Felelős Államtitkársága részére, aki vállalja, hogy lehetőséget biztosít a Fővárosi Önkormányzat számára, hogy a
budapesti lakosság egészségügyi ellátással kapcsolatos érdekeit megfelelő módon érvényesítse
az átadott egészségügyi intézmények fenntartása és üzemeltetése keretében. Ennek érdekében a NEFMI Egészségügyért Felelős Államtitkársága vállalja, hogy a fővárosi egészségügyi
ellátás jövőjével kapcsolatos koncepcionális
javaslatait – ideértve a jogszabályalkotást megelőzően szükséges intézkedéseket és eszközöket – véleményezés céljából eljuttatja a Fővárosi Önkormányzat számára.
Fentieken túl a Fővárosi Önkormányzat elengedhetetlenül szükségesnek tartja:
– a megfelelő színvonalú egészségügyi ellátás
biztosítását;
– az előírt intézményi minimumfeltételek biztosítását;
– hajléktalanok egészségügyi ellátása érdekében
történő együttműködést;
– a Fővárosi Önkormányzat és az egészségügyi
célok érdekében tevékenykedő alapítványok
közötti együttműködés továbbfolytatását;
– az önállóan működő és gazdálkodó, megfelelő
szakmai struktúrával és ellátási területtel rendelkező Szent Margit Kórház létrehozását, a
Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített
Kórházaiból történő kiválással, az előterjesztés
1. sz. mellékletében foglaltak alapján;
– a Segély Helyett Esély Alapítvány Thalassa Ház
pszichoterápiára és pszichiátriai rehabilitációra
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szoruló ápoltjainak további megfelelő színvonalú ellátását.
A Fővárosi Önkormányzat – lehetőségeihez képest – továbbra is szorosan együtt kíván működni
a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal a főváros
lakossága körében végzendő egészségügyi felvilágosító és prevenciós tevékenység kapcsán. Ennek
megvalósításához kéri a Nemzeti Erőforrás Minisztérium együttműködését.
Szükségesnek tartja továbbá az intézményirányítás- és felügyeleti feladatokat ellátó köztisztviselők
GYEMSZI-ben történő továbbfoglalkoztatását.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az átadás-átvételi
megállapodás előkészítése során a Közgyűlés által
meghatározott fenti elveknek megfelelően folytassa
a tárgyalást és képviselje a Fővárosi Önkormányzatot.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Tarlós István
4031/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Egyetért az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő együttműködési megállapodás-tervezetben
foglaltakkal. Felkéri a főpolgármestert, hogy az
önálló Szent Margit Kórház létrehozására vonatkozó együttműködési megállapodást írja alá és tegye
meg a szükséges intézkedéseket a Nemzeti Erőforrás Minisztériumnak történő továbbítás céljából.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 47. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő Károlyi Sándor Kórház és
Rendelőintézet, valamint a Heim Pál Gyermekkórház
alapító okiratának módosítására.
Előterjesztő: dr. Szentes Tamás
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
4032/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
módosítja a Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézetnek az előterjesztés
3/a. számú mellékleteként csatolt, jelenleg hatályos
alapító okiratát az előterjesztés 3/b. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint
a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 3/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.
Határidő: döntést követő 20 napon belül
Felelős: Tarlós István
4033/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál
Gyermekkórháznak az előterjesztés 4/a. számú
mellékleteként csatolt, jelenleg hatályos alapító ok-
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iratát az előterjesztés 4/b. számú melléklete szerinti
tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító
okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 4/c. számú melléklete szerinti
tartalommal történő kiadására.
Határidő: döntést követő 20 napon belül
Felelős: Tarlós István
4034/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolt tartalommal a Budapest Főváros
Vagyonkezelő Központ Zrt. 2011. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésének módosítását, mely szerint a Budapest IV. kerület, 71443 hrsz.-ú, az Árpád Kórház telephelyhez tartozó ingatlant törli az
1. számú II/7. jelölésű mellékletből. Egyúttal felhatalmazza a főpolgármestert a szerződésmódosítás
aláírására.
Határidő: döntést követő 20 napon belül
Felelős: Tarlós István
A napirend 48. pontja: A Budai Gyermekkórház és
Rendelőintézet Kht. „v. a” alapító okiratának módosítása.
Előterjesztő: dr. Szentes Tamás
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
4035/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
a vagyonrendelet 52. § (1) bekezdésben foglaltak
alapján módosítja a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht. „v. a.” alapító okiratát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a
főpolgármestert, hogy gondoskodjon az alapító okirat módosításának aláírásáról és kiadásáról.
Határidő: 2012. január 10.
Felelős: Tarlós István
A napirend 49. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő egyes ingatlanok szociális
közcélra való hasznosítására.
Előterjesztő: dr. Szentes Tamás
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
4036/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 7. §-a
alapján korlátozottan forgalomképessé minősíti az
előterjesztés 1. számú mellékletében felsorolt ingatlanokat, szociális közfeladat ellátása céljára.
Egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. 2011. évi Éves
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Közszolgáltatási Szerződés 8. számú módosítását
az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
Határidő: a döntést követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István

4041/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Pénzügyi és Költségvetési Bizottságába megválasztja bizottsági tagnak
Andó Sándort.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

4037/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 17. §-a
alapján, az előterjesztés 2. sz. mellékletében felsorolt ingatlanokat a jövőben szociális közfeladat ellátása céljára kívánja használni.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

A napirend 51. pontja: Javaslat Budapest Főváros
Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011.
(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

4038/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál
Gyermekkórházának az előterjesztés 3/a. számú
mellékleteként csatolt, jelenleg hatályos alapító okiratát az előterjesztés 3/b. számú melléklete szerinti
tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító
okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 3/c. számú melléklete szerinti
tartalommal történő kiadására.
Határidő: döntést követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
4042/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
a 2986/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. határozat végrehajtásaként 2012. január 1-jei hatállyal a Főpolgármesteri Hivatalból a BKK Zrt.-hez áthelyezésre kerülő 26 fő miatt csökkenti a „7101 Igazgatási
apparátus feladatai” cím, 005 törzsszám 2012. évi
előirányzatát összesen 93 806 E Ft-tal (ebből: személyi juttatások 74 969 E Ft, munkaadókat terhelő
járulékok 18 837 E Ft).
Határidő: a 2012. évi költségvetés készítése
Felelős: Tarlós István

4039/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona
1173 Budapest XVII., Pesti út 117. alapító okiratát az
előterjesztés 4/b. sz. melléklete szerinti tartalommal
és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat
Idősek Otthona 1173 Budapest XVII., Pesti út 117.
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratának az előterjesztés 4/c. sz. melléklete szerinti
tartalommal történő kiadására.
Határidő: a döntést követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István

4043/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Hatályon kívül helyezi a 287/2011. (II. 24.) Főv.
Kgy. határozatból a következő bekezdést: „Amenynyiben a Főváros tulajdonában, vagy résztulajdonában lévő gazdasági társaságok 2010. évi
beszámolóinak a Társaságok legfőbb szervei eredmény-felosztási döntései nyomán az osztalékként
kifizetendő összegek meghaladják a Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetésében
az osztalék és hozam bevétel jogcímén tervezett
bevételeket, akkor a „9171 Városüzemeltetési tartalék” kiadási soron a költségvetés végszavazása
során elfogadott összeg 166 millió 201 ezer forint
visszapótlásra kerül.”
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

A napirend 50. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága tagjainak
módosítására.
Előterjesztő: Horváth Csaba

4044/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Engedélyezi az alábbi alapítványok, társadalmi szervezetek megjelölt összegű támogatásának átutalását
a „8447 Főpolgármesteri keret” cím terhére:

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
4040/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat Pénzügyi és Költségvetési Bizottságából visszahívja Tüttő Kata bizottsági
tagot.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

1. Területi Művelődési Intézmények
Egyesülete Fővárosi Művelődési Háza 500 E Ft,
2. Magyar Könyvkiadók
és Könyvterjesztők Egyesülése
1 000 E Ft,
3. ZORIL Hajnalodik Dél-Budai
Cigány Kulturális Oktatási és Szociális
Alapítvány
500 E Ft.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
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A Fővárosi Közgyűlés
az előterjesztői kiegészítéssel megalkotja 87/2011.
(XII. 30.) önkormányzati rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló
10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
4045/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja az előterjesztői kiegészítés melléklete
szerinti tartalommal a 006630 azonosító számú engedélyokiratot és felkéri a főpolgármestert az okirat
aláírására.
Határidő: döntést követő 15 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 52. pontja: Javaslat Budapest Főváros
Önkormányzata 2012. évi átmeneti finanszírozásáról és
költségvetési gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
A Fővárosi Közgyűlés
az előterjesztői kiegészítéssel megalkotja 88/2011.
(XII. 30.) önkormányzati rendeletét a 2012. évi átmeneti
finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
4046/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a költségvetési intézményeket tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 53. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások
bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi
Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv.
Kgy. rendelet módosításáról.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 89/2011. (XII. 30) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető
bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.
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A napirend 54. pontja: A BFVK Zrt. 2011. évi üzleti
tervének módosítása.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
4047/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján a BFVK Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:
Elfogadja a Társaság 2011. évi üzleti tervének módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit étesítse.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 55. pontja: A BFVK Zrt. jegyzett tőkéjének a Társaság tulajdonában álló ÉPIT Zrt. és BFVT Kft.
részesedés elvonása miatti csökkentése.
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, Hutiray Gyula
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
4048/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében a Budapest Főváros
Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.) alapítójaként eljárva úgy dönt, hogy a BFVK Zrt. alaptőkéjét 571 280 000 Ft-ról, azaz ötszáz-hetvenegymillió-kétszáznyolcvanezer forintról 16 840 000 Ft-tal,
azaz tizenhatmillió-nyolcszáz-negyvenezer forinttal, 554 440 000 Ft-ra, azaz ötszázötvennégymilliónégyszáznegyvenezer forintra leszállítja. Az alaptőke leszállítás oka tőkekivonás, amely 168 darab
100 000 Ft névértékű, és 4 darab 10 000 Ft névértékű
névre szóló részvény bevonásával történik. Az alaptőke (jegyzett tőke) csökkentéssel egyidejűleg, azzal
arányosan (2,947%-kal) csökken a BFVK Zrt. tőketartaléka (4 800 000 Ft-tal) és az eredménytartaléka
(13 360 000 Ft-tal). Az alaptőke leszállítás végrehajtására akként kerül sor, hogy az ÉPIT Zrt. BFVK Zrt.
tulajdonában lévő 10 M Ft névértékű részvénycsomagjának, valamint a BFVT Kft.-ben a BFVK Zrt.
tulajdonában lévő 25 M Ft névértékű üzletrészének a
tulajdonjoga névértéken átszáll az alapító és kizárólagos részvényes Fővárosi Önkormányzatra. A 2006.
évi IV. törvény 284. § (2) bekezdése alapján felkéri a
főpolgármestert, hogy az alaptőke leszállítására vo-
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natkozó döntésről írásban tájékoztassa a BFVK Zrt.
vezető tisztségviselőit.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

– Elfogadja – figyelemmel a könyvvizsgáló jelentése alapján hozott felügyelőbizottsági határozatra – a Társaság 2011. január 1.–2011.
augusztus 1. közötti időszakra vonatkozó záró
beszámolóját a következők szerint:

4049/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Elfogadja a BFVK Zrt. alapító okiratának az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti módosítását, illetve
az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert ezen dokumentumok aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

2011. augusztus 1.
(E Ft-ban)
487 578
3 038
3 038

4050/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a BFVK Zrt. vezérigazgatóját, hogy a BFVK
Zrt. alaptőke leszállításának cégbejegyzéséről, az
arról való tudomásszerzést követően haladéktalanul tájékoztassa a főpolgármestert a Fővárosi Önkormányzat tulajdonszerzésének átvezettetéséhez
szükséges intézkedések megtétele érdekében, továbbá felkéri a főpolgármestert, hogy terjessze a
Fővárosi Közgyűlés elé a BFVT Kft.-vel kapcsolatban a BFVK Zrt. közszolgáltatási keretszerződése vonatkozó mellékletének módosítását és az
egyszemélyessé váló Társaság alapító okiratát, az
ÉPIT Zrt. alapszabályának – a Társaság Igazgatósága által a Társaság közgyűléséhez benyújtandó
– módosítását, valamint a BFVT Kft. közszolgáltatási keretszerződését és éves közszolgáltatási szerződését.
Határidő: cégbejegyzést követő 60 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 56. pontja: A BFVK Zrt. 2011. évi záró
beszámolójának elfogadása.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
4051/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján a BFVK Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:
– Elfogadja 2011. január 1.–2011. augusztus
1-jéig tartó időszakra vonatkozó záró beszámolóját.
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának
(CORRECT Pénzügyi és Könyvszakértő Kft.,
Egri Iván bejegyzett könyvvizsgáló, ny.sz.:
003851) jelentését a Társaság 2011. január 1.–
2011. augusztus 1-jéig tartó időszakra vonatkozó záró beszámolójáról.

Mérlegfőösszeg
Adózás előtti eredmény
Mérleg szerinti eredmény

Elfogadja a 3 038 E Ft mérleg szerinti eredmény
eredménytartalékba történő helyezését.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 57. pontja: Budapest V., Váci u. 66. sz.
alatti ingatlan tulajdonjogi rendezése.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
4052/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
hozzájárul az 1056 Budapest V. kerület, Váci utca
66. szám alatti ingatlanban fennálló osztatlan tulajdonközösség megszüntetéséhez társasház alapítás
útján, és ehhez kapcsolódóan elfogadja a Budapest
V. kerület, Váci utca 66. szám alatti társasház alapító
okiratát az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal, továbbá szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat
és a szervezeti és működési szabályzat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 58. pontja: Javaslat behajthatatlan követelés elengedésére és számviteli rendezésére.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
4053/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 44. § (2) bekezdésének c) pontja, valamint 87. § (4) bekezdésének a), c) és h) pontja alapján az alábbi behajthatatlan követeléseket elengedi, egyben felkéri a
főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedést a behajthatatlan követelések számviteli rendezése és annak leírása érdekében:
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Aranyfonal Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
Polly Furs Kft.
Iréne Antique Kft.
Amoletti Kft.
Határidő: döntést követő 30 nap
Felelős: Tarlós István
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8 310 647 Ft
4 842 491 Ft
33 627 616 Ft
10 434 565 Ft

A napirend 59. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló 4 db lakás elidegenítésére.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
4054/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
a 33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. § (2) bekezdés alapján, a Budapest XII. kerület, Márvány u.
31. IV. em. 3. szám alatti, 7732/0/A/44 helyrajzi
számú lakást 11 960 000 Ft forgalmi érték alapulvételével elidegeníti a bentlakó bérlő részére fenti
rendelet 6–7. §-ai, valamint a 8. § (1)–(4) bekezdésekben meghatározott feltételek szerint, és a 9. § (1)
bekezdés alapján felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 3/A. sz. mellékletében foglalt vételi ajánlat megtételére.
Határidő: a határozat meghozatalát követő 60 nap
Felelős: Tarlós István
4055/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A 33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. § (2) bekezdés alapján, a Budapest XV., Mézeskalács tér
2. fsz. 7. szám alatti, 80790/9/A/7 helyrajzi számú
lakást 6 740 000 Ft forgalmi érték alapulvételével
elidegeníti a bentlakó bérlő részére fenti rendelet
6–7 §-ai, valamint a 8. § (1)–(4) bekezdésekben
meghatározott feltételek szerint, és a 9. § (1) bekezdés alapján felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 3/B. sz. mellékletében foglalt vételi ajánlat
megtételére.
Határidő: a határozat meghozatalát követő 60 nap
Felelős: Tarlós István
4056/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A 33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. § (2) bekezdés alapján, a Budapest II., Szász Károly u. 5.
II. em. 1. szám alatti, 13671/0/A/18 helyrajzi számú lakást 18 160 000 Ft forgalmi érték alapulvételével elidegeníti a bentlakó bérlő részére fenti rendelet 6–7. §-ai, valamint a 8. § (1)–(4) bekezdésekben
meghatározott feltételek szerint, és a 9. § (1) bekezdés alapján felkéri a főpolgármestert az előterjesztés
3/C. sz. mellékletében foglalt vételi ajánlat megtételére.
Határidő: a határozat meghozatalát követő 60 nap
Felelős: Tarlós István
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4057/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A 33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. § (2) bekezdés alapján, a Budapest XIII., Üteg u. 33. IX.
em. 57. szám alatti, 27439/1/A/184 helyrajzi számú lakást 9 460 000 Ft forgalmi érték alapulvételével elidegeníti a bentlakó bérlő részére fenti rendelet 6–7. §-ai, valamint a 8. § (1)–(4) bekezdésekben
meghatározott feltételek szerint, és a 9. § (1) bekezdés alapján felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 3/D. sz. mellékletében foglalt vételi ajánlat
megtételére.
Határidő: a határozat meghozatalát követő 60 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 60. pontja: A Budapest XIV. ker.,
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
4058/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 42. §-ában
foglaltak alapján úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat 1465/2433 tulajdoni arányban résztulajdonában lévő, természetben Budapest XIV. kerület,
Dorozsmai u. 21/b. sz. alatti, a földhivatali ingatlannyilvántartásban 29819/20 hrsz.-ú, kivett általános
iskola megnevezésű ingatlanon a Fővárosi Önkormányzatot társtulajdonosként megillető használati
jogáról le kíván mondani, és azt Budapest Főváros
XIV. kerület, Zugló Önkormányzata részére térítésmentesen át kívánja engedni, a kerületi önkormányzat által végzett pedagógiai-szakmai szolgáltatás
ellátása keretében óvodai nevelés céljára.
Felkéri a főpolgármestert, hogy terjessze be a Fővárosi Közgyűlésre az előterjesztés mellékletét képező megállapodás megkötését azzal a feltétellel,
hogy az ingatlan Zugló Önkormányzatának, mint
tulajdonos megnevezését érintő helytelen földhivatali bejegyzés kijavítása történjen meg.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az ingatlan Budapest XIV. kerület, Zugló Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala tulajdonrészét érintő földhivatali tulajdonjog rendezését követően terjessze be a
Fővárosi Közgyűlésre az előterjesztés mellékletét
képező megállapodás megkötését.
Határidő: az ingatlan tulajdonjogi rendezését követő 90 nap
Felelős: Tarlós István
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A napirend 61. pontja: Bp. II. kerület, Vitéz u. 5–9.
szám alatti ingatlan ügyében folyamatban lévő perben
perbéli egyezség.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
4059/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 43. § (1)
bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében jóváhagyja és megköti a Budapest II. kerületi Önkormányzat és a Fővárosi Önkormányzat közötti,
a Budapest II. kerület, Vitéz utca 5–9. szám alatti
ingatlannal kapcsolatban a 22.G.40.885/2010. számon folyamatban lévő perben a perbéli egyezséget
az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti tartalommal.
Az egyezség szerint a Fővárosi Önkormányzatot
terhelő, a II. kerületi Önkormányzat követelésének engedményezettje, azaz a Jura-Projekt Zrt. felé
fennálló vételár és annak kifizetésig járó kamatai
összege beszámításra kerül a Jura-Projekt Zrt. által árverésen elnyert Budapest II. kerület, Varsányi
Irén u. 29. szám alatti ingatlan vételárába, továbbá az É-KOMPLEX Kisszövetkezet „fa” megfizeti a Fővárosi Önkormányzattal szemben az 1993.
december 23-án megkötött adásvételi szerződés érvényessé válásból eredő 37 100 000 Ft összegű vételárhátralékot. Felkéri a főpolgármestert a perbéli
egyezség aláírására, valamint az egyezség jóváhagyás céljából történő benyújtására az eljáró bírósághoz.
Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István
4060/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
A Tulajdonosi Bizottság 363/2004. (V. 18.) T.B.,
valamint a Pénzügyi Bizottság 406/2004. (V. 26.)
sz. PüB határozatokat hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 62. pontja: Javaslat a települési szilárd
hulladékkezeléssel összefüggő fővárosi közszolgáltatás
2012. évi díjának környezetre gyakorolt hatásairól szóló
vizsgálati és költségelemzés elfogadására.
Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.
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jának környezetre gyakorolt hatásairól szóló vizsgálati és költségelemzést az előterjesztés 2. számú
melléklete szerinti tartalommal.
A napirend 63. pontja: Javaslat a települési szilárd
közszolgáltatási hulladékkezelési díj mértékének 2012.
évi megállapítására, valamint az FKF Zrt. 2010. évi hulladékkezelési közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására.
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
4062/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.
2010. évi hulladékkezelési tevékenységéről szóló
beszámolóját az előterjesztés 1. számú melléklete
szerint.
4063/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. hatékonyságának növelése útján képződő,
a közszolgáltatási keretszerződés elvei által maximált ésszerű eredményt a közszolgáltató 2012-ben
az általa a közszolgáltatási keretszerződésen belül
végzett köztisztasági közszolgáltatás teljesítésére
fordíthatja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
4064/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el – az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti tartalommal – a települési szilárd
hulladékgazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet
módosítására vonatkozó javaslatot.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
4065/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy újra kíván szavazni a rendeletalkotásról.
A Fővárosi Közgyűlés

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
4061/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a települési szilárd hulladékkezeléssel
összefüggő fővárosi közszolgáltatás 2012. évi dí-

megalkotja 90/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendeletét a települési szilárd hulladékgazdálkodással öszszefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. ren-
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delet módosításáról az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti tartalommal.
A napirend 64. pontja: Előterjesztés a Bp. XV. kerület, Késmárk utca 10. sz. előtti útszélesítés eredményeként létrejött kanyarodó sáv aktivált eszközként történő
átadás-átvételére.
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
4066/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 41. § b)
pontja alapján jóváhagyja és megköti a Bp. XV. kerület, Késmárk utca 10. sz. előtti útszélesítés eredményeként megépített kanyarodó sávra vonatkozó
ajándékozási szerződést annak mellékletében foglalt útépítés befejezett, aktivált eszközként történő
térítésmentes átadás-átvétel tárgyában a Fővárosi
Önkormányzat és a Hofer Magyarország Ingatlan
Kft. (2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.) között
és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a döntést követő 15 nap
Felelős: Tarlós István
4067/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az átvett befejezett,
aktivált beruházást, mint aktivált vagyont a Fővárosi Önkormányzat 2012. évi vagyonmérlegében
szerepeltesse.
Határidő: 2013. január 31.
Felelős: Tarlós István
A napirend 65. pontja: Javaslat az FTSZV Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítására, a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen képződő szennyvíziszap elszállítás, ártalmatlanítás közszolgáltatás 2012.
évi egységnyi díjtételének megállapításával.
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
4068/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a BKSZTT-n keletkező szennyvíziszap
szállításának és ártalmatlanításának 2012. évi egységnyi díjtételére vonatkozó, az FTSZV Kft. által
benyújtott 13 976 Ft/t+áfa javaslatot.
4069/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.-vel a közszolgáltatási
szerződés 1. számú módosítását és felkéri a főpol-
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gármestert, hogy azt az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal írja alá.
Határidő: 2012. január 1.
Felelős: Tarlós István
A napirend 66. pontja: Javaslat a „Bethlen Gábor
Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola akadálymentesítése” c., KMOP-4.5.3-09-2009-0061 azonosító
számú projekt támogatási szerződésének 4. sz. módosítására.
Előterjesztő: Hutiray Gyula
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
4070/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró VÁTI Magyar Regionális
Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft., mint
Közreműködő Szervezet és Budapest Főváros Önkormányzata között a „Bethlen Gábor Közlekedési
és Közgazdasági Szakközépiskola akadálymentesítése” című, KMOP-4.5.3-09-2009-0061 azonosító számú pályázat Európai Regionális Fejlesztési
Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból elnyert támogatása tárgyában megkötendő
támogatási szerződés 4. sz. módosítását az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, és
felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2011. december 30.
Felelős: Tarlós István
A napirend 67. pontja: „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése – a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya
szélesítéssel” támogatási szerződés 2. sz. módosítása.
Előterjesztő: Hutiray Gyula
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
4071/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
hatályon kívül helyezi a 2416/2011. (VIII. 31.) Főv.
Kgy. határozatot.
4072/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése – a Pesti úton buszsáv
kialakítása útpálya szélesítéssel” című, KMOP2.3.1/B-08-2009-0006 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 2. sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és
felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: döntést követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István
A napirend 68. pontja: Javaslat a KMOP- 4.1.1/A2008-0001 „A korszerű szakképzési együttműködés ki-
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építéséhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés a Délbudai TISZK-ben” című projekt engedélyokiratának 3.
számú módosítására.
Előterjesztő: Hutiray Gyula
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
4073/2011. (XII. 14.) 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 c) pontjában foglalt hatásköre szerint eljárva az előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatolt, 5421. azonosító számú, „Dél-budai TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze” megnevezésű
engedélyokirat 3. számú módosítását az abban foglalt tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 8 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 69. pontja: Javaslat önkormányzati rendelet módosítására a nevelési-oktatási intézményekben
alkalmazandó élelmezési térítési díjak megállapításáról.
Előterjesztő: Csomós Miklós
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 91/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott nevelésioktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési
díjakról szóló 5/1997. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.
A napirend 70. pontja: Javaslat súlyos tanulási és
magatartási problémával küzdő tanulók oktatását vállaló
alapítványok, nonprofit szervezetek körének bővítésére.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
4074/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Montessori Stúdium Alapítvánnyal (1237 Budapest, Szt. László u. 114.) a
közszolgáltatási szerződést a 2011/2012. tanévre
összesen 1 338 E Ft értékben az előterjesztés 1. sz.
melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására. Kötelezettséget vállal
arra, hogy a 2012. évi költségvetési rendeletében
foglalt előirányzatának függvényében további támogatást nyújt.
Határidő: döntést követő 5 nap
Felelős: Tarlós István

2012. február 10.

4075/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Tunyogi Erzsébet Gyógyító Játszóház Alapítvány a Halmozottan Sérült
Gyermekekért (1077 Budapest, Bethlen Gábor
utca 8.) szervezettel a közszolgáltatási szerződést a
2011/2012. tanévre összesen 1 826 E Ft értékben az
előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal
és felkéri a főpolgármestert annak aláírására. Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2012. évi költségvetési rendeletében foglalt előirányzatának függvényében további támogatást nyújt.
Határidő: döntést követő 5 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 71. pontja: Javaslat a Nemzetgazdasági
Minisztérium és a Fővárosi Önkormányzat között kötendő támogatási szerződés aláírására.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
4076/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti az idegenforgalmi adó differenciált kiegészítéséről szóló 31/2011. (VIII. 24.)
NGM rendelet szerinti, a Nemzetgazdasági Minisztérium által aláírt és a Fővárosi Önkormányzathoz
megküldött, az előterjesztés 2. sz. mellékleteként
csatolt támogatási szerződést és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Tarlós István
A napirend 72. pontja: Javaslat a Budapesti Operettszínház gazdasági társasági formában történő továbbműködtetéséhez szükséges előzetes engedély megadására.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
4077/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 100/O. § (5) bekezdésében foglaltak
alapján a Budapesti Operettszínház költségvetési szerv 2012. július 31. napján történő megszüntetéséhez és – az általa ellátott közfeladatok 2012.
augusztus 1. napján történő átvételére – 2012. augusztus 1. napjával gazdasági társaság alapításához
az előzetes engedélyt megadja, és egyben felkéri a
főpolgármestert, hogy – az egyben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 6. §-ának (1)
bekezdése szerinti alapítási engedélynek minősülő – előzetes engedélye megadásáról tájékoztassa a
Budapesti Operettszínház vezetőjét.
Határidő: a határozathozatalt követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
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4078/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Operettszínház költségvetési szerv megszüntetésére,
a gazdasági társaság alapítására, valamint a megszűnő költségvetési szerv által ellátott közfeladatnak a gazdasági társaság részére – a közfeladat
ellátásának és a közalkalmazottak továbbfoglalkoztatásának kötelezettségével – történő átadására
vonatkozó döntések meghozatalához szükséges okirat-tervezeteket és határozati javaslatokat terjessze
a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: Tarlós István
(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.
Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)
Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2011. december 14-i ülésén.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester
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Kivonat
Budapest Főváros Közgyűlésének
2011. december 21-i rendkívüli ülésének
jegyzőkönyvéből
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
4098/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy nem veszi napirendjére „A Fővárosi
Önkormányzat, intézményei és cégei felelős fogyasztási és beszerzési gyakorlatának kialakítása”
című előterjesztést.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
4099/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy napirenden tartja a „Javaslat átadásátvételi megállapodás megkötésére a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek állami
tulajdonba adásához” című előterjesztést.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
4100/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 8. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat technikai módosításra az NGM és a Fővárosi Önkormányzat között kötendő támogatási szerződésben” című előterjesztést.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
4101/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 3. pontként tárgyalja meg a
„Tájékoztató a budapesti közösségi közlekedés finanszírozásáról” című előterjesztést.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1. Javaslat átadás-átvételi megállapodás megkötésére
a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek állami tulajdonba adásához.
2. Javaslat a III. kerület, Flórián téri szoborcsoport újraállításának támogatására.
3. Tájékoztató a budapesti közösségi közlekedés finanszírozásáról.
4. Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. által
2010. évben elvégzett többletfeladatok ellenértékének megtérítésére.
5. Javaslat az FKF Zrt. 2011. évi Üzleti Terve módosításának és Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyására vonatkozó tulajdonosi döntésekre.
6. A fővárosi teherforgalmi behajtási rendszer felülvizsgálata.
7. Javaslat „A szőlősgyöröki Jankovich Kastély parkjának fejlesztése” című pályázat benyújtására a
KEOP-3.1.3/09-11 jelű konstrukcióba.
8. Javaslat technikai módosításra az NGM és a Fővárosi Önkormányzat között kötendő támogatási szerződésben.
9. Javaslat a Budapesti Vidám Park Zrt. gazdálkodásával kapcsolatos döntések meghozatalára.
10. A Fővárosi Önkormányzat Vagyon-gazdálkodási
Stratégiája.
11. Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.
12. Javaslat a „Budapest a Duna gyöngye” c. szobor áthelyezésére.
13. Javaslat a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló
59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.
14. Javaslat Budapest új közlekedési intézményrendszeréhez szükséges további döntések meghozatalára.
15. Javaslat közoktatási intézményvezetők megbízására 2012. január 1-jétől.

4102/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 6. pontként tárgyalja meg „A
fővárosi teherforgalmi behajtási rendszer felülvizsgálata” című előterjesztést, és 14. pontként tárgyalja meg a „Javaslat Budapest új közlekedési intézményrendszeréhez szükséges további döntések
meghozatalára” című előterjesztést.

A napirend 1. pontja: Javaslat átadás-átvételi megállapodás megkötésére a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek állami tulajdonba adásához.
Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4104/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti az előterjesztői kiegészítés 1.
sz. melléklete szerinti tartalommal az egyes fővárosi egészségügyi intézmények állami tulajdonba
adására vonatkozó átadás-átvételi megállapodást,

4103/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2012. február 10.
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egyidejűleg felkéri a főpolgármestert az átadás-átvételi megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 2. pontja: Javaslat a III. kerület, Flórián
téri szoborcsoport újraállításának támogatására.
Előterjesztő: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
4105/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.
az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és támogatja Bebó Károly szobrászművész eredetileg 1763-ban készült, s a közelmúltban restaurált Fogadalmi oltár c. szoborcsoportja
visszaállítását és környezetének rendezését a III.
kerület, Flórián tér (hrsz.: 17720) dél-keleti oldalán a gyalogos aluljáró hossztengelyével szembeni
zöldfelületen.
4106/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.
A feladat előkészítéséhez a III. ker., Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatnak 2 M Ft támogatást biztosít.
4107/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.
A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „9171
Városüzemeltetési céltartalék” cím kiadási előirányzatát 2 M Ft-tal, és ezzel egyidejűleg azonos
összeggel megemeli az új, „8455 III. ker., ÓbudaBékásmegyer Önkormányzat, Flórián téri szoborcsoport környezetrendezésének támogatása” cím
kiadási, azon belül támogatásértékű beruházási kiadás előirányzatát.
4108/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.
A szoborállításhoz kapcsolódó környezetrendezési
kivitelezési munkálatokat 2012-ben a Fővárosi Önkormányzat saját forrásból kívánja 35 M Ft értékben megvalósítani.
4109/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.
A szoborállításhoz kapcsolódó környezetrendezési
kivitelezési feladat megvalósítása érdekében kötelezettséget vállal, hogy a 2012. évi költségvetésében 35 M Ft fedezetet biztosít.
Határidő: 2012. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István
4110/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésnek megfelelően a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosító
javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: a költségvetési rendelet következő módosításakor
Felelős: Tarlós István
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4111/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.
Az SZMSZ 49. § (9) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a Gazdasági Bizottságnak a
Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 16. § (2) bekezdése szerinti hatáskörét, és tulajdonosi hozzájárulást ad Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának
a III. ker., 17720 hrsz.-ú ingatlanon tervezett szobor
felállításához és környezetének rendezéséhez.
Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 4. sz.
mellékletében szereplő tulajdonosi hozzájárulás
aláírására.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Tarlós István
4112/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.
Egyetért az előterjesztés 3. sz. mellékleteként csatolt
pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésével, s felkéri a főpolgármestert, hogy átruházott
hatáskörben eljárva a pénzeszköz átadás-átvételi
megállapodást kösse meg.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Tarlós István
A napirend 3. pontja: Tájékoztató a budapesti közösségi közlekedés finanszírozásáról.
Előterjesztők: Tarlós István, dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
4113/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a városvezetés által a budapesti közösségi közlekedés működőképességének fenntartására
vonatkozóan megtett intézkedésekről, javaslatokról
szóló tájékoztatást.
A napirend 4. pontja: Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. által 2010. évben elvégzett többletfeladatok ellenértékének megtérítésére.
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
4114/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.
az FKF Zrt. által 2010. évben az Éves Szerződésben meghatározott szinten felül elvégzett többletfeladatok fedezetének biztosítására csökkenti a
„9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát
63 214 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel
megemeli a „7325 FKF Zrt. Köztisztasági feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát. Az előirányzatból kifizetés csak az osztalékelőleg beérkezését követően történhet.
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4115/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot
terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: a 2011. évet érintő utolsó, 2012. februári költségvetési rendeletmódosítás (a Közgyűlés
2012. februári rendes ülése)
Felelős: Tarlós István
A napirend 5. pontja: Javaslat az FKF Zrt. 2011. évi
Üzleti Terve módosításának és Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyására vonatkozó tulajdonosi döntésekre.
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
4116/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, a Fővárosi
Közterület-fenntartó Zrt. legfőbb szerveként elfogadja a Társaság módosított 2011. évi Üzleti Tervét
az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói
döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a
Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
4117/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1)
bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. legfőbb szerveként elfogadja a Társaság módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt új Közbeszerzési Szabályzatát
az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és 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 6. pontja: A fővárosi teherforgalmi behajtási rendszer felülvizsgálata.
Előterjesztő: dr. György István
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 92/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendeletét Budapest főváros közigazgatási területén a
teherforgalom közlekedésének szabályozásáról az
előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.
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Megalkotja 93/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendeletét Budapest főváros közigazgatási területén a
járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010.
(VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
4118/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 101. § (1) bekezdésében foglalt felterjesztési jogával élve kezdeményezi a hatáskörrel rendelkező állami szerv vezetőjénél, hogy a teherforgalmi korlátozás ellenőrzését a hozzájárulást kiadó
szerv is végezhesse, és a teherforgalmi korlátozást
megszegő, behajtási hozzájárulás nélkül közlekedő
gépjárművek esetében a parkoláshoz hasonló pótdíj legyen a szankció. Felkéri a főpolgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 7. pontja: Javaslat „A Szőlősgyöröki
Jankovich Kastély parkjának fejlesztése” című pályázat
benyújtására a KEOP-3.1.3/09-11 jelű konstrukcióba.
Előterjesztők: Hutiray Gyula, dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
4119/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.
pályázatot nyújt be a KEOP-3.1.3/09-11 jelű konstrukcióba „A Szőlősgyöröki Jankovich Kastély parkja fejlesztése” címmel. Jóváhagyja az előterjesztés
1. számú melléklete szerinti adatlapban és nyilatkozatokban foglaltakat. Felkéri a főpolgármestert,
hogy gondoskodjon az adatlap, nyilatkozatok és a
szükséges egyéb dokumentumok aláírásáról és benyújtásáról a Közreműködő Szervezet részére.
Határidő: 2012. január 15.
Felelős: Tarlós István
4120/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.
Utasítja a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. vezérigazgatóját, hogy gondoskodjon a
projekt gazdasági értelemben vett megtérüléséről
azzal, hogy legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig a védett ingatlanra hasznosítási pályázatot
bonyolítson le.
Határidő: támogatási szerződés megkötéséig
Felelős: Tarlós István
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A napirend 8. pontja: Javaslat technikai módosításra az NGM és a Fővárosi Önkormányzat között kötendő
támogatási szerződésben.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
4121/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.
a 2011. december 14-én az idegenforgalmi adó differenciált kiegészítéséről szóló 31/2011. (VIII. 24.)
NGM rendelet szerinti, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Fővárosi Önkormányzat közötti támogatási szerződés jóváhagyásáról és megkötéséről
szóló 4076/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozatot
hatályon kívül helyezi.
4122/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az idegenforgalmi adó differenciált kiegészítéséről szóló 31/2011. (VIII. 24.)
NGM rendelet szerinti, a Fővárosi Önkormányzathoz megküldött, az előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatolt, a 6.5. pontjában, valamint a „Nyilatkozat támogatási döntéshez” mellékletében módosított
tartalmú támogatási szerződést és felhatalmazza a
főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Tarlós István
A napirend 9. pontja: Javaslat a Budapesti Vidám
Park Zrt. gazdálkodásával kapcsolatos döntések meghozatalára.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
4123/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1)
bekezdése alapján a Budapesti Vidám Park Zrt.
(székhelye: 1146 Budapest, Állatkerti körút 14-16.,
cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042417) legfőbb szervének hatáskörében eljárva tudomásul veszi a Budapesti Vidám Park Zrt. Igazgatósága 2011. évi szezonról szóló beszámolóját, az előzetes mérleg- és
eredményszámokkal az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.
4124/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1)
bekezdése alapján a Budapesti Vidám Park Zrt.
(székhelye: 1146 Budapest, Állatkerti körút 1416., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042417) legfőbb
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szervének hatáskörében eljárva tudomásul veszi a
Budapesti Vidám Park Zrt. Igazgatósága 2012. évi
szezonra vonatkozó üzleti terv koncepcióját az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.
4125/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1)
bekezdése alapján a Budapesti Vidám Park Zrt.
(székhelye: 1146 Budapest, Állatkerti körút 14-16.,
cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042417) legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Budapesti Vidám Park Zrt. részére a 2012. évi zökkenőmentes szezonkezdés biztosítására 100 000 000 Ft
összegű alárendelt kamatmentes tulajdonosi kölcsönt nyújt 2015. augusztus 30-i visszafizetési határidővel azzal, hogy azt az operatív működéssel
kapcsolatos kiadások kifizetésére kell fordítani. A
Társaság a kölcsön felhasználásáról a 2011. évi beszámoló benyújtásával egyidejűleg köteles a Fővárosi Közgyűlés felé elszámolni.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
4126/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a 100 000 000 Ft összegű
alárendelt tulajdonosi kölcsön nyújtására vonatkozó megállapodást az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal. A 100 000 000 Ft fedezet
biztosítása érdekében csökkenti a „9300 Általános
tartalék” cím kiadási előirányzatát 100 000 000 Fttal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli
az új „8135 Vidám Park Zrt.” cím „működési célú
támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre” előirányzatát.
Felkéri a főpolgármestert az alárendelt tulajdonosi kölcsön nyújtására vonatkozó megállapodás aláírására, valamint a kölcsönnek a Budapesti Vidám
Park Zrt. számlájára történő egyösszegű átutalásához szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 10. pontja: A Fővárosi Önkormányzat
Vagyongazdálkodási Stratégiája.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
4127/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a Fővárosi Önkormányzat központi vagyongazdálkodóinak 2011–2014. évi időszakra
vonatkozó, az előterjesztés 3. sz. mellékletében
szereplő Vagyongazdálkodási Stratégiáját azzal a
feltétellel, hogy a Stratégia végrehajtásának össz-
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hangban kell lennie a mindenkor hatályos jogszabályokkal, különös tekintettel a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló fővárosi közgyűlési rendelet rendelkezéseivel.

4128/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a
Fővárosi Önkormányzat egyes szakmai területeihez tartozó vagyongazdálkodóinak 2011-2014. évi
időszakra vonatkozó Vagyongazdálkodási Stratégiájának elkészítéséről.
Határidő: 2012. március 31.
Felelős: Tarlós István
A napirend 11. pontja: Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
4129/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.
a Bp. V. ker., 24309 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Ferenciek tere 12. sz. alatt található,
2089 m2 alapterületű kivett irodaház megnevezésű
ingatlan tekintetében úgy dönt, hogy az elfogadott
költségvetési koncepció és az önkormányzat pénzügyi helyzete nem teszi lehetővé, hogy a Fővárosi
Közgyűlés elővásárlási jogával éljen.
4130/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat
aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
4131/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.
Felhatalmazza a Gazdasági Bizottságot, hogy az
előterjesztésnek a Bp. V. ker., 24309 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Ferenciek tere 12. sz.
alatt található, 2089 m2 alapterületű kivett irodaház
megnevezésű ingatlanra vonatkozó dokumentumait
vizsgálja meg és a vizsgálat eredményéről a Fővárosi Közgyűlést tájékoztassa.
Határidő: 2012. január 31.
Felelős: Tarlós István
4132/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.
A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és
a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 74. §-ban
biztosított jogával élve a Bp. V. ker., 24387/0/A/36
hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Aranykéz u. 3. V/3. sz. alatt található, 52 m2 alapterületű lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból
hozzá tartozó 16347/1000000 tulajdoni hányaddal,
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14 750 000 Ft vételáron vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
4133/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat
aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 12. pontja: Javaslat a „Budapest a Duna
gyöngye” c. szobor áthelyezésére.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
4134/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.
az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdés alapján, a Város-Teampannon Kft. kezdeményezése
alapján jóváhagyja Csíkszentmihályi Róbert szobrászművész „Budapest a Duna gyöngye” c. mészkő
szobra áthelyezését a Váci utca - Duna utca találkozásánál újonnan létesülő útpálya külső ívére. Az
áthelyezést kezdeményező, illetve a kivitelező cég
a műalkotás tárolásáért, esetleges károsodásának
helyreállításáért, a felújított szobornak új helyen
történő felállításáért teljes felelősséggel tartozik, s
minden munkafázist köteles egyeztetni a BTM Budapest Galériával, a szobor kezelőjével.
Határidő: döntést követő 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 13. pontja: Javaslat a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.
Előterjesztő: dr. György István
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 94/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendeletét a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011.
(X. 12.) Főv. Kgy. rendelet eltérő hatálybalépéséről
az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.
A napirend 14. pontja: Javaslat Budapest új közlekedési intézményrendszeréhez szükséges további döntések meghozatalára.
Előterjesztő: dr. György István
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
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szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet, valamint
a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a
közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló
34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
szóló 95/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendeletét az
előterjesztés 1. sz. melléklete szerint.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
4135/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Parking Kft. hatályos közszolgáltatási keretszerződésének 2011. december
31. napjával, közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló szerződést az előterjesztés 2.
számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a
főpolgármestert annak aláírására.
A 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1)
bekezdése alapján, a Parking Kft. kizárólagos tulajdonosaként (alapítójaként) a Társaság legfőbb
szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság és a Fővárosi Önkormányzat közötti szerződés megkötését az előterjesztés 2. számú melléklete
szerinti tartalommal.
Határidő: a BKK Zrt.-vel megkötendő feladat-ellátási és közszolgáltatási szerződéssel összefüggő TVI
hozzájárulás kézhezvételét követő 15 nap
Felelős: Tarlós István
4136/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Taxiállomásokat
Üzemeltető Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság közszolgáltatási keretszerződésének 2011. december 31. napjával közös
megegyezéssel történő megszüntetését az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal és
felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
A 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1)
bekezdése alapján, a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság kizárólagos tulajdonosaként
(alapítójaként) a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság és a Fővárosi
Önkormányzat közötti szerződés megkötését az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: a BKK Zrt.-vel megkötendő feladat-ellátási és közszolgáltatási szerződéssel összefüggő TVI
hozzájárulás kézhezvételét követő 15 nap
Felelős: Tarlós István
4137/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a BKK Közút Zrt. hatályos közszolgáltatási keretszerződésének 2011. december 31. napjával közös megegyezéssel történő
megszüntetését az előterjesztés 4. számú mellékle-
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te szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert
annak aláírására.
A 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1)
bekezdése alapján, a BKK Közút Zrt. kizárólagos
tulajdonosaként (alapítójaként) a Társaság legfőbb
szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság és a Fővárosi Önkormányzat közötti szerződés megkötését az előterjesztés 4. számú melléklete
szerinti tartalommal.
Határidő: a BKK Zrt.-vel megkötendő feladat-ellátási és közszolgáltatási szerződéssel összefüggő TVI
hozzájárulás kézhezvételét követő 15 nap
Felelős: Tarlós István
4138/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a BKK Zrt. közszolgáltatási
szerződésének 2011. december 31. napjával közös
megegyezéssel történő megszüntetését az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal és
felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
A 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1)
bekezdése alapján, a BKK Zrt. kizárólagos tulajdonosaként (alapítójaként) a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság és
a Fővárosi Önkormányzat közötti szerződés megkötését az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti
tartalommal.
Határidő: a BKK Zrt.-vel megkötendő feladat-ellátási és közszolgáltatási szerződéssel összefüggő TVI
hozzájárulás kézhezvételét követő 15 nap
Felelős: Tarlós István
4139/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Parking Kft., Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató
Nonprofit Közhasznú Kft., a BKK Közút Zrt. és a
BKK Zrt. közszolgáltatási szerződésének megszüntetésével kapcsolatos elszámolásokat jóváhagyásra
terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: Tarlós István
4140/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a BKK Zrt.-vel az előterjesztés – az előterjesztő által kiegészített – 6. számú
melléklete szerinti feladat-ellátási és közszolgáltatási keretszerződést és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
A 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1)
bekezdése alapján, a BKK Zrt. kizárólagos tulajdonosaként (alapítójaként) a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság és
a Fővárosi Önkormányzat közötti szerződés megkötését az előterjesztő által kiegészített 6. számú
melléklet szerinti tartalommal.
Határidő: TVI hozzájárulásának kézhezvételét követő 15 nap
Felelős: Tarlós István
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4141/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy – a BKK Zrt. vezérigazgatója útján – gondoskodjon a BKK Zrt.
esetében a feltételes adómegállapításra vonatkozó
eljárás kezdeményezéséről a Nemzetgazdasági Minisztériumnál.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
4142/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.
A Parking Kft. részére nyújtott tagi kölcsön jogviszonyokból eredő összegéből 229 259 093 Ft erejéig az előterjesztés 7. számú mellékletét képező elszámolási megállapodás 1. sz. melléklete szerinti
befektetett eszközöket a kölcsön részbeni kiegyenlítésére elszámolja, jóváhagyja és megköti az erről
szóló megállapodást a Parking Kft.-vel és felkéri a
főpolgármestert, hogy a tagi kölcsönök részleges
elszámolására vonatkozó, az előterjesztés 7. számú
melléklete szerinti megállapodást írja alá.
A 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1)
bekezdése alapján, a Parking Kft. kizárólagos tulajdonosaként (alapítójaként) a Társaság legfőbb
szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság és a Fővárosi Önkormányzat közötti szerződés megkötését az előterjesztés 7. számú melléklete
szerinti tartalommal.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Tarlós István
4143/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.
Az elszámolási megállapodásban írt, a Parking Kft.vel szembeni 57 314 773 Ft áfa fizetési kötelezettség
teljesítése érdekében csökkenti a „9300 Általános
tartalékkeret” cím előirányzatát 57 314 773 Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8137
Parking Kft.” kiadási, azon belül Önkormányzati
beruházások kiadási előirányzatát és felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó rendkívüli költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Fővárosi
Közgyűlés elé.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
4144/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.
a) Egyetért azzal, hogy a Parking Kft.-től átvett
eszközök 2011. december 31-ig a Parking Kft.
birtokában maradjanak, és 2012. január 1-jétől
a BKK Zrt. birtokába kerüljenek bérleti szerződés alapján. Jóváhagyja, megköti az erről szóló
bérleti szerződést a BKK Zrt.-vel és felkéri a főpolgármestert, hogy a bérleti szerződést az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal
írja alá.
b) A 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. §
(1) bekezdése alapján, a BKK Zrt. kizárólagos
tulajdonosaként (alapítójaként) a Társaság leg-
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főbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság és a Fővárosi Önkormányzat közötti szerződés megkötését az előterjesztés 8.
számú melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Tarlós István
c) A 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. §
(1) bekezdése alapján, a Parking Kft. kizárólagos tulajdonosaként (alapítójaként) a Társaság
legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság és a Fővárosi Önkormányzat
közötti szerződés megkötését az előterjesztés 8.
számú melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Tarlós István
4145/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat 100%-os tulajdonát
képező BKK Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál nem pénzbeli hozzájárulás formájában
tőkeemelést kíván végrehajtani. A nem pénzbeli
hozzájárulást az előterjesztés 7. sz. mellékletét képező elszámolási megállapodás 1. sz. mellékletében rögzített befektetett eszközök képezik. Felkéri
a főpolgármestert, hogy a tőkeemeléshez szükséges
alapító okirat módosítását és a szükséges egyéb dokumentumokat készítse el és terjessze a Fővárosi
Közgyűlés elé jóváhagyásra.
Határidő: 2012. március 31.
Felelős: Tarlós István
(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.
Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)
Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2011. december 21-i rendkívüli ülésén.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester
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III. rész
TÁJÉKOZTATÓ
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRŐL
Budapest Főváros XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzatának képviselő-testülete a 333/2011. (XII. 15.) önk.
határozatával a Budapest XXII. kerület, 224981/1 hrsz.-ú névtelen közterületnek, mely a Gyár utca 2-vel szemben
kezdődik és a 6-os főút felhajtójáig tart a
Fékező utca
elnevezést adta.
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