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I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
79/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

egyes fővárosi önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított ere-
deti jogalkotói jogkörében, a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (3) bekezdésében biz-
tosított feladatkörében eljárva, az Alaptörvény B) cikk 
(1) bekezdésében megfogalmazott jogállamiság követel-
ményéből eredő jogbiztonság helyi szinten történő érvé-
nyesülésének biztosítása érdekében egyes fővárosi ön-
kormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről a 
következőket rendeli el:

1. §

Hatályát veszti:
1. 66/1996. (X. 11.) Főv. Kgy. rendelet a Budapest 

Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő önkor-
mányzati bérlakások eladásának feltételeiről szóló 
33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításá-
ról,

2. 23/1997. (V. 22.) Főv. Kgy. rendelet a Budapest 
Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő önkor-
mányzati bérlakások eladásának feltételeiről szó-
ló, módosított 33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet 
módosításáról,

3. 50/1997. (VIII. 13.) Főv. Kgy. rendelet a Budapest 
Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő önkor-
mányzati bérlakások eladásának feltételeiről szóló 
33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításá-
ról,

4. 65/1997. (XI. 21.) Főv. Kgy. rendelet az önkor-
mányzati tulajdonban álló lakások lakbérövezetei-
ről, a lakbérmegállapítás és a lakásfenntartási támo-
gatás elveiről, valamint a lakásépítés támogatásának 
rendszeréről szóló 50/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. ren-
delet módosításáról,

5. 24/1998. (V. 22.) Főv. Kgy. rendelet a fővárosi ke-
rületi önkormányzatok tulajdonában lévő lakások 
cseréje esetén a hozzájárulás, illetőleg a megtaga-
dás feltételeiről szóló 36/1993. (XI. 15.) Főv. Kgy. 
rendelet módosításáról,

6. 6/1999. (III. 24.) Főv. Kgy. rendelet a kiemelt köz-
célú zöldterületekről szóló 14/1993. (IV. 30.) Főv. 
Kgy. rendelet módosításáról,

7. 25/2001. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Fő-
város Önkormányzata és intézményei beruházási és 
felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyá-
sának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. 
(X. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,

 8. 77/2003. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelet a Budapest 
Főváros Önkormányzata és intézményei beruhá-
zási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jó-
váhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 
50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításá-
ról,

 9. 22/2004. (V. 24.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Fő-
város Önkormányzata és intézményei beruházási és 
felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyá-
sának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. 
(X. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,

10. 50/2004. (X. 6.) Főv. Kgy. rendelet a Budapest Fő-
város Önkormányzata és intézményei beruházási és 
felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyá-
sának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. 
(X. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,

11. 65/2008. (XI. 21.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Fő-
város Önkormányzata és intézményei beruházási és 
felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyá-
sának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. 
(X. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,

12. 49/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet a sportról szó-
ló 35/2002. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosítá-
sáról.

2. §

Nem lép hatályba a Budapest helyi jelentőségű ter-
mészeti értékeinek védelméről szóló 32/1999. (VII. 22.) 
Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 69/2011. (XI. 9.) 
rendelet.

3. §

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatály-
ba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

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

Általános indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a to-
vábbiakban: Jat.) 22. § szerint önkormányzati rendelet 
esetén a jegyző gondoskodik a jogszabályok tartalmi fe-
lülvizsgálatáról, azaz a tárgykört érintő új jogi szabályo-
zás vagy módosítás megalkotása során, ennek hiányában 
e célból kiadott jogszabály keretében

a) az elavult, szükségtelenné vált,
b) a jogrendszer egységébe nem illeszkedő,
c) a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, 

a jogszabály címzettjei számára gyorsabb, kevésbé 
költséges eljárásokat eredményező szabályozással 
felváltható,

d) a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett, 
vagy egyébként alkalmazhatatlan, vagy 

e) az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű sza-
bályozást megvalósító, a feladatkörébe tartozó jog-
szabályi rendelkezések

hatályon kívül helyezésére, illetve megfelelő módosítá-
sára kerüljön sor.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Rendelet formailag még hatályos, de már végre-
hajtott fővárosi önkormányzati rendeleteket helyez ha-
tályon kívül. 

A 2. §-hoz

A Jat. 9. § (2) bekezdése értelmében a jogalkotói ha-
táskörrel rendelkező szerv rendelkezhet úgy, hogy a ki-
hirdetett, de még hatályba nem lépett jogszabály, vagy 
jogszabályi rendelkezés nem lép hatályba.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről, valamint a dereguláció-
ról rendelkezik. 

s
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 
80/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

a Budapest főváros közterületein a taxiállomások létesítéséről, 
használatának és üzemeltetésének rendjéről 

szóló 39/2011. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a személyszállítási 
szolgáltatásról szóló 2012. évi XLI. törvény 12. § (3) be-
kezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptör-
vény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § 

(1) A Budapest főváros közterületein a taxiállomá- 
sok létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rend-
jéről szóló 39/2011. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelet (a továb-
biakban: Rendelet) 9. § (3) bekezdés h) pontja helyébe az 
alábbi rendelkezés lép:

[(3) A kérelemnek az alábbi adatokat kell tartalmaz-
nia:]

„h) nyilatkozat arról, hogy a vállalkozás a Budapest 
főváros területén végzendő iparűzésiadó-köteles tevé-
kenységével összefüggésben a Fővárosi Önkormányzat-
hoz adóalanyként a (8a) bekezdésben szereplő határidőn 
belül bejelentkezik; vagy hogy a vállalkozás a Buda-
pest főváros területén végzett iparűzésiadó-köteles te-
vékenységével összefüggésben a Fővárosi Önkormány-
zathoz adóalanyként bejelentkezett és adótartozása nem 
áll fenn.”

(2) A Rendelet 9. §-a az alábbi új (8a) bekezdéssel 
egészül ki:

„(8a) A taxiállomás-használati hozzájárulás kiadá-
sát követő 60 naptári napon belül a vállalkozás köteles 
igazolást benyújtani a szolgáltatónak arról, hogy a Bu-
dapest főváros területén végzett iparűzésiadó-köteles te-
vékenységével összefüggésben a Fővárosi Önkormány-
zathoz adóalanyként bejelentkezett és adótartozása nem 
áll fenn. Amennyiben a vállalkozás ezt az igazolást határ-
időre nem nyújtja be, úgy a részére kiadott taxiállomás-
használati hozzájárulás a 61. napon hatályát veszti (a ta-
xiállomás-használati hozzájárulás megszűnik, a kártya 
és a matrica pedig érvénytelenné válik).”

(3) A Rendelet 15. §-a az alábbi új (6) bekezdéssel 
egészül ki:

„(6) A rendeletnek a – Budapest főváros közterülete-
in a taxiállomások létesítéséről, használatának és üze-
meltetésének rendjéről szóló 39/2011. (VII. 7.) Főv. Kgy. 
rendelet módosításáról szóló 80/2012. (XI. 16.) Főv. Kgy. 
rendelettel – módosított 9. § (3) bekezdésében, valamint a 
9. § (8a) bekezdésében foglaltakat a módosítás hatályba 
lépése előtt benyújtott és még folyamatban lévő taxiállo-
más-használati hozzájárulás iránti kérelmek esetében is 
alkalmazni kell.”

(4) Hatályát veszti a Rendelet 9. § (5) bekezdés felve-
zető szövegének „a (4) bekezdésben foglalt adatok való-
diságának ellenőrzése céljából” szövegrésze, valamint 
g) pontja.

2. §

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

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

Általános indokolás

A Rendelet felülvizsgálatának eredményeként szük-
ségessé vált a helyi iparűzési adóval összefüggő ren-
delkezések pontosítása. Kiderült, hogy a Rendelet gya-
korlati alkalmazása során ezen rendelkezések az első 
taxiállomás-használati hozzájárulás iránti kérelem be-
nyújtása esetén – figyelemmel a telephelyre vonatko-
zót törvényi előírásokra – csak úgy végrehajthatók, ha 
a fővárosi önkormányzati adóhatósághoz való bejelent-
kezésre és az adóhatósági igazolás kiadására csak a ta-
xiállomás-használati hozzájárulás kiadása után kerül sor. 
Pontosítani, illetve egyszerűsíteni kell továbbá a jelen-
legi szövegezést amiatt is, hogy a használt kifejezések 
az önkormányzati adóhatóságra irányadó eljárási szabá-
lyokkal is teljes összhangban legyenek. 

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Rendelet 9. § (3) bekezdés h) pontjában pontosítani 
szükséges a kérelem benyújtásakor szükséges nyilatko-
zat tartalmát, differenciálva az új és a megújításra vonat-
kozó kérelmek eseteit. 

A Rendelet 9. § (5) bekezdés g) pontja hatályát veszti, 
helyette a 9. § új (8a) bekezdése szabályozza, hogy a ta-
xis vállalkozónak a fővárosi önkormányzati adóhatóság 
által kiállított igazolásokat a taxiállomás-használati hoz-
zájárulás kiadása után kell – 60 napos jogvesztő határ-
időn belül – benyújtania a szolgáltatónak.

A Rendelet kiegészül továbbá azzal az átmeneti ren-
delkezéssel, hogy folyamatban lévő ügyként a jelen mó-
dosító rendelet hatálybalépése előtt már benyújtott kérel-
mekre is az új szabályokat kell alkalmazni.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a deregulációról ren-
delkezik.

s
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 
81/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendelete
a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről 

szóló 58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a temetőkről és a te-
metkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) be-
kezdésében és 42. §-ában kapott felhatalmazás alapján, 
valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi 
XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében meghatározott fel-
adatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 
58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: 
R.) 1. § l), s) és t) pontjai helyébe az alábbi rendelkezé-
sek lépnek:

[1. § E rendelet alkalmazása szempontjából:]

„l) temetési hely feletti rendelkezési jog: a temeté-
si hely használatára irányuló jogosultság, melyet a jo-
gosult a temetési hely megváltási (újraváltási) díja elle-
nében szerzett meg, vagy amely a jogosultat egyébként 
e rendelet szabályai szerint megilleti, és amely felöleli a 
jogosultnak a temetési helyre helyezhető személyek kö-
rének meghatározására (ideértve a rátemetést is), sírjel 
állítására és a temetési hely, sírjel gondozására irányu-
ló jogosítványait, továbbá ezzel összefüggésben az e ren-
deletben meghatározott körű kötelezettségek teljesítését, 
s amely jog a vonatkozó jogszabályi előírások által meg-
határozott körben ruházható át, vagy szállhat át más sze-
mélyre.”

„s) díszsírhely: a köztemető központi temetőrészében 
elhelyezkedő – akár a koporsós, akár a hamvasztásos el-
temetést biztosító – temetkezési hely, melyben Budapest 
Főváros Önkormányzata díszpolgárai, továbbá az álla-
mi, politikai és művészeti élet kiemelkedő személyiségei 
kerültek elhelyezésre.

t) Nemzeti Sírkert: a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti 
Bizottság által annak minősített temető, hősi temető, hősi 
temetési hely, továbbá temetkezési emlékhely, kegyeleti 
emlékhely, temetési helyek összessége.”

2. §

A R. 10. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelke-
zés lép:

„(5) A köztemető üzemeltetője köteles jegyzéket ké-
szíteni

a) a Nemzeti Sírkert részeként számon tartott sírhe-
lyekről; 

b) a műemléki védelem alatt álló temetési helyről, sír-
jelről;

c) műemléki védelem alatt nem álló, de képző- vagy 
iparművészeti szempontból értékes temetési hely-
ről, sírjelről;

d) azokról a temetési helyekről, ahol a nemzet törté-
nelmének, kultúrtörténetének nagyjai nyugszanak.

A c) és d) pontok szerinti temetési helyek, sírjelek 
e vonatkozását a temetői nyilvántartásban azt követő-
en kell feltüntetni, hogy a Fővárosi Önkormányzat a c) 
és d) pontok szerinti minősítésről külön eljárás kereté-
ben döntött, és a döntésről a köztemető üzemeltetőjét tá-
jékoztatta.”

3. §

A R. az alábbi új 10/A. §-sal és az azt megelőző új 
címmel egészül ki:

„A díszsírhelyekre vonatkozó különös szabályok

10/A. § (1) Budapest Főváros Önkormányzata díszsír-
helyet adományoz díszpolgárai számára, továbbá dísz-
sírhelyet adományozhat az állami, politikai és művészeti 
élet kiemelkedő személyiségei részére. Díszsírhely ado-
mányozására, a díszsírhely feletti rendelkezési jog gya-
korlására és a díszsírhellyel kapcsolatos rendelkezések 
végrehajtásának ellenőrzésére a Fővárosi Közgyűléstől 
átruházott hatáskörben a főpolgármester (a továbbiak-
ban: adományozó) jogosult.

(2) A díszsírhelyek megnyitásához (ideértve a ráteme-
tést is), áthelyezéséhez, az azokból történő exhumálás-
hoz, a sírokon síremlékek létesítéséhez, a sírokon emelt 
síremlékek felújításához, átépítéséhez és elbontásához az 
adományozó hozzájárulása szükséges.

(3) A díszsírhely mentes a sírhelyre vonatkozó megvál-
tási és újraváltási díj megfizetésének kötelezettsége alól. 
A díszsírhelyek a köztemető fennállásáig fenntartandók, 
azokat megszüntetni, újraértékesíteni nem lehet.

(4) Díszsírhelybe – a sírnyitás és rátemetés szabályai-
nak megtartása mellett – az elhunyt özvegye, közvetlen 
felmenő és lemenő ági hozzátartozója (szülő, gyermek), 
továbbá élettársa is eltemethető, a sírnyitás és rátemetés 
költségeit annak kezdeményezője viseli.

(5) A díszsírhely fenntartásáról és védelméről Buda-
pest Főváros Önkormányzata a köztemető üzemeltetőjé-
vel kötött közszolgáltatási szerződés útján gondoskodik.
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(6) A díszsírhelyekre egyebekben – a temetés jellegé-
től függően – az e rendeletnek a koporsós sírhelyre, vagy 
az urnasírhelyre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmaz-
ni azzal, hogy a temető átrendezése vagy megszünteté-
se esetén áthelyezéséről az adományozó köteles gondos-
kodni.

(7) A díszsírhelyek esetében a köztemető üzemeltetője 
a sírhelyek nyilvántartó könyvében és azok elektronikus 
adathordozóján köteles feltüntetni a díszsírhellyé nyilvá-
nítás tényét.

(8) Az adományozó a díszsírhellyel kapcsolatos ren-
delkezések végrehajtását – a Főpolgármesteri Hivatal út-
ján – ellenőrzi, melynek során 

a) felméri és folyamatosan figyelemmel kíséri a dísz-
sírhely állapotát; 

b) a temetői nyilvántartásokba – a díszsírhelyen elte-
metett személyekkel összefüggő adatok vonatkozá-
sában – betekinthet, a díszsírhelyekkel kapcsolat-
ban a köztemető üzemeltetőjétől adatokat kérhet; 

c) a díszsírhelyekről saját nyilvántartást vezet (a nyil-
vántartásban szereplő adatok kizárólag a díszsír-
hely fenntartásával, gondozásával kapcsolatos, e 
rendeletben meghatározott feladatokkal összefüggő 
esetekben használhatók fel).

(9) A köztemető üzemeltetője köteles biztosítani a dísz-
sírhelyek ellenőrzését és az adataihoz való hozzáférést.”

4. §

A R. 15. § (10) bekezdése helyébe az alábbi rendel-
kezés lép:

„(10) A Nemzeti Sírkert részeként számon tartott sír-
helyek, valamint a hősi temetők, hősi temetési helyek és 
a díszsírhelyek a köztemető fennállásáig fenntartandók, 
azokat megszüntetni, újraértékesíteni nem lehet.”

5. §

A R. 17. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelke-
zés lép:

„(1) A temetési hely felett – a Nemzeti Sírkert része-
ként számon tartott sírhelyek, valamint a hősi temetők, 
hősi temetési helyek és a díszsírhelyek kivételével – az 
rendelkezik, aki azt megváltotta. A rendelkezési jog kiter-
jed a temetési hely használata mellett a temetési helyre 
helyezhető személyek körének meghatározására, a teme-
tési helyen síremlék, sírjel állítására és azok gondozá-
sára.”

6. §

A R. az alábbi új 31/A. §-sal egészül ki:

„31 /A. § (1) Aki
a) engedély nélkül, temetőként ki nem jelölt területen 

vagy lezárt temetőben halottat eltemet;
b) a kiadott urnát a temetőkről és a temetkezésről szó-

ló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 
145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 33. §-ában meg-
határozott helyeken kívül helyezi el;

c) olyan magatartást tanúsít, amely a szertartások 
rendjét, a temetőlátogató közönség kegyeleti érzé-
seit sérti, a kegyeleti jog gyakorlását akadályozza 
vagy gátolja;

d) a temetkezési szolgáltatások, valamint az egyéb te-
metői szolgáltatások ellátásának rendjére vonat-
kozó szabályokat megszegi, az üzemeltető részére 
történő előzetes bejelentési kötelezettséget elmu-
lasztja;

e) egyéb temetői szolgáltatásokat végző vállalkozó a 
temető területén üzletszerzésre irányuló tevékeny-
séget folytat;

f) a közvetlen veszélyt okozó síremlék, sírjel karban-
tartásáról, helyreállításáról a felhívás ellenére sem 
intézkedik,

tiltott, közösségellenes magatartást követ el.

(2) A tiltott, közösségellenes magatartás elkövetője 
150 ezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújt-
ható.

(3) A közigazgatási bírság kiszabására a Fővárosi 
Közgyűléstől átruházott hatáskörben a főjegyző jogo-
sult.

(4) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló tör-
vény rendelkezései az irányadók, beleértve a bírság ösz-
szegének megállapításánál mérlegelendő szempontokra 
vonatkozó előírásokat.”

7. §

A R. 3. számú mellékletének „I. A köztemetők megne-
vezése és nyitvatartási rendje” fejezete helyébe az aláb-
bi rendelkezés lép :
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„I. A köztemetők megnevezése és nyitvatartási rendje 
1.

A fővárosi köztemetők felsorolása:

Megnevezés Cím

Angeli úti temető 
Budafoki temető
Cinkotai temető
Csepeli temető 
Erzsébeti temető 
Farkasréti temető 
Fiumei úti temető
Kispesti új temető
Kispesti öreg temető
Lőrinci temető
Megyeri temető 
Óbudai temető
Rákospalotai temető
Tamás utcai temető
Újköztemető 

Budapest XXII. kerület, Angeli u. 33.
Budapest XXII. kerület, Temető u. 12.
Budapest XVI. kerület, Simongát u. 1.
Budapest XXI. kerület, II. Rákóczi F. út 270.
Budapest XX. kerület, Temető sor
Budapest XII. kerület,  Németvölgyi út 99.
Budapest VIII. kerület, Fiumei út 16.
Budapest XIX. kerület, Újtemető u. 1.
Budapest XIX. kerület, Zalaegerszeg u. 67.
Budapest XVIII. kerület, Nefelejcs u. 97.
Budapest IV. kerület, Megyeri út 49.
Budapest III. kerület, Bécsi út 365.
Budapest XV. kerület, Szentmihályi út 111.
Budapest III. kerület, Óbor u.
Budapest X. kerület, Kozma u. 8-10.

2.

Köztemetők nyitvatartási ideje egységesen:

 Január–február:  7.30-tól 17.00 óráig
 Március:  7.00-tól 17.30 óráig
 Április:  7.00-tól 19.00 óráig
 Május– július:  7.00-tól 20.00 óráig
 Augusztus:  7.00-tól 19.00 óráig
 Szeptember:  7.00-tól 18.00 óráig
 Október:  7.00-tól 17.00 óráig
 November–december:  7.30-tól 17.00 óráig

3.

Az ügyfélfogadás helyszíne és időtartama:

Megnevezés Cím

Angeli úti temető 
Budafoki temető
Cinkotai temető
Csepeli temető 
Erzsébeti temető 
Farkasréti temető 
Fiumei úti temető
Kispesti új temető
Kispesti öreg temető
Lőrinci temető
Megyeri temető 
Óbudai temető
Rákospalotai temető
Tamás utcai temető
Újköztemető 

kedd, szerda, csütörtök, péntek:
hétfő:

Budapest XXII. kerület, Angeli u. 33.
Budapest XXII. kerület, Temető u. 12.
Budapest XVI. kerület, Simongát u. 1.
Budapest XXI. kerület, II. Rákóczi F. út 270.
Budapest XX. kerület, Temető sor
Budapest XII. kerület, Németvölgyi út 99.
Budapest VIII. kerület, Fiumei út 16.
Budapest XIX. kerület, Újtemető u. 1.
Budapest XIX. kerület, Zalaegerszeg u. 67.
Budapest XVIII. kerület, Nefelejcs u. 97.
Budapest IV. kerület, Megyeri út 49.
Budapest III. kerület, Bécsi út 365.
Budapest XV. kerület, Szentmihályi út 111.
Budapest III. kerület, Óbor u.
Budapest X. kerület, Kozma u. 8–10.

7.30–15.30 óráig
7.30–17.00 óráig”
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8. §

A R. 3. számú melléklet „VIII. A temetési helyek gon-
dozása, sírhelyekre, síremlékekre vonatkozó szabályok” 
fejezetének 7.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés 
lép:

„7.3. A Nemzeti Sírkert részeként számon tartott sír-
helyek, valamint a hősi temetők, hősi temetési helyek és 
a díszsírhelyek a köztemető fennállásáig fenntartandók, 
azokat megszüntetni, újraértékesíteni nem lehet.”

9. §

A R. 3. számú melléklet „IX. A védett sírokra és dísz-
sírhelyekre vonatkozó szabályok” fejezetének első mon-
data helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Nemzeti Sírkert részeként számon tartott sírhelyek, 
a hősi temetők, hősi temetési helyek, a műemléki véde-
lem alatt álló temetési helyek, sírjelek és a díszsírhelyek 
e rendelet és a vonatkozó egyéb jogszabályok szerinti vé-
delemben részesülnek (védett sírhelyek), ennek megfele-
lően a köztemető üzemeltetője a sírhelyek nyilvántartó 
könyvében és azok elektronikus adathordozóján köteles 
feltüntetni a védettség tényét és a védettség okát.”

10. §

Hatályát veszti a R. 11. § (7) és (8) bekezdése.

11. §

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

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 
törvény 41. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a tele-
pülési önkormányzat, fővárosban a közgyűlés rendelet-
ben állapítja meg a temető használatának és igénybevé-
telének szabályait.

Fenti szabályokat a köztemetőkről és a temetkezés 
rendjéről szóló 58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) állapította meg.

A jelen rendelet megalkotásának indoka a díszsírhe-
lyekre, adományozott temetési helyekre vonatkozó kü-
lönös szabályok egyértelmű meghatározása és a hatályos 
„Nemzeti Sírkert” részeként számon tartott sírhelyek, va-
lamint a hősi temetők, hősi temetési helyek rendelkezé-
seinek pontosítása.

A Rendelet módosítása a fentieken túl kiterjed a 2012. 
június 15-én hatálybalépett, tiltott, közösségellenes ma-
gatartások meghatározásával kapcsolatos egyes fővárosi 
önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 49/2012. 
(VI. 7.) Főv. Kgy. rendeletben meghatározott tiltott kö-
zösségellenes magatartási tényállások kiegészítésére, új 
tényállások meghatározására is.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Rendeletnek a rendelkezési jogra, a díszsírhelyek-
re és a Nemzeti Sírkertre vonatkozó értelmező rendelke-
zései pontosításra kerülnek, összhangban az e rendelet 
egyéb módosító rendelkezéseivel.

A 2. §-hoz

A Nemzeti Sírkert részeként számon tartott sírhelyek-
ről, valamint a hősi temetőkről, hősi temetési helyekről 
és a díszsírhelyekről szóló rendelkezések pontosítása a 
Rendelet 10. § (5) bekezdésének módosításával történik.

A 3. §-hoz

A díszsírhelyekre, adományozott temetési helyekre 
vonatkozó különös szabályok kerültek meghatározásra a 
Rendelet 10/A. §-ában.

A 4–5. §-hoz

A Nemzeti Sírkert részeként számon tartott sírhelyek, 
valamint a hősi temetők, hősi temetési helyek és a dísz-
sírhelyek rendelkezéseinek pontosítása a Rendelet 15. § 
(10) és 17. § (1) bekezdésének módosításával történik.
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A 6. §-hoz

Tiltott, közösségellenes magatartási tényállások meg-
határozása a Rendelet új 31/A. §-ában.

A 7. §-hoz

A köztemetők megnevezése és nyitvatartási rendje ki-
egészítésre és pontosításra került, mely a Rendelet 3. szá-
mú mellékletének I. fejezete helyébe lép.

A 8. §-hoz

A R. 3. számú mellékletének VIII. fejezete (A temeté-
si helyek gondozása, sírhelyekre, síremlékekre vonatko-
zó szabályok) 7.3. pontja pontosításra került.

A 9. §-hoz

A R. 3. számú mellékletének IX. fejezete (A védett sí-
rokra és díszsírhelyekre vonatkozó szabályok) első mon-
data pontosításra került.

A 10. §-hoz

Hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

A 11. §-hoz

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

s
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
82/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló  
59/2011. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

A Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése a helyi ön-
kormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 
2000. évi XLIII. tv. 23. §-ában kapott felhatalmazás alap-
ján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tör-
vény 63/A. § e) pontjában meghatározott feladatkörben 
eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kö-
telező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (XII. 12.) 
Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 14. § (1) be-
kezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Közszolgáltató – amennyiben az ingatlantulaj-
donos nem kér kifejezetten későbbi szállítási időpontot – 
mindenkor köteles az ingatlantulajdonos bejelentésétől 
számított 72 órán, illetve jogszabály eltérő rendelkezé-
se esetén ennél rövidebb időn belül a szolgáltatást elvé-
gezni. Amennyiben a szolgáltatás elvégzésére nyitva álló 
határidő utolsó órája vasárnapra, vagy jogszabályban 
meghatározott munkaszüneti napra esik, a szolgáltatást 
a soron következő munkanapon kell elvégezni.”

2. §

A Rendelet 1. számú melléklete az alábbiakkal egé-
szül ki:

„III. kerület
1. Pünkösdfürdő utcai koncentrált szennyvíz-leeresztő-

hely
(Kizárólag mágneskártyával!)

XVIII. kerület
1. Ipacsfa utcai koncentrált szennyvíz-leeresztő hely
(Kizárólag mágneskártyával!)

XXI. kerület
1. Rév utcai koncentrált szennyvíz-leeresztő hely
(Kizárólag mágneskártyával!)”

3. §

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

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A közszolgáltatás hatékony, üzembiztos, gyors, a ren-
deletben meghatározott határidőben történő végrehajtá-
sa teszi szükségessé a Rendelet egyes rendelkezéseinek 
módosítását.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A települési folyékony hulladék mihamarabbi elszál-
lítása a fővárosi lakosság egészségének védelme, a hul-
ladék által okozott környezeti terhelés minimalizálása, a 
keletkező hulladék minőségének és mennyiségének meg-
felelő kezelésének biztosítása szempontjából alapvető 
fontosságú. Amennyiben a szolgáltatás elvégzésének ha-
tárideje vasárnapra, vagy egyéb jogszabályban rögzített 
munkaszüneti napra esne, és ezért az érintett ingatlanok-
ra történő bejutás várhatóan akadályba ütközne, indokolt 
a határidő meghosszabbítása oly módon, hogy a szállítás 
legkésőbb a következő munkanapon megtörténjen.

A 2. §-hoz

A lakosság igényeinek kielégítése és a közszolgáltatás 
hatékonyabb elvégzése érdekében három új leürítő hely 
kerül kijelölésre.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a deregulációról ren-
delkezik.

s



2248 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2012. november 16.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 
83/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 

egyes közterület-használatot szabályozó fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról 

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányza-
tokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. § r) pontjá-
ban, valamint a magyar hősök emlékének megörökítésé-
ről és a Magyar Hősök Emlékünnepéről szóló 2001. évi 
LXIII. törvény 4. § (3) bekezdésében kapott felhatalma-
zás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a követ-
kezőket rendeli el:

1. A fővárosi közterületek használatáról és  
a közterületek rendjéről szóló 

59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítása

1. §

(1) A fővárosi közterületek használatáról és a közterü-
letek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 
(a továbbiakban: KR) 5. § (1) bekezdése helyébe a követ-
kező rendelkezés lép:

„5. § (1) Nem adható közterület-használati hozzájá-
rulás:

a) tömegközlekedési járművek megállóiba, kivéve, ha 
a közterület igénybevétele az utasforgalom céljait, 
vagy az utasok ellátását, tájékoztatását szolgálja,

b) olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett létesítmény a 
gyalogos közlekedést, vagy az úttestre lépő gyalo-
gos észlelését akadályozná,

c) közutak, hidak, felüljárók területén gazdasági rek-
lámtevékenységre,

d) a Budapesti Városrendezési és Építési Keretsza-
bályzatról szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. ren-
delet 2. számú mellékletében felsorolt területeken 
göngyöleg és áru szállítására 8 és 18 óra közötti 
időpontra,

e) zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott levő 
növényállományt maradandóan károsítja és a hely-
reállítása nem lehetséges, kivéve a területükön hú-
zódó közművek javításához, létesítéséhez, fenntar-
tásához nélkülözhetetlen munkálatokat, 

f) a közút és a járda felületén reklám (ideértve a poli-
tikai reklámot is) elhelyezése céljából,

g) főútvonalak mentén árusító és az árusítással kap-
csolatos fülke, pavilon, épület létesítésére, kivéve 
a virág- és hírlapárusítást és a tömegközlekedési 
eszközök igénybevételére szolgáló jegyárusítást, to-
vábbá az alkalmi könyvárusítást,

h) közterületen nem árusítható termékek forgalmazá-
sához,

i) árusító, kereskedelmi vagy szolgáltató célokat 
szolgáló és 12 négyzetméter alapterületet megha-
ladó zárt szerkezetű épületek létesítéséhez, kivéve, 
ha a hatályos Kerületi Szabályozási Terv ezt lehe-
tővé teszi, 

j) olyan tevékenység gyakorlására, amely a környe-
zetre káros hatással lenne, a közbiztonságot vagy 
az egészséget veszélyeztetné,

k) olyan létesítmények és berendezések létesítésére, 
amelyek működtetéséhez a szükséges energia- és 
vízellátás, csatorna vagy a szabványoknak megfe-
lelő zárt rendszerű szennyvízelvezetés és hulladék-
tárolás nem biztosítható, vagy a felhasználás mér-
téke nem állapítható meg,

 l) jármű iparszerű javítására,
m) építési reklámháló elhelyezéséhez olyan épület vo-

natkozásában, amelynek homlokzatfelújítása kap-
csán 10 éven belül építési reklámháló került kihe-
lyezésre, kivéve, ha az időközben szükségessé váló 
felújítási munkákat kiemelt városképi, élet- és bal-
esetvédelmi, műemlékvédelmi szempontok indokol-
ják, 

n) aluljárókban rendezvényhez kapcsolódó árusító 
vagy árusítással kapcsolatos berendezés, építmény, 
különösen fülke, pavilon elhelyezésére,

o) aluljárókban hirdetési (terméket vagy szolgáltatást 
népszerűsítő) szórólap osztásához.”

(2) A KR 14. § (1) bekezdése helyébe a következő ren-
delkezés lép:

„14. § (1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni:
a) a közterület-fenntartói szolgáltatást nyújtó szerve-

zet által fenntartott létesítményekért, berendezése-
kért,

b) a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendésze-
ti szervek, a mentők, a tűzoltóság és a vízügyi szol-
gálat közterületi létesítményeiért.”

2. A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában levő 
közterületek használatáról és rendjéről szóló 

60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítása

2. § 

(1) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában levő köz-
területek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 
20.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: FKR) 4. § (1) 
bekezdése az alábbi új l) ponttal egészül ki:
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(4. § (1) Nem adható közterület-használati hozzájá-
rulás:)

„l) a Városliget (29732/1 helyrajzi számú ingatlan) 
teljes területén:

la) árusító célokat szolgáló berendezések (pl. pult, 
asztal, állvány, guruló kocsi) létesítéséhez, fenn-
maradásához; 

lb) kézből történő árusításhoz;
lc) mozgóárusításhoz, mozgó árusítóhely létesíté-

séhez, fennmaradásához, valamint mozgóbolt 
üzemeltetéséhez;

kivéve a rendezvényekhez tartozó, azok időtartamán, te-
rületén belüli, valamint az épületekhez, pavilonokhoz 
kapcsolódó, közvetlenül az azok előtti kitelepüléseket (pl. 
terasz).”

(2) Az FKR 7. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép:

„7. § (1) A közterület-használati díj korlátlanul csak 
akkor csökkenthető, vagy akár el is engedhető, ha a köz-
terület használatára közfeladat ellátása céljából és a köz-
feladat ellátásához szükséges mértékben van szükség.

(2) E rendelet 2. melléklete alapján megállapított köz-
terület-használati díjak legfeljebb 90%-kal csökkenthe-
tőek:

a) a főváros érdekében végzett építési, felújítási mun-
kálatok esetében,

b) humanitárius és karitatív célok érdekében végzett 
tevékenység esetében,

c) a Fővárosi Önkormányzat saját szervezetei (pl. 
költségvetési szervei, gazdasági társaságai) által 
szervezett rendezvények esetében,

d) különösen indokolt esetben, egyedi elbírálás alap-
ján.

(3) A (2) bekezdés d) pontja szerinti egyedi elbírálás 
megítélésénél figyelembe veendő szempont a kérelme-
ző által kért közterület-használat jelentősége, közérdekű 
volta, környezetterhelési mértéke, kultúrához és sporthoz 
való kapcsolódása, turisztikai, kereskedelmi és reklám-
értéke, közlekedést befolyásoló szerepe, a kérelmező szo-
ciális és anyagi helyzete, valamint amennyiben van, az 
adott közterület-használattal kapcsolatos korábbi ta-
pasztalat, lakossági jelzés, továbbá rendezvények esetén 
a rendezvényen való részvétel ingyenes vagy ellenszol-
gáltatáshoz kötött volta.”

(3) Az FKR 2. melléklete helyébe e rendelet mellék-
lete lép.

3. §

Az FKR a következő új 12/B. §-sal egészül ki:

„12/B. § E rendelet 4. § (1) bekezdés l) pontjának, 
7. §-ának és 2. mellékletének – az egyes közterület-hasz-
nálatot szabályozó fővárosi önkormányzati rendeletek 
módosításáról szóló 83/2012. (XI. 16.) Főv. Kgy. rende-
let 2. §-ával – módosított rendelkezéseit az egyes közterü-
let-használatot szabályozó fővárosi önkormányzati ren-
deletek módosításáról szóló 83/2012. (XI. 16.) Főv. Kgy. 
rendelet hatálybalépését megelőzően indult, folyamatban 
lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

3. A Hősök tere közterület-használatáról  
és rendjéről szóló 33/2002. (VI. 21.) Főv. Kgy. 

rendelet módosítása

4. §

A Hősök tere közterület-használatáról és rendjéről 
szóló 33/2002. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendelet 3. § (1) be-
kezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A tér idegenforgalmi és köznapi használatakor ti-
los bármilyen kereskedelmi, hirdetési, szolgáltatási tevé-
kenység folytatása, kiállítások, vásárok tartása, kulturális 
vagy sportrendezvények szervezése, továbbá mindezeket 
a rendezvényeket szolgáló építmény, létesítmény, beren-
dezés, tárgy elhelyezése.” 

5. §

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

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

Általános indokolás

A Fővárosi Önkormányzat feladata, hogy a főváros 
közterületeinek rendjének megőrzését, a közrend meg-
tartását elősegítse, a közterület-használók és a közterü-
let-használatot ellenőrzők számára egyértelmű szabályo-
kat állapítson meg.

Részletes indokolás

1. § (1) bekezdéséhez

A módosítás egyrészt törli – az 57/2012. (VII. 6.) Főv. 
Kgy. rendelet 2. §-ával összhangban – a nyílt szerkeze-
tű elárusító pultok méretét korlátozó szabályt, tekintettel 
arra, hogy a városkép védelme a pultok esetén elsősor-
ban nem a méreten múlik, sőt sok esetben a városképi-
leg elfogadható minőség csak nagyobb méretben készít-
hető el.

Másrészt törlésre kerül a futóversenyekhez szükséges 
berendezések elhelyezési korlátozása.

Harmadrészt a módosítás lehetővé teszi, hogy a ren-
deletben meghatározott szempontrendszer alapján egy 
homlokzat ismételt felújításához kapcsolódóan az elő-
ző felújítást követő 10 éven belül is kihelyezhető legyen 
építési reklámháló.

Negyedrészt a rendelet az aluljárók rendjének előmoz-
dítása végett pontosítja a szórólaposztási tilalmat.

1. § (2) bekezdéséhez

A módosítás szerint – összhangban a nemzeti vagyon-
ról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezéseivel – a 
közterület-használat csak abban az esetben lehet díjmen-
tes, ha arra közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellá-
tásához szükséges mértékben van szükség. A javaslat kü-
lön nevesít néhány közterület-használati igénnyel is járó 
közfeladatot.

2. § (1) bekezdéséhez

A módosítás a Városliget mint fokozottan kiemelt köz-
park védelme, rendjének fenntartása, városképének javí-
tása, tisztaságának megőrzése érdekében, valamint jelen 
állapotában meglévő ellátottsága és infrastrukturális el-
látási nehézségek miatt korlátozza a mobil jellegű áru-
sítási tevékenységek végzését. Ezzel együtt a módosítás 
előmozdítja a Városliget megújulását, funkcióinak meg-
határozását.

A Városliget továbbra is rendezvényhelyszín marad 
úgy, hogy a rendezvényeken belül – ahogy eddig is – le-
hetőséghez juthatnak a mobil jellegű árusítások. A park-
látogatók kulturált kiszolgálását kizárólag épületekből, 
pavilonokból indokolt megoldani a megfelelő hulladék-
kezelés és az ellenőrizhetőség, károkozások, jogellenes 
magatartások hatékony számonkérhetőségének megte-
remtése érdekében.

2. § (2)– (3) bekezdésekhez

A rendelet – összhangban a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény rendelkezéseivel – a díjmen-
tes közterület-használatot csak abban az esetben teszi 
lehetővé, ha arra közfeladat ellátása céljából, a közfel-
adat ellátásához szükséges mértékben van szükség. En-
nek megfelelően az idáig díjmentes közterület-használati 
módok is díjat kapnak: a reklám nélküli építési védőte-
tő az építési állványzat díját, a reklám nélküli védőte-
tő, előtető, napvédőponyva a reklámos védőtető, előtető, 
napvédőponyva díjának kevesebb, mint felét, rendezvé-
nyeken a karitatív és közérdekű szolgáltatások a rendez-
vényhelyszínül szolgáló terület alapdíját, az ételosztás és 
adománygyűjtés jelképes összeget kap. A reklám nélkü-
li köztéri óra díjtétele törlésre kerül, tekintettel arra, hogy 
a városban nincs ilyen berendezés, illetve esetleges el-
helyezés esetén egyedi elbírálással egyedi díj állapítható 
meg. A díjkedvezmény adásának lehetőségét továbbra is 
fenntartja a jogszabály, azonban annak mértékét 90%-os 
korláthoz köti, ezzel erősítve, hogy a közvagyon igény-
bevételével a közterhekhez is hozzá kell járulni.

3. §-hoz

E szakasz a módosítás hatályának a folyamatban lévő 
ügyekre való kiterjesztéséről szól.

 4. §-hoz

Közterület-használatot szabályozó rendelet hatálya 
a gyülekezési törvény hatálya alá eső rendezvényeket 
csak az azok keretén belüli kereskedelmi, vendéglátó és 
reklámtevékenység szempontjából érintheti, ezért törli a 
módosítás a gyülekezési jogot korlátozó szabályt.

5. §-hoz

E szakasz a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
85/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló

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

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

1. §

A Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. 
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: FSZKT) 1. 
számú mellékletét∗ képező 1:4000 méretarányú térkép 
a Budapest VIII. kerület, Üllői út–Orczy út–Diószeghy 
Sámuel utca–Korányi Sándor utca által határolt területre 
vonatkozóan az e rendelet 1. számú mellékletében foglal-
taknak megfelelően módosul.

2. §

Az FSZKT 2. számú mellékletét* képező 1:10 000 mé-
retarányú térkép a Budapest VIII. kerület, Üllői út–Or-
czy út–Diószeghy Sámuel utca–Korányi Sándor utca ál-
tal határolt területre vonatkozóan az e rendelet 2. számú 
mellékletében foglaltaknak megfelelően módosul.

3. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és 
a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

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

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az Országgyűlés a 2011. évi XXXVI. törvénnyel 
három, korábbi felsőoktatási intézmény átalakulásá-
val összefüggésben létrehozta a Nemzeti Közszolgála-
ti Egyetemet, majd az 1158/2012. (V. 18.) számú Kor-
mányhatározatban döntés született az egyetem egységes 
elhelyezéséről a Ludovika Campusban. A döntés végre-
hajtásának előkészítése során nyilvánvalóvá vált, hogy 
szükséges a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 
46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet (FSZKT) 1. § (1) 
bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellék-
letét jelentő 1:4000 méretarányú, és az 1. § (1) bekezdés 
b) pontjában foglalt és a rendelet 2. sz. mellékletét jelen-
tő 1:10 000 méretarányú térkép módosítása.

Az FSZKT módosítása rendeletalkotással, az e rende-
let mellékletét képező 1:4000 és 1:10 000 méretarányú 
térképeknek megfelelően történik.

Részletes indokolás

Az 1. és 2. §-hoz

A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekez-
dés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét je-
lentő 1:4000 méretarányú térkép módosítása, valamint az 
(1) bekezdés b) pontjában foglalt és a rendelet 2. sz. mel-
lékletét jelentő 1:10 000 méretarányú térkép módosítása 
a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (1) bekezdé-
sében foglaltak alapján az Étv. 9/C. §-án alapuló eljárás 
után kerül jóváhagyásra.

Az FSZKT tartalma a Budapest VIII. kerület, Üllői út 
–Orczy út–Diószeghy Sámuel utca–Korányi Sándor utca 
által határolt területre vonatkozó keretövezet-módosítá-
si hatástanulmányban foglaltak alapján a mellékleteknek 
megfelelően módosul. A kerületi építési szabályzat és 
szabályozási terv módosításával összefüggésben a Bu-
dapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormány-
zat kezdeményezte az FSZKT módosítását, amely orszá-
gos érdeket szolgál.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. Az Étv. 9/C. 
§ rendelkezése alapján alkalmazandó Étv. 9/B. § d) pont-
ja alapján a módosítás azonnal hatályba léptethető.

s
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
86/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

a főváros városképe és történelme szempontjából 
meghatározó épített környezet védelméről 

szóló 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az épí-
tett környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján és a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 8. §-ában és 63/A. § a) pontjá-
ban meghatározott feladatkörében eljárva a következő-
ket rendeli el.

1. §

(1) Az 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet (a to-
vábbiakban: Rendelet) mellékletének VI. kerület 1. Épü-
letek, építmények pontja e rendelet 1. számú mellékleté-
vel egészül ki.

(2) A Rendelet mellékletének X. kerület 1. Épületek, 
építmények pontja e rendelet 2. számú mellékletével egé-
szül ki.

(3) A Rendelet mellékletének XIII. kerület 1. Épüle-
tek, építmények pontja e rendelet 3. számú mellékleté-
vel egészül ki.

2. §

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

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 
63/A. § a) pontja a Fővárosi Önkormányzat hatásköré-
be utalja a főváros városképe, történelme szempontjából 
meghatározó épített környezetnek a Fővárosi Közgyűlés 
(továbbiakban: Közgyűlés) rendelete szerinti védelmét.

A törvényi felhatalmazás alapján alkotta meg a Köz-
gyűlés az 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendeletét, 
amely részletesen meghatározza a helyi védettséggel 
kapcsolatos szabályokat, melynek 4. § (1) bekezdése ér-
telmében a helyi védettség alá helyezésről, illetve annak 
megszüntetéséről a Közgyűlés rendelettel dönt.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az idézett közgyűlési rendelet 4. § (1) bekezdés ér-
telmében a helyi védettség alá helyezésről, illetve annak 
megszüntetéséről a Közgyűlés rendelettel dönt.

A jogbiztonság és a jogalkalmazás megkönnyítése ér-
dekében mondja ki a rendelet, hogy a most védettség alá 
kerülő épület, épületegyüttes adataival az alaprendelet 
mellékletét képező jegyzéket ki kell egészíteni. 

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépésének időpontját a kihirdetést 
követő napban célszerű megállapítani annak érdekében, 
hogy a 2012. évi Települési Értékvédelmi Támogatás pá-
lyázatán a döntési javaslat alapján védetté nyilvánított 
épületek tulajdonosainak is lehetőségük nyíljon a pályá-
zaton való részvételre.
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1. számú melléklet a 86/2012. (XI. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Az 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet mellékletének VI. kerület 1. Épületek, építmények pontjához:

„Bajcsy-Zsilinszky út 3. 29267 lakóépület 
Pucher József 
1816., 1887.

Király utca 86. 29473 lakóépület

Vörösmarty utca 22. 
lásd: Király utca 86.”

2. számú melléklet a 86/2012. (XI. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Az 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet mellékletének X. kerület 1. Épületek, építmények pontjához:

„Mázsa tér 38416/1 eredetileg magtárépület”

3. számú melléklet a 86 /2012. (XI. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Az 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet mellékletének XIII. kerület 1. Épületek, építmények pontjához:

„Lehel utca 42. 
lásd: Róbert Károly körút 67.

Róbert Károly körút 67. 
Lehel utca 42.

27973 DOMUS Áruház 
Lázár Antal és Reimholz Péter 
1972–1974.

Tátra utca 20/A. 25199/1 lakóépület 
1930 körül”

s
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II. rész

Kivonat
Budapest Főváros Közgyűlése

2012. október 3-i ülésének
jegyzőkönyvéből

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1867/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 3. pontként tárgyalja meg a 
„Javaslat a 4-es Metró Beruházásait és Előrehala-
dását Vizsgáló Ad-hoc Bizottság létrehozására” 
című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1868/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 4. pontként tárgyalja meg a 
„Javaslat a Szennyvíz Beruházásokat Vizsgáló Ad-
hoc Bizottság létrehozására” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1869/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy nem veszi napirendjére a „Javaslat 
a BKK Busztendert Vizsgáló Ad-hoc Bizottság lét-
rehozására” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1870/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy nem veszi napirendjére a „Javaslat 
a Budapest Szíve I Beruházásait Vizsgáló Ad-hoc 
Bizottság létrehozására” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1871/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy nem veszi napirendjére a „Javaslat a 
2010. október 4.–2014. október 30. közötti időszak-
ban induló Beruházásokat és Fejlesztéseket Vizsgá-
ló Bizottság létrehozására” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1872/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy napirenden tartja a „Javaslat a Mun-
kanélküliség Helyett Vállalkozás Közalapítvány 
megszüntetésére” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1873/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy leveszi napirendjéről a „Javaslat 
a XI. ker. Szerémi út átnevezésére Horthy Mik-
lós útra”, „Javaslat a várakozási díj megfizetésével 
kapcsolatos visszaélések megakadályozására vo-
natkozó intézkedési terv kidolgozására”, „Javaslat 
a Magyarország Kormánya, valamint Budapest Fő-
város Önkormányzata között létrejött, „a fővárosi 
helyi közösségi közlekedés hosszútávon fenntart-
ható biztosításáról” szóló megállapodás személy-
forgalmi behajtási díj bevezetésével kapcsolatos 
rendelkezéseinek felülvizsgálatára”, „Javaslat a 
rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény Köz-
gyűlés általi módosításának kezdeményezésére” 
című előterjesztéseket, és nem veszi napirendjére 
„A főváros vízellátó hálózatának rekonstrukciója” 
című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1874/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat az új közösségi közleke-
dési elektronikus jegyrendszer előkészítési felada-
tainak, valamint megvalósításának finanszírozásá-
ra” című előterjesztés 2. napirendi pontként történő 
tárgyalására vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1875/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat egyes fővárosi közterületek nevének meg-
változtatására. 

2. Döntés fővárosi kitüntető díjak adományozásáról. 
3. Javaslat a 4-es Metró Beruházásait és Előrehaladá-

sát Vizsgáló Ad-hoc Bizottság létrehozására.
4. Javaslat a Szennyvíz Beruházásokat Vizsgáló Ad-

hoc Bizottság létrehozására.
5. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2012. október 

12-ei rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaira 
vonatkozó előzetes döntések meghozatalára. 

6. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok 
végrehajtásáról.
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7. „ITS Hungary” Intelligens Közlekedési Rendszerek 
Koordinálásának Magyarországi Egyesülete tagsá-
gi jogviszonyának megszüntetése. 

8. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 
és a BKK Zrt. által 2012. április 27-én megkö-
tött feladatellátásról és közszolgáltatásról szó-
ló keretmegállapodás alapján a Budapest XV. ker., 
Énekes utca 10/b. (hrsz.: 88432/A/3) alatti ingatlan 
ingyenes vagyonkezelésbe adására a BKK Zrt. ré-
szére buszvégállomás kialakítása céljából. 

9. Javaslat a BKK Zrt. bevonására az út, híd és mű-
tárgy felújítási, fejlesztési és kezelési feladatokhoz 
kapcsolódó korábban megkötött szerződésekbe, en-
nek keretében a már megkötött szerződésekhez kap-
csolódó tervek felhasználási jogainak rendezésére. 

10. Javaslat az FKF Zrt.-vel a „Fővárosi házhoz menő 
szelektív hulladék-gazdálkodási rendszer” kere-
tében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök 
használati jogának átruházásáról szóló megállapo-
dás 2. sz. módosítására. 

11. Javaslat a Volánbusz Zrt. felperesnek Budapest Fő-
város Önkormányzata elleni peres ügy kapcsán 
egyezség megkötésére.

12. Javaslat a Munkanélküliség Helyett Vállalkozás 
Közalapítvány megszüntetésére. 

13. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában 
lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek 
mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot 
megillető bérlő kiválasztási jogok hasznosításának 
szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. ren-
delet módosítására.

14. Javaslat a Rév8 Zrt. alaptőkéjének leszállítására vo-
natkozó előzetes tulajdonosi döntés meghozatalára.

15. Javaslat a BFVT Kft. alapító okiratának elfogadásá-
ra.

16. Javaslat a Móricz Zsigmond körtér átépítésének fi-
nanszírozásával kapcsolatos döntés meghozatalára. 

17. Javaslat a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító 
Telep és kapcsolódó létesítményei” (BKSZT) pro-
jekt beruházási engedélyokiratának 10. sz. módosí-
tására. 

18. Javaslat Budapest Főváros 1125/2005. (V. 25.) 
Főv. Kgy. határozattal megállapított Településszer-
kezeti Tervének (TSZT) eseti módosítására Buda-
pest XXIII. kerület, Soroksár 196353/2 hrsz.-ú út–
196349 hrsz.-ú út–Budapest közigazgatási határa 
által határolt területre vonatkozóan. 

19. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 
46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet eseti módosítá-
sára a Budapest XXIII. kerület, Soroksár 196353/2 
hrsz.-ú út–196349 hrsz.-ú út–Budapest közigazga-
tási határa által határolt területre vonatkozóan.

20. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szó-
ló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosí-
tására Budapest XII. kerület, Csörsz utca–Alkotás 
utca–Hegyalja út–Jagelló út által határolt tömbre 
vonatkozóan.

21. Javaslat Budapest Főváros XV. kerület Önkormány-
zatának a Zsókavár utcai akcióterület III. ütem szo-
ciális városrehabilitációs célú, a KMOP-5.1.1./B-12 
jelű kiemelt pályázati konstrukció keretében be-
adandó pályázat benyújtásához támogatói döntés 
meghozatalára, és a XV. ker., Zsókavár u. 24–28. sz. 
alatti, önkormányzati tulajdonú albetét (Szabó Er-
vin Könyvtár) használati megállapodásának módo-
sítására.

22. Javaslat forrás átcsoportosításra a Városligeti Mű-
jégpálya részére intézményi beruházás elvégzése 
céljából. 

23. Javaslat a Budapest Főváros Levéltára intézmény 
csoportos létszámleépítéssel érintett álláshelyeinek 
végleges megszüntetéséhez kapcsolódó tényleges 
kifizetésekről szóló elszámolás elfogadására.

24. Javaslat a színházakkal kötendő fenntartói megálla-
podások megkötésére. 

25. Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum támogatá-
sára.

26. Javaslat kulturális intézmények szakmai pályázatai-
nak benyújtásához hozzájárulás megadására.

27. Javaslat a 2012. július 1-jével jogutód nélkül meg-
szűnt Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium és a 
Terézvárosi Középfokú Kollégium záró beszámoló-
jának elfogadására és előirányzatainak rendezésé-
re.

28. Javaslat egyes köznevelési intézmények alapító ok-
iratainak módosítására.

29. Javaslat a súlyos tanulási és magatartási problémá-
val küzdő tanulók oktatását vállaló nonprofit szer-
vezetek támogatására. 

30. Javaslat oktatási intézményekben beruházási mun-
kákkal kapcsolatos halaszthatatlan döntések meg-
hozatalára.

31. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata tulaj-
donában álló, az állami köznevelési intézményi fel-
adatok ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon 
2013/2014. tanévi működtetésére. 

32. Javaslat haszonkölcsön szerződés megkötésére a 
Szent Erzsébetről Nevezett Betegápoló Nővérek 
(1011 Budapest, Fő u. 43.) egyházi jogi személy-
lyel.

33. Javaslat a Fővárosi Szociális Koncepció elfogadá-
sára. 

34. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat csatlakozás-
ra a Budapest Prémium Egészségügyi és Gyógy-
turisztikai Szolgáltató Klaszterhez. 

35. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2012. 
évi összevont költségvetéséről szóló 14/2012. 
(III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

36. Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata 
2012. évi költségvetése I. félévi alakulásáról. (Kü-
lön kötetben korábban megküldve.)

37. Közraktár épületegyüttessel (CET) kapcsolatos tá-
jékoztató és szükséges döntések meghozatala. 
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38/a. Javaslat a BVK Holding Zrt. igazgatósági tagjai-
nak, és vezérigazgatójának megválasztására. 

38/b. Javaslat közoktatási intézményvezetők megbízásá-
ra. 

39. A Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi 
Központ Kht. végelszámolásával kapcsolatos egyes 
döntések. 

40. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Parking Kft.-től 
átvett és a BKK Zrt. által bérelt eszközállományá-
nak korrekciójáról és az egyéb ezzel kapcsolatos 
döntésekről. 

41. Javaslat az új közösségi közlekedési elektronikus 
jegyrendszer előkészítési feladatainak, valamint 
megvalósításának finanszírozására.

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

43. Javaslat az EKOP-1.A.2, EKOP 2.A.2, valamint az 
EKOP-3.1.3 pályázati kiírásra elkészített pályáza-
tok benyújtásának utólagos jóváhagyására. 

44. A MAHART Passnave Személyhajózási Kft. 51%-os 
üzletrészének megvásárlása.

45. Javaslat a Közép-Magyarországi Regionális Fej-
lesztési Tanács megszűnésével kapcsolatos dön-
tésekre és a területfejlesztési feladatok ellátásáról 
szóló szerződések megkötésére. 

46. Javaslat az URBACT II Roma-Net projektben ered-
ményeként létrejött helyi akcióterv jóváhagyására. 

47. Javaslat az INTERREG IV C programban megva-
lósuló CATCH_MR, valamint CLUSNET projek-
tek 1. számú szerződésmódosításaira. 

48. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzatának csat-
lakozására a CLIMATE-KIC elnevezésű szervezet-
hez. 

49. Javaslat a KMOP-2.1.2-09-2009-0023 azonosító 
számú, a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fej-
lesztése, III., Bécsi út–Nagyszombat u. útvonal” c. 
projekt 6. sz. támogatási szerződésmódosítására. 

50. Javaslat „a Városliget kapuja (Városligeti Műjégpá-
lya pálya és épületegyüttes rekonstrukciója)” című 
projekt támogatási szerződésének 12. számú módo-
sítására.

51. Javaslat a „Budapest és vonzáskörzete zajtérké-
pe” c., KIOP-1.6.1.-2005-11-0001/2 sz. projekt tá-
mogatási szerződésének 4. sz. módosítására. 

52. Javaslat a kulturális és oktatási ágazatba tartozó 
egyszemélyes tulajdonú gazdasági társaságok veze-
tői javadalmazási szabályzatának elfogadására. 

53. Javaslat gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények 
szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyá-
sára.

54. Javaslat közoktatási intézmények pályázatainak 
előzetes jóváhagyására. 

55. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat 1047 Budapest, 
Baross u. 100. szám alatti Idősek Otthona házirend-
jének, szervezeti és működési szabályzatának jóvá-
hagyására. 

56. Javaslat a BMSZKI működési dokumentumainak 
jóváhagyására. 

57. Javaslat a fővárosi drogfogyasztás visszaszorítását 
célzó 2009. évi pályázaton nyertes szervezetek tá-
mogatása elszámolásának elfogadására.

58. „Idősek otthona (Baross utca) építés és „A” épület 
rekonstrukció első készletbeszerzése két ütemben” 
tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés kérése. 

59. Javaslat az Új Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjé-
nek összeférhetetlenségével és munkavégzésre irá-
nyuló további jogviszonyaival kapcsolatos döntés-
re. 

60. Javaslat az „Élen a tanulásban, élen a sportban” fő-
városi kitüntető cím díjazottjaira. 

 Ebédszünet utáni napirendek:
 – Javaslat bizottsági tag cseréjére.
 – Javaslat bizottsági tagcserére.

A napirend 1. pontja: Javaslat egyes fővárosi közte-
rületek nevének megváltoztatására.

Előterjesztő: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1876/2012.(X.3.) Főv. Kgy. h.
a főváros területén közterületet (utcát, teret) nevez 
el Tersánszky Józsi Jenőről. Az átnevezésre olyan 
közterületet jelöl ki, amely jelenleg névtelen vagy 
nem személyről lett elnevezve. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1877/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Hanzély Ákos módosító indítvá-
nyát, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés a főváros területén közte-
rületet (utcát, teret) nevez el Pesti Barnabásról. Az 
átnevezésre olyan közterületet jelöl ki, amely jelen-
leg névtelen vagy nem személyről lett elnevezve. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István.” 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1878/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Hanzély Ákos módosító indítvá-
nyát, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés a főváros területén közterü-
letet (utcát, teret) nevez el Gelléri Andor Endréről. 
Az átnevezésre olyan közterületet jelöl ki, amely 
jelenleg névtelen vagy nem személyről lett elne-
vezve. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István.”
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1879/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Budapest II. kerületi, 13565/1 hely-
rajzi számú névtelen közterületet Tarasz Sevcsenko 
térnek nevezi el.

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

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1880/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Budapest III. kerületi, 14621 hely-
rajzi számú névtelen közterületet Fischer Ágoston 
parknak nevezi el.

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

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1881/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Budapest III. kerületi, 16266/5 
helyrajzi számú névtelen közterületet Kiss Mihály 
parknak nevezi el.

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

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1882/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy Budapest V. kerületben a Károlyi 
Mihály utca elnevezését Károlyi utcára változtatja. 

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

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1883/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy Budapest V. kerületben a Pesti Bar-
nabás utca elnevezését Piarista utcára változtatja. 

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

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1884/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Budapest IX. kerületi, 37408 hely-
rajzi számú névtelen közterületet Szentágothai Já-
nos térnek nevezi el.

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

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1885/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy Budapest X. kerületben a 144. utca 
elnevezését Albert Camus utcára változtatja. 

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

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1886/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Budapest XII. kerületi, 8627/12 
helyrajzi számú névtelen közterületet Boldog Teréz 
anya térnek nevezi el.

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

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1887/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Budapest XIII. kerületi, 25398/15 
helyrajzi számú névtelen közterületet Ruttkai Éva 
parknak nevezi el.

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

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1888/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Budapest XIV. kerületi, 40087/20 
helyrajzi számú névtelen közterületet Teleki Pál 
köznek nevezi el.

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

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1889/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Budapest XIV. kerületi, 31724 
helyrajzi számú névtelen közterületet Tisza István 
térnek nevezi el.

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

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1890/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy Budapest XVI. kerületben a Gelléri 
Andor Endre utca elnevezését Regele János utcára 
változtatja. 

Határidő: a Közgyűlést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István 
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1891/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy Budapest XVIII. kerületben a Ter-
sánszky Józsi Jenő sétány elnevezését Somogyi 
László sétányra változtatja.

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

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1892/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy Budapest XXI. kerületben a Cor-
vin úttól a Posztógyár utcáig tartó (az FSZKT sze-
rint tervezett KL-KT – Közlekedési célú közterü-
let övezet) „Gerinc útként” ismert út elnevezését, 
– melynek az ingatlan nyilvántartásban közterület-
ként történő lejegyzése folyamatban van – Teller 
Ede útra változtatja.

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

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja mun-
káját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv 
rögzíti.)

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 74/2012. (X. 18.) önkormányzati rende-
letét a díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. 
(VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesz-
tés 1. számú melléklete szerint.

A napirend 3. pontja: Javaslat a 4-es Metró Beruhá-
zásait és Előrehaladását Vizsgáló Ad-hoc Bizottság lét-
rehozására.

Előterjesztő: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1900/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
létrehozza a 4-es Metró Beruházásait és Előrehala-
dását Vizsgáló Ad-hoc Bizottságot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1901/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
a bizottság létszámát 7 főben határozza meg, 1 fő 
műegyetemi szakértő külső taggal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1902/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
létrehozza a 4-es Metró Beruházásait és Előrehala-
dását Vizsgáló Ad-hoc Bizottságot. 
A bizottság létszámát 7 főben határozza meg, 1 fő 
műegyetemi szakértő külső taggal.
A tagok végleges névsorát a Közgyűlés következő 
ülésén, azaz 2012. október 31-én határozza meg.

A napirend 4. pontja: Javaslat a Szennyvíz Beruhá-
zásokat Vizsgáló Ad-hoc Bizottság létrehozására.

Előterjesztő: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1903/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
létrehozza a Szennyvíz Beruházásokat Vizsgáló 
Ad-hoc Bizottságot. A bizottság létszámát 7 főben 
határozza meg. A tagok végleges névsorát a Köz-
gyűlés következő ülésén, azaz 2012. október 31-én 
határozza meg.

A napirend 5. pontja: Javaslat a Fővárosi Vízmű-
vek Zrt. 2012. október 12-i rendkívüli közgyűlésének na-
pirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghoza-
talára.

Előterjesztők: Tarlós István, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1904/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy 
a Fővárosi Vízművek Zrt. 2012. október 12-i rend-
kívüli közgyűlésén Budapest Főváros Önkormány-
zata részvényesi képviselője kötött mandátummal 
eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő 
döntések meghozatalát az alábbiak szerint:
– (1. napirendi pont) a Fővárosi Vízművek Zrt. köz-
benső mérlegéről szóló könyvvizsgálói jelentésé-
nek elfogadását.
– (2. napirendi pont) a Fővárosi Vízművek Zrt. 
2012. június 30. fordulónappal készült mérleg- és 
eredménykimutatásának elfogadását az alábbi főbb 
számokkal:
• A mérlegfőösszeg: 110 081 474 E Ft
• Adózás előtti eredmény: 1 323 960 E Ft 
• Mérleg szerinti eredmény: 1 177 209 E Ft
– (2. napirendi pont) a Fővárosi Vízművek Zrt. 
2012. június 30. fordulónapra készült, a számvitel-
ről szóló 2000. évi C. tv. 21. §-a szerint elkészített 
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közbenső mérleg alapján az osztalékelőleg kifize-
tésének jóváhagyását a Társaság részvényesei kö-
zött részesedésük arányában az 1 013 329 800 Ft 
összegű mérleg szerinti eredményből az alábbiak 
szerint: 

 Adatok Ft-ban (100 Ft-ra kerekítve)

Részvényesek Részesedési
arány

Osztalék-előleg
közgyűlési
jóváhagyás 

előtt

Budapest Főváros Önkormányzata 78,02% 1 000 000 000

Fővárosi Vízművek Zrt. 20,94% 0

Budaörs Önkormányzata 0,57% 7 305 800

Budakeszi Önkormányzata 0,24% 3 076 100

Halásztelek Önkormányzata 0,11% 1 409 900

Szigetmonostor Önkormányzata 0,09% 1 153 500

Szigetszentmiklós Önkormányzata 0,03% 384 500

Összesen: 100,00% 1 013 329 800

– (2. napirendi pont) a gazdasági társaságokról szó-
ló 2006. évi IV. törvény 221. § (1) bekezdése alap-
ján az alábbi megállapítások elfogadását:
• a Társaság rendelkezik az osztalékelőleg kifize-
téséhez szükséges fedezettel;
• a kifizetés nem haladja meg az utolsó, szám-
viteli törvény szerinti beszámoló szerinti üzleti év 
könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a 
számviteli törvényben foglaltak alapján megállapí-
tott, illetve a szabad eredménytartalékokkal kiegé-
szített összegét és a részvénytársaság saját tőkéje a 
kifizetés folytán nem csökken az alaptőke alá;
• a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 39. § 
(4) bekezdésében foglaltak szerint az osztalékelő-
leg fizetés feltételei fennállnak.
– (3. napirend) Budapest Főváros Önkormányzata 
és a Fővárosi Vízművek közötti kölcsönszerződés 
módosítását azzal, hogy a kölcsön visszafizetésé-
nek határideje 2012. október 31.
– (4. napirend) a Társaság 2012. évi beruházási 
tervének I. féléves teljesítéséről és az 50 M Ft-ot 
meghaladó egyedi értékű beruházások helyzetéről, 
valamint a hitelből megvalósuló beruházások telje-
sítéséről szóló jelentés elfogadását.
– (5. napirend) a 2012. évi beruházási terv 1. sz. 
módosítását az alábbiak szerint:
• a 2011. évben fel nem használt 2 410 E Ft bevo-
násra kerülését a beruházási források körébe,
• a Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás tervezett 
értékének csökkentésre kerülését 250 000 E Ft-tal 
200 000 E Ft-ra.
• a 10 M Ft és afeletti beruházok körében történő 
módosításokat az alábbiak szerint:
– 3 db tétel törlését a tervből 80 000 E Ft érték-
ben;

– 11 db új tétel tervbe való beemelése 263 000 E 
Ft értékben, valamint
– 8 db tétel 393 621 E Ft-tal történő csökkenté-
sét.
• a 10 M Ft alatti beruházások körében történő 
módosításokat az alábbiak szerint:
– 1 db tétel törlése a tervből 7 000 E Ft értékben;
– 13 db új tétel tervbe való beemelése 53 850 E Ft 
értékben;
– 50 db tétel keretének módosítása (ebből 45 db 
tétel keretének csökkentése 181 142 E Ft értékben, 
valamint 5 db tétel keretének emelése 24 800 E Ft 
értékben), melynek szaldója 156 342 E Ft.
• a támogató területi feladatok átütemezése miatt 
felszabadult forrásból 70 113 E Ft, továbbá 
• az eredetileg tervben szereplő 50 000 E Ft tarta-
lék, valamint
• a 2011. évben fel nem használt 2 410 E Ft, azaz 
összességében 122 523 E Ft további intézkedésig 
tartalékként kerül kezelésre.
– (6. napirend) A Társaság igazgatósága ügyrendjé-
nek módosítására vonatkozó javaslat elfogadását.
– (7. napirend ) A Társaság alapszabályának módo-
sítására vonatkozó javaslat elfogadását.

Határidő: a Társaság rendkívüli közgyűlésének napja 
(2012. október 12.)

Felelős: Tarlós István

1905/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a Fővá-
rosi Vízművek Zrt. 2012. október 12-én tartandó 
rendkívüli közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat 
részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal 
eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a 
részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírá-
sára és kiadására.

Határidő: a Társaság rendkívüli közgyűlésének napja 
(2012. október 12.)

Felelős: Tarlós István

A napirend 6. pontja: Jelentés lejárt határidejű köz-
gyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1906/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló 
jelentést – figyelemmel az 1907-1908/2012. (X. 3.) 
Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra – elfogadja.

1907/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h
A 2591/2010. (XII. 15.) sz. határozatot hatályon kí-
vül helyezi;
– az 1267/2012. (VI. 20.) sz. határozatot hatályon 
kívül helyezi.
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1908/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
A 11/2004. (I. 15.) sz. határozat végrehajtási határ-
idejét 2012. december 31-re módosítja;
– a 68/2009. (I. 29.) sz. határozat végrehajtási ha-
táridejét 2013. június 30-ra módosítja;
– a 2504/2010. (XII. 15.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2012. október 31-re módosítja;
– az 1026/2011. (IV. 27.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2012. december 31-re módosítja;
– a 2332/2011. (VIII. 31.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2012. december 31-re módosítja;
– a 3567/2011. (XI. 30.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2012. december 31-re módosítja;
– a 361/2012. (II. 29.) sz. határozat végrehajtási ha-
táridejét 2012. december 31-re módosítja;
– a 452/2012. (IV. 25.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2012. november 30-ra módosítja;
– a 460/2012. (IV. 25.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2012. november 30-ra módosítja;
– a 463/2012. (IV. 25.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2012. november 30-ra módosítja;
– a 691/2012. (IV. 25.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2012. december 31-re módosítja;
– az 1186/2012. (VI. 20.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2012. október 30-ra módosítja;
– az 1189/2012. (VI. 20.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2012. december 31-re módosítja;
– az 1208/2012. (VI. 20.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 60 nappal meghosszabbítja;
– az 1291/2012. (VI. 20.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2012. október 31-re módosítja.

A napirend 7. pontja: „ITS Hungary” Intelligens 
Közlekedési Rendszerek Koordinálásának Magyarorszá-
gi Egyesülete tagsági jogviszonyának megszüntetése.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1909/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat az „ITS 
Hungary” Intelligens Közlekedési Rendszerek 
Koor dinálásának Magyarországi Egyesülete tagja-
ként, jelen határozat elfogadásával tagi ajánlást ad 
a BKK részére.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

1910/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat az „ITS 
Hungary” Intelligens Közlekedési Rendszerek Ko-
ordinálásának Magyarországi Egyesületi tagságát 
2012. október 31. napjától kilépéssel megszünteti. 

Felkéri a főpolgármestert, hogy erről és a BKK tagi 
ajánlásáról az egyesületet értesítse.
Határidő: 15 napon belül
Felelős: Tarlós István

A napirend 8. pontja: Javaslat Budapest Főváros 
Önkormányzata és a BKK Zrt. által 2012. április 27-én 
megkötött feladat-ellátásról és a közszolgáltatásról szó-
ló keretmegállapodás alapján a Budapest XV. ker., Éne-
kes utca 10/b. (hrsz.: 88432/A/3) alatti ingatlan ingyenes 
vagyonkezelésbe adására a BKK Zrt. részére buszvégál-
lomás kialakítása céljából.

Előterjesztő: dr. György István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1911/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
a 823/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. határozatot az alábbi-
ak szerint módosítja:
„A Budapest XV. ker., Énekes utca 10/b. (hrsz.: 
88432/A/3) alatti, a FROKK telephelyeként hasz-
nált, korlátozottan forgalomképes ingatlanrészt 
2011. 05. 01-i határidővel kivonja az oktatási ága-
zati intézményi körből, és átadja a Városüzemel-
tetési Főosztály vagyongazdai körébe azzal a ki-
kötéssel, hogy az a BKK Zrt. részére a Budapest 
Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. által 2012. 
április 27-én megkötött feladatellátásról és közszol-
gáltatásról szóló keretmegállapodás alapján ingye-
nesen kerüljön átadásra buszvégállomás kialakítása 
céljából, a megvalósíthatóságra vonatkozó konkrét 
felülvizsgálat függvényében.”

1912/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. § 
55. pontja, 29. § (4) bekezdése és 32. §-a alapján jó-
váhagyja és megköti a vagyonkezelési szerződést a 
Budapest XV. kerület, 88432/0/A/3 helyrajzi számú 
ingatlan tárgyában az előterjesztés 1. számú mel-
lékletének megfelelő tartalommal és felkéri a fő-
polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: a döntést követő 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 9. pontja: Javaslat a BKK Zrt. bevonásá-
ra az Út- Híd és Műtárgy felújítási, fejlesztési és kezelési 
feladatokhoz kapcsolódó korábban megkötött szerződé-
sekbe, ennek keretében a már megkötött szerződésekhez 
kapcsolódó tervek felhasználási jogainak rendezésére.

Előterjesztő: dr. György István
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1913/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
az 1155/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. határozatot az 
alábbiak szerint módosítja:
„A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működé-
si Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. 
rendelet 45. § (7) bekezdése alapján a Budapest 
Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonele-
mek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 44. § b) pont-
jában a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört 
eseti jelleggel magához vonja és jóváhagyja, meg-
köti a Környezetfejlesztési Mérnökiroda Kft. és a 
Budapest Főváros Önkormányzata közötti felhasz-
nálási szerződést az előterjesztői kiegészítés 9. szá-
mú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpol-
gármestert a szerződés aláírására.”

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

1914/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. 
rendelet 45. § (7) bekezdése alapján a Budapest 
Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonele-
mek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 44. § b) pont-
jában a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört 
eseti jelleggel magához vonja és jóváhagyja, meg-
köti a Környezetfejlesztési Mérnökiroda Kft. és a 
Budapest Főváros Önkormányzata közötti felhasz-
nálási szerződést az előterjesztés 2. számú mellék-
lete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert 
a szerződés aláírására.

Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Tarlós István

1915/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. 
rendelet 45. § (7) bekezdése alapján a Budapest 
Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonele-
mek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 44. § b) pont-
jában a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört 
eseti jelleggel magához vonja és jóváhagyja, meg-
köti a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. és a Buda-
pest Főváros Önkormányzata közötti felhasználási 
szerződést az előterjesztés 4. számú melléklete sze-
rinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a szer-
ződés aláírására.

Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Tarlós István

1916/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. 
rendelet 45. § (7) bekezdése alapján a Budapest 
Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonele-
mek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 44. § b) pont-
jában a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört 
eseti jelleggel magához vonja és jóváhagyja, meg-
köti a KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft. 
és a Budapest Főváros Önkormányzata közötti fel-
használási szerződést az előterjesztés 6. számú mel-
léklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármes-
tert a szerződés aláírására. 

Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Tarlós István

1917/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. 
rendelet 45. § (7) bekezdése alapján a Budapest 
Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonele-
mek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 44. § b) pont-
jában a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört 
eseti jelleggel magához vonja és jóváhagyja, meg-
köti a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. és a Buda-
pest Főváros Önkormányzata közötti felhasználási 
szerződést az előterjesztés 8. számú melléklete sze-
rinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a szer-
ződés aláírására.

Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Tarlós István

1918/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. 
rendelet 45. § (7) bekezdése alapján a Budapest 
Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyon-
elemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szó-
ló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) 
bekezdése alapján jóváhagyja, megköti a Budapest 
Főváros Önkormányzata és a BKK közötti felhasz-
nálási szerződést az előterjesztés 10. számú mellék-
lete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert 
a szerződés aláírására.

Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Tarlós István

1919/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkor-
mányzata és a BKK közötti együttműködési megál-
lapodást az előterjesztés 11. számú melléklete sze-
rinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak 
aláírására.

Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Tarlós István



2266 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2012. november 16.

1920/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Hatályon kívül helyezi az 1138-1139/2012. (VI. 20.) 
Főv. Kgy. határozatokat.

1921/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja az előterjesztés 13. számú mellékleté-
nek megfelelő tartalommal a „Széchenyi István tér 
és környéke lakosságbarát fejlesztése” beruházás 
megvalósítására vonatkozó engedélyokiratot.

1922/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 12. számú 
mellékletének megfelelő tartalommal, a „Széche-
nyi István tér és környéke lakosságbarát fejlesztése, 
előkészítés” beruházás megvalósítására vonatko-
zóan a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK 
Zrt. közötti megvalósítási megállapodást, továbbá 
felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírásá-
ra.

Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Tarlós István

A napirend 10. pontja: Javaslat az FKF Zrt.-vel a 
„Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgazdálkodá-
si rendszer” keretében létrehozott hulladékgazdálkodási 
eszközök használati jogának átruházásáról szóló megál-
lapodás 2. sz. módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1923/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
átütemezi a „A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési 
rendszer kialakítása” feladatot, figyelembe véve a 
projekt jelenlegi állását és a közbeszerzési eljárá-
sok indításának késedelmeit.

1924/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „8523 
Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztar-
táson kívülről” bevételi cím, azon belül az „FKF 
Zrt. – fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer 
kialakítása, önrész” előirányzatát 250 921 E Ft-
tal, a „8536 Támogatás értékű beruházási bevétel” 
cím, azon belül a „KEOP – fővárosi szelektív hul-
ladékgyűjtési rendszer kialakítása” előirányzatát 
1 410 503 E Ft-tal, valamint a „8403 Önkormány-
zati beruházások” cím önkormányzati beruházá-
sok, azon belül a „Fővárosi szelektív hulladék-
gyűjtési rendszer kialakítása” feladat előirányzatát 
1 661 424 E Ft-tal.
A feladat kapcsán felmerülő, visszafizetendő áfa 
módosuló összege miatt csökkenti a „8541 Felhal-
mozási célú áfa visszatérülések” cím felhalmozá-
si és tőke jellegű bevételek, azon belül a „Fővárosi 

házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer 
kialakítása” feladat előirányzatát, továbbá a „8411 
Pénzügytechnikai feladatok” cím dologi kiadások, 
azon belül a „Fővárosi házhoz menő szelektív hul-
ladékgyűjtési rendszer kialakítása” előirányzatát 
448 584 E Ft-tal.
A feladat összköltségének változatlanul hagyása 
mellett a feladat 2012. évi üteme 112 748 E Ft-ra 
(ebből: KEOP támogatás 83 300 E Ft, FKF Zrt.-től 
átvett 29 448 E Ft), 2013. évi üteme 3 258 029 E 
Ft-ra (ebből: KEOP támogatás 2 750 234 E Ft, 
FKF Zrt.-től átvett 507 795 E Ft), 2014. évi üte-
me 1 843 117 E Ft-ra (ebből: KEOP támogatás 
1 558 922 E Ft, FKF Zrt.-től átvett 284 195 E Ft) 
változott.

1925/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a Fővárosi Közterület-fenn-
tartó Zrt.-vel a „Fővárosi házhoz menő szelektív 
hulladékgazdálkodási rendszer” keretében létreho-
zott hulladékgazdálkodási eszközök használati jo-
gának átruházásáról szóló megállapodás 2. sz. mó-
dosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti 
tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gon-
doskodjon a megállapodás aláírásáról.

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

1926/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja „A fővárosi házhoz menő szelektív hul-
ladékgyűjtési rendszer kialakítása” című, KEOP-
1.1.1/B/10-11-2011-0002 azonosító számú, európai 
uniós támogatásból megvalósuló projekt megvaló-
sítására „Budapest Főváros Önkormányzata és in-
tézményei beruházási és felújítási tevékenysége elő-
készítésének, jóváhagyásának, megvalósításának 
rendjéről” szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rende-
let alapján az engedélyokirat 1. sz. módosítását az 
előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal 
és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
engedélyokirat módosításának aláírásáról.

Határidő: a költségvetési rendelet módosításának ha-
tálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 11. pontja: Javaslat a Volánbusz Zrt. fel-
peresnek Budapest Főváros Önkormányzata elleni peres 
ügy kapcsán egyezség megkötésére.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1927/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
a Volánbusz Zrt. számára – a bevételkiesés fedezete 
biztosításának elmaradása következtében kialakult 
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perbeli egyezségkötés fedezetéül – 155 261 960 Ft-
ot biztosít; a felek által elfogadásra, majd aláírásra 
került alapszerződés, valamint működési szerződés 
alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

1928/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „9193 
Peres ügyek céltartaléka” cím felhalmozási kiadási 
előirányzatát 155 262 E Ft-tal, egyidejűleg azonos 
összeggel megemeli a „8403 Önkormányzati beru-
házások” címen belül a „Peres és peren kívüli vitás 
ügyek rendezése (dologi kiadások)” feladat dologi 
előirányzatát.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

1929/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 46. § 
(1) bekezdés b) pontja alapján jóváhagyja és meg-
köti az előterjesztés 9. számú mellékletét képező 
megállapodást és felkéri a főpolgármestert annak 
aláírására.

Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István

A napirend 12. pontja: Javaslat a Munkanélküliség 
Helyett Vállalkozás Közalapítvány megszüntetésére.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, Csomós Miklós 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1930/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Somfai Ágnes módosító javaslatát, 
mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés megvizsgálja annak a le-
hetőségét, hogy a Munkanélküliség Helyett Vál-
lalkozás Közalapítványt megújítsa, működését új-
ragondolja. A Közalapítvány lehetőséget kap, hogy 
pályázati források felhasználásával új támogatási 
programokat dolgozzon ki, amelyek megfelelnek a 
mai követelményeknek és valós, reális lehetőséget 
jelentenek a támogatotti kör számára.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1931/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (to-

vábbiakban: Vr.) 3. § 5. pont e) alpontja alapján, 
valamint a Vr. 47. § (2) bekezdés b) pontjában a fő-
polgármesterre átruházott hatáskört a Fővárosi Ön-
kormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 59. § (4) 
bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonva 
úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat a Mun-
kanélküliség Helyett Vállalkozás Közalapítvánnyal 
szemben fennálló 576 640 Ft összegű követelése 
vonatkozásában a behajthatatlanság tényét megál-
lapítja, és a követelésről lemond.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntés-
ről értesítse a BFVK Zrt. és a Munkanélküliség He-
lyett Vállalkozás Közalapítvány tisztségviselőit.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1932/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tör-
vény 74/E. § (3) bekezdés második mondata alap-
ján kezdeményezi a Munkanélküliség Helyett 
Vállalkozás Közalapítvány megszüntetését. Felha-
talmazza a főpolgármestert, hogy járjon el a Fővá-
rosi Bíróságnál és kérelmezze az alapító nevében a 
Közalapítvány megszüntetését.

Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 13. pontja: Javaslat a Fővárosi Ön-
kormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások 
bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi 
Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasz-
nosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. 
Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztő által befogadott módosítással megal-
kotja 75/2012. (X. 18.) önkormányzati rendeletét a Fő-
városi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati 
lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fő-
városi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok 
hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) 
Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés módo-
sított 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 14. pontja: Javaslat bizottsági tag cse-
réjére.

Előterjesztő: Losonczy Pál
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1933/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Gyenge Zsoltot a Városfejlesztési és Környezetvé-
delmi Bizottság tagságából 2012. október 3-i ha-
tállyal visszahívja, egyidejűleg dr. Héjjas Istvánt 
a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
tagjává megválasztja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István

A napirend 15. pontja: Javaslat bizottsági tagcse-
rére.

Előterjesztő: Orbán Gyöngyi 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1934/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Kovács Balázst a Fővárosi Beruházásokat és Fej-
lesztéseket Vizsgáló Bizottság tagságából 2012. 
október 3-i hatállyal visszahívja, egyidejűleg dr. 
Kléber Istvánt a Fővárosi Beruházásokat és Fejlesz-
téseket Vizsgáló Bizottság tagjává megválasztja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: Javaslat a Rév8 Zrt. alap-
tőkéjének leszállítására vonatkozó előzetes tulajdonosi 
döntés meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1935/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy 
a Rév8 Zrt. alaptőke-leszállításáról döntést hozó 
rendkívüli közgyűlésén Budapest Főváros Önkor-
mányzata részvényesi képviselője kötött mandá-
tummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az 
alábbi döntések meghozatalát: 
– a Rév8 Zrt. alaptőkéjének veszteségrendelés ér-
dekében, a jelenlegi 60 000 000 Ft-ról 26 520 000 
Ft-ra történő leszállítását;
– a Rév8 Zrt. alaptőke-leszállítás és székhelyválto-
zás miatt szükségessé vált alapszabály módosításá-
nak és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapszabályának elfogadását az előterjesztés 7. és 
8. sz. mellékletei szerinti tartalommal.

Határidő: a Rév8 Zrt. alaptőke-leszállításáról döntést 
hozó rendkívüli közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

1936/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Meghatalmazza Nagyunyomi-Sényi Gábort, hogy 
a Rév8 Zrt. alaptőke leszállításáról döntést hozó 
rendkívüli közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat 
részvényesi képviselőjeként vegyen részt és felkéri 
a főpolgármestert a részvényesi képviselő megha-
talmazásának aláírására.

Határidő: a Rév8 Zrt. alaptőke-leszállításáról döntést 
hozó rendkívüli közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: Javaslat a BFVT Kft. alapító 
okiratának elfogadására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1937/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest 
Főváros Városépítési Tervező Kft. legfőbb szerve-
ként eljárva elfogadja a Társaság alapító okirata 
tartalmának megállapításáról szóló „alapítói hatá-
rozat” tervezetét az előterjesztés 5. sz. melléklete 
szerinti tartalommal, valamint a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az elő-
terjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal, 
és felkéri a főpolgármestert az „alapítói határozat” 
aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

1938/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a  főpolgármestert, hogy az alapítói döntés-
ről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társa-
ság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 18. pontja: Javaslat a Móricz Zsigmond 
körtér átépítésének finanszírozásával kapcsolatos dönté-
sek meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1939/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a Móricz Zsigmond körtér – az előter-
jesztés 3. számú mellékletében bemutatott – átépí-
tésének műszaki tartalmát és annak tervezett költ-
ségvetését és egyúttal kötelezettséget vállal, hogy 
erre az M4 Metro beruházás projekten belül fel-
merülő többletköltségként az önkormányzati beru-
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házások között „4. sz. metró (1. szakasz alappro-
jekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP 
előleg állományváltozással” feladaton biztosított 
előirányzat terhére fedezetet biztosít. Ennek megfe-
lelően a Fővárosi Önkormányzat, valamint a BKV 
Zrt. közötti, a M4 Metro projekt megvalósításának 
finanszírozására irányuló beruházási szerződésben, 
annak a KÖZOP hatálya alatti alkalmazását sza-
bályozó megvalósítási megállapodásban szabályo-
zottak szerint a Fővárosi Önkormányzat többlettá-
mogatást nyújt a megvalósításért felelős BKV Zrt. 
részére a módosított műszaki tartalom megvalósítá-
sa érdekében.

1940/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az M4 Metro be-
ruházás projekt előirányzatát, annak eddigi és ter-
vezett felhasználását, valamint a projekt engedély-
okiratában foglalt műszaki és pénzügyi tartalmat 
vizsgálja felül, mely felülvizsgálat eredményéről 
tájékoztassa a Fővárosi Közgyűlést és tegyen ja-
vaslatot a projekt összköltségének nagyságára és a 
fővárosi költségvetési rendeletmódosításra.

Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: Javaslat a „Budapesti Köz-
ponti Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítmé-
nyei” (BKSZT) projekt beruházási engedélyokiratának 
10. sz. módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1941/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és 
kapcsolódó létesítményei (2004/HU/16/C/PE/001 
projekt) beruházás 2013. évre áthúzódó projektele-
mei megvalósításhoz szükséges saját forrást a pro-
jekt főösszegén belül biztosítja.

1942/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Hozzájárul a 2012. évben felmerülő, szállítói ki-
fizetéssel nem bonyolítható vállalkozói számlák 
esetében a Kohéziós Alap forrásnak és a központi 
költségvetési támogatásnak a projektre lehívott EIB 
hitelkeret maradványösszege, valamint a projekten 
2012. évre megtervezett saját forrás terhére történő 
előfinanszírozásához és a támogatás 2013. évben 
történő utólagos igénybevételéhez. 

1943/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „8536 
Támogatás értékű beruházási bevétel” cím Kohé-
ziós Alap „Budapesti Központi Szennyvíztisztító 
Telep” előirányzatát 1 414,235 M Ft-tal, továbbá cí-

men belül csökkenti a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium „Budapesti Központi Szennyvíztisz-
tító Telep” előirányzatát 435,149 M Ft-tal, valamint 
csökkenti a „8403 Önkormányzati beruházások” cí-
men belül a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító 
Telep és kapcsolódó létesítményei” feladat előirány-
zatát 6 235,917 M Ft-tal, és ezzel egyidejűleg címen 
belül megemeli a „Fejlesztések átütemezésének 
tartaléka” előirányzatát 4 386,534 M Ft-tal. A fel-
adat összköltsége változatlanul 181 777,231 M Ft. 
A feladat 2012. évi üteme 40 024,308 M Ft (ebből 
Kohéziós Alap 14 257,677 M Ft, állami támoga-
tás – KvVM – 4 386,978 M Ft, hitel – hitelkeret-
maradványból – 7 899,459 M Ft), a feladat 2013. 
évi üteme 7 020,752 M Ft (ebből Kohéziós Alap 
3 379,539 M Ft, állami támogatás – Energiaközpont 
– 1 039,858 M Ft).

1944/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Budapesti Központi Szennyvíztisztító 
Telep és kapcsolódó létesítményei beruházás enge-
délyokiratának 10. sz. módosítását az előterjesztés 
2. számú melléklete szerinti tartalommal, és egyben 
felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: Javaslat az 1125/2005. (V. 
25.) Főv. Kgy. határozattal megállapított, Budapest Fő-
város Településszerkezeti Tervének (TSZT) eseti módo-
sítására, a Budapest XXIII. kerület, Soroksár 196353/2 
hrsz.-ú út–96349 hrsz.-ú út–Budapest közigazgatási ha-
tára által határolt területre vonatkozóan.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1945/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
módosítja az 1125/2005. (V. 25.) Főv. Kgy. ha-
tározattal megállapított Budapest Főváros Te-
lepülésszerkezeti Terve rajzi mellékletét, a II. 
Területfelhasználási tervlapot az előterjesztés mel-
léklete szerint, a Budapest XXIII. kerület, Soroksár 
196353/2 hrsz.-ú út–196349 hrsz.-ú út–Budapest 
közigazgatási határa által határolt területre vonat-
kozóan.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

1946/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővá-
rosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondos-
kodjon.

Határidő: hatálybalépés napja 
Felelős: Tarlós István 
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1947/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről az érin-
tett fővárosi kerületi önkormányzatot, Budapest 
XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatát tájékoz-
tassa.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 21. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabá-
lyozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. 
rendelet eseti módosítására, a Budapest XXIII. kerület 
Soroksár, 196353/2 hrsz.-ú út–196349 hrsz.-ú út–Buda-
pest közigazgatási határa által határolt területre vonat-
kozóan.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Budapest XXIII. kerület Soroksár, 
196353/2 hrsz.-ú út–196349 hrsz.-ú út–Budapest köz-
igazgatási határa által határolt területre vonatkozó, a Fő-
városi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) 
Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 76/2012. (X. 18.) 
önkormányzati rendeletét az előterjesztés 1. számú mel-
léklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1948/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővá-
rosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondos-
kodjon.

Határidő: a hatálybalépés napja 
Felelős: Tarlós István

1949/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről az érin-
tett fővárosi kerületi önkormányzatot, Budapest 
XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatát tájékoz-
tassa. 

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 22. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabá-
lyozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. 
rendelet módosítására, a Budapest XII. kerület, Csörsz 
utca–Alkotás utca–Hegyalja út–Jagelló út által határolt 
tömbre vonatkozóan.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Budapest XII. kerület, Csörsz utca–
Alkotás utca–Hegyalja út–Jagelló út által határolt tömb-
re vonatkozó, a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 
46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 

77/2012. (X. 18.) önkormányzati rendeletét az előterjesz-
tés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1950/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítások fővá-
rosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondos-
kodjon.

Határidő: a rendelet hatálybalépésének napja
Felelős: Tarlós István 

1951/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről Buda-
pest Főváros XII. kerületi Önkormányzat polgár-
mesterét tájékoztassa.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 23. pontja: Javaslat Budapest Fővá-
ros XV. kerület Önkormányzatának a Zsókavár utcai ak-
cióterület III. ütem szociális városrehabilitációs célú, a 
KMOP-5.1.1./B-12 jelű kiemelt pályázati konstrukció 
keretében beadandó pályázat benyújtásához támogatói 
döntés meghozatalára, és a XV. ker., Zsókavár u. 24–28. 
sz. alatti, önkormányzati tulajdonú albetét (Szabó Ervin 
Könyvtár) használati megállapodásának módosítására.

Előterjesztők: Csomós Miklós, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1952/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
támogatja, hogy Budapest Főváros XV. kerületi 
Önkormányzata pályázatot nyújtson be a KMOP-
5.1.1/B-12. jelű kiemelt pályázati konstrukció ke-
retében a Zsókavár utcai akcióterület III. ütem 
szociális célú városrehabilitációs projekt megvaló-
sításához. 

1953/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
alapján jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros 
Önkormányzata és a Budapest Főváros XV. kerület 
Önkormányzata közötti együttműködési megálla-
podást, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondos-
kodjon a megállapodás aláírásáról az előterjesztés 
6. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: az együttműködési megállapodás módosí-
tásának és az együttműködési megállapodásnak a 
másik fél általi aláírását követően

Felelős: Tarlós István
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1954/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
alapján jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros 
Önkormányzata és a Budapest Főváros XV. kerü-
let Önkormányzata közötti együttműködési megál-
lapodás módosítását, és felkéri a főpolgármestert, 
hogy gondoskodjon a módosítás aláírásáról az elő-
terjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal. 

Határidő: az együttműködési megállapodás módosí-
tásának a másik fél általi aláírását követően

Felelős: Tarlós István

1955/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
alapján eseti jelleggel elvonja a Gazdasági Bizott-
ság hatáskörét, és jóváhagyja, megköti a Budapest 
Főváros Önkormányzata és a Budapest XV. kerü-
let Önkormányzata között megkötött, a XV. kerület, 
Zsókavár u. 28. szám alatti ingatlanrész használati 
jogáról és működtetéséről szóló megállapodás mó-
dosítását, és felkéri a főpolgármestert, hogy gon-
doskodjon a megállapodás aláírásáról az előterjesz-
tés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 2012. október 5. 
Felelős: Tarlós István

A napirend 24. pontja: Javaslat forrás átcsoportosí-
tásra a Városligeti Műjégpálya részére intézményi beru-
házás elvégzése céljából.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1956/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Városligeti Műjégpálya teljes körű 
akadálymentesítésének elvégzése céljából 6 000 E Ft 
összeget biztosít.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

1957/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
A „Városligeti Műjégpálya épületének és környe-
zetének akadálymentesítése” feladat megvalósítá-
sa érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” 
cím előirányzatát 6 000 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg 
azonos összeggel tervbe veszi az „5802 Városlige-
ti Műjégpálya” cím kiadási, azon belül céljelleggel 
támogatott intézményi beruházások előirányzatán a 
„Városligeti Műjégpálya épületének és környezeté-
nek akadálymentesítése” feladatot. 

1958/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja az „Akadálymentesítési feladatok ellá-
tása” című engedélyokiratot az előterjesztés 2. sz. 
melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpol-
gármestert annak aláírására.

Határidő: a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosí-
tás hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

A napirend 25. pontja: Javaslat a Budapest Főváros 
Levéltára intézmény csoportos létszámleépítéssel érintett 
álláshelyeinek végleges megszüntetéséhez kapcsolódó 
tényleges kifizetésekről szóló elszámolás elfogadására. 

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1959/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a Budapest Főváros Levéltára intézmény 
– a 2011. évi létszámleépítés egyszeri többlet ki-
adásaihoz kapott támogatásról szóló – elszámolását 
az előterjesztés 4. számú melléklete szerint.

1960/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Főváros Levéltára intézmény létszám-
csökkentésével kapcsolatos elszámoláshoz kapcso-
lódóan 2 456 E Ft-tal csökkenti az „5601 Buda-
pest Főváros Levéltára” cím támogatási és kiadási 
előirányzatát (ebből személyi juttatás: 1 934 E Ft, 
munkaadókat terhelő járulékok: 522 E Ft) és ezzel 
egyidőben ugyanezen összeggel megemeli a „9114 
Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakítás-
hoz kapcsolódó kiadásokra” cím működési tartalék 
előirányzatát. 

A napirend 26. pontja: Javaslat a színházakkal kö-
tendő fenntartói megállapodások megkötésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1961/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti az előadó-művészeti szerve-
zetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási sza-
bályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 16. § (2) 
bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat és a 
Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. 
közötti fenntartói megállapodást az előterjesztés 1. 
számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a 
főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Tarlós István 

1962/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előadó-művészeti szerve-
zetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási sza-
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bályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 16. § (2) 
bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat és a 
Madách Színház Nonprofit Kft. közötti fenntartói 
megállapodást az előterjesztés 2. számú mellékle-
te szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert 
annak aláírására és kiadására.

Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Tarlós István

1963/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előadó-művészeti szerve-
zetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási sza-
bályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 16. § (2) 
bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat és a 
Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. közötti fenntar-
tói megállapodást az előterjesztés 3. számú mellék-
lete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármes-
tert annak aláírására és kiadására.

Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Tarlós István

1964/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előadó-művészeti szer-
vezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási 
szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 16. § 
(2) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat és 
a Thália Színház Nonprofit Kft. közötti fenntartói 
megállapodást az előterjesztés 4. számú mellékle-
te szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert 
annak aláírására és kiadására.

Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Tarlós István

1965/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előadó-művészeti szerve-
zetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási sza-
bályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 16. § (2) 
bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat és a 
Budapesti Operettszínház közötti fenntartói megál-
lapodást az előterjesztés 5. számú melléklete sze-
rinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak 
aláírására és kiadására.

Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Tarlós István

1966/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előadó-művészeti szerve-
zetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási sza-
bályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 16. § (2) 
bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat és az 
Új Színház Nonprofit Kft. közötti fenntartói meg-
állapodást az előterjesztés 6. számú melléklete sze-
rinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak 
aláírására és kiadására.

Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Tarlós István

1967/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előadó-művészeti szerve-
zetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási sza-
bályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 16. § (2) 
bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat és a 
TRAFÓ Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. 
közötti fenntartói megállapodást az előterjesztés 7. 
számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a 
főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Tarlós István

1968/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előadó-művészeti szerve-
zetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási sza-
bályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 16. § (2) 
bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat és a 
József Attila Színház Nonprofit Kft. közötti fenn-
tartói megállapodást az előterjesztés 8. számú mel-
léklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgár-
mestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Tarlós István

1969/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előadó-művészeti szerve-
zetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási sza-
bályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 16. § (2) 
bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat és a 
Radnóti Miklós Színház Kiemelkedően Közhasznú 
Nonprofit Kft. közötti fenntartói megállapodást az 
előterjesztés 9. számú melléklete szerinti tartalom-
mal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és 
kiadására.

Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Tarlós István

1970/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előadó-művészeti szer-
vezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási 
szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 16. § 
(2) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat és 
a Katona József Színház Kiemelkedően Közhasz-
nú Nonprofit Kft. közötti fenntartói megállapodást 
az előterjesztés 10. számú melléklete szerinti tarta-
lommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírásá-
ra és kiadására.

Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Tarlós István

1971/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előadó-művészeti szerve-
zetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási sza-
bályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 16. § (2) 
bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat és a 
Vígszínház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit 
Kft. közötti fenntartói megállapodást az előterjesztés 
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11. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri 
a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Tarlós István

1972/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előadó-művészeti szer-
vezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási 
szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 16. § 
(2) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat 
és a Kolibri Színház Kiemelkedően Közhasznú 
Nonprofit Kft. közötti fenntartói megállapodást az 
előterjesztés 12. számú melléklete szerinti tarta-
lommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírá-
sára és kiadására.

Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Tarlós István

1973/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előadó-művészeti szer-
vezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási 
szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 16. § 
(2) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat és 
a Budapest Bábszínház Kiemelkedően Közhasznú 
Nonprofit Kft. közötti fenntartói megállapodást az 
előterjesztés 13. számú melléklete szerinti tarta-
lommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírá-
sára és kiadására.

Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Tarlós István

1974/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előadó-művészeti szer-
vezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási 
szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 16. § 
(2) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat 
és az Örkény István Színház Nonprofit Kft. közötti 
fenntartói megállapodást az előterjesztés 14. számú 
melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpol-
gármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Tarlós István

A napirend 27. pontja: Javaslat a Budapesti Törté-
neti Múzeum támogatására.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1975/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
támogatja a Budapesti Történeti Múzeum kérését 
és a Pannónia Provincia Program elnevezésű pályá-
zatban vállalt kötelezettség teljesítése érdekében az 
intézmény 240 fős engedélyezett létszámkeretét 3 
fő álláshellyel [1 fő üzemeltetési munkatárs (kar-

bantartó), 1 fő takarító, 1 fő közművelődési előadó] 
243 fő álláshelyre megemeli.

1976/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
A Budapesti Történeti Múzeum létszámkeretének 
3 fővel történő emeléséhez kapcsolódóan 2 050 E 
Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím 
működési tartalék előirányzatát és ezzel egyidőben 
ugyanezen összeggel tartós jelleggel megemeli az 
„5501 Budapesti Történeti Múzeum” cím 2012. évi 
támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak sze-
rint:
– személyi juttatás: 1 614 E Ft (3 hónapra)
– munkaadókat terhelő járulékok: 436 E Ft (3 hó-
napra). 

1977/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
A BTM Budapest Galéria szobor karbantartás-
sal összefüggő kiadásainak támogatása érdeké-
ben 7 000 E Ft-tal csökkenti a „8453 MLSZ FIFA 
Kongresszus” cím működési célú pénzeszköz át-
adás áht-n kívülre előirányzatát és ezzel egyidőben 
ugyanezen összeggel megemeli az „5501 Budapesti 
Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási elői-
rányzatát (ebből: dologi kiadás: 7 000 E Ft).

A napirend 28. pontja: Javaslat kulturális intézmé-
nyek szakmai pályázatainak benyújtásához hozzájárulás 
megadására.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1978/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi össze-
vont költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. 
Kgy. rendelet 18. § (1) bekezdésében foglaltak ér-
telmében hozzájárul a Budapesti Történeti Múze-
um az előterjesztés 1/a–1/q. sz. mellékletei szerinti 
szakmai pályázatainak benyújtásához. Felkéri a fő-
polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az in-
tézmény vezetőjét. 

Határidő: határozathozatalt követő 8 napon belül 
Felelős: Tarlós István

1979/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi ösz-
szevont költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.) 
Főv. Kgy. rendelet 18. § (1) bekezdésében foglal-
tak értelmében hozzájárul a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár az előterjesztés 2/a–2/c. sz. mellékletei 
szerinti szakmai pályázatainak benyújtásához. Fel-
kéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztas-
sa az intézmény vezetőjét. 

Határidő: határozathozatalt követő 8 napon belül 
Felelős: Tarlós István
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1980/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi össze-
vont költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. 
Kgy. rendelet 18. § (1) bekezdésében foglaltak ér-
telmében hozzájárul a Budapest Főváros Levéltá-
ra az előterjesztés 3/a–3/j. sz. mellékletei szerinti 
szakmai pályázatainak benyújtásához. Felkéri a fő-
polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az in-
tézmény vezetőjét. 

Határidő: határozathozatalt követő 8 napon belül 
Felelős: Tarlós István

1981/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi ösz-
szevont költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.) 
Főv. Kgy. rendelet 18. § (1) bekezdésében foglal-
tak értelmében hozzájárul a Fővárosi Állat- és Nö-
vénykert az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti 
szakmai pályázatának benyújtásához. Felkéri a fő-
polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az in-
tézmény vezetőjét. 

Határidő: határozathozatalt követő 8 napon belül 
Felelős: Tarlós István

1982/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyű-
lés Gazdasági Bizottsága Budapest Főváros Önkor-
mányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulaj-
donosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) 
Főv. Kgy. rendelet 23. § (2) bekezdésében foglalt 
hatáskörét, ezzel egyidejűleg felhatalmazza a fő-
polgármestert az előterjesztés 5/a. és 5/b. sz. mel-
lékleteit képező tulajdonosi hozzájáruló (magyar és 
angol nyelvű) nyilatkozatok aláírására.

Határidő: határozathozatalt követő 8 napon belül 
Felelős: Tarlós István

1983/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi össze-
vont költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. 
Kgy. rendelet 18. § (1) bekezdésében foglaltak ér-
telmében hozzájárul a Budapesti Operettszínház az 
előterjesztés 6/a–6/b. sz. mellékletei szerinti szak-
mai pályázatainak benyújtásához. Felkéri a főpol-
gármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az intéz-
mény vezetőjét. 

Határidő: határozathozatalt követő 8 napon belül 
Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: Javaslat a 2012. július 1-jével 
jogutód nélkül megszűnt Ady Endre Fővárosi Gyakorló 
Kollégium és a Terézvárosi Középfokú Kollégium záró 
beszámolójának elfogadására és előirányzatainak ren-
dezésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1984/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja az Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollé-
gium tevékenységét lezáró beszámolóját az előter-
jesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

1985/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Terézvárosi Középfokú Kollégium te-
vékenységét lezáró beszámolóját az előterjesztés 2. 
számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

1986/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a két kollégium jogutód nélküli meg-
szüntetése miatti előirányzat rendezését az előter-
jesztés 3. számú melléklete szerint.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő 
költségvetési rendeletmódosító ülése

Felelős: Tarlós István 

1987/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Elfogadja a kollégiumok megszűnése miatti jogvi-
szony megszüntetésekhez kapcsolódó pénzügyi kö-
telezettségek kiadásaira vonatkozó elszámolást.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

1988/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
A kollégiumok megszűnése miatti létszámleépí-
téssel kapcsolatos költségekre megelőlegezett tá-
mogatás és a tényleges felhasználás eltérése miatt, 
a pénzügyi rendezés érdekében egyszeri jelleggel 
megemeli a „9114 Céltartalék az önkormányza-
ti szerkezet-átalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” 
cím kiadási, azon belül működési célú tartalék elő-
irányzatát 32 479 E Ft-tal, egyidejűleg azonos ösz-
szeggel csökkenti a „370200 Kollégiumok Gazda-
sági Szervezete” intézmény támogatási és kiadási 
előirányzatát az alábbiak szerint:

Cím-
kód

Intézmény
megnevezése

Előleg
(E Ft)

Ténylegesen
felmerült

kiadás (E Ft)

Eltérés 
(E Ft)

+/-
1. 2. 3. 4. 5.=4.–3.

370200 Kollégiumok
Gazdasági Szervezete 35 255 2 776 –32 479

ebből:
– személyi juttatások 27 760 2 186 –25 574
– munkaadót terhelő
   járulékok 7 495 590 –6 905

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása

Felelős: Tarlós István 
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A napirend 30. pontja: Javaslat egyes köznevelési in-
tézmények alapító okiratainak módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1989/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
módosítja az 1. sz. Fővárosi Tanulási Képességet 
Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és 
Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (Budapest 
XI. ker., Rátz László utca 73.) alapító okiratát az 
előterjesztés 1/b. számú melléklete szerinti tarta-
lommal, és felkéri a főpolgármestert az előterjesz-
tés 1/b. számú mellékletében található alapító okirat 
módosítás aláírására és az előterjesztés 1/c. számú 
melléklete szerinti egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 60 nap
Felelős: Tarlós István 

1990/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a 3. sz. Fővárosi Tanulási Képességet 
Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és 
Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (Budapest 
XIV. ker., Fráter György utca 15–17.) alapító ok-
iratát az előterjesztés 2/b. számú melléklete szerinti 
tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az előter-
jesztés 2/b. számú mellékletében található alapító 
okirat módosítás aláírására és az előterjesztés 2/c. 
számú melléklete szerinti egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okirat aláírására és kiadására. 

Határidő: döntést követő 60 nap
Felelős: Tarlós István 

1991/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a 4. sz. Fővárosi Tanulási Képességet 
Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és 
Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (Budapest 
VII. ker., Izabella u. 1.) alapító okiratát az előter-
jesztés 3/b. számú melléklete szerinti tartalommal, 
és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 3/b. 
számú mellékletében található alapító okirat módo-
sítás aláírására és az előterjesztés 3/c. számú mel-
léklete szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okirat aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 60 nap
Felelős: Tarlós István 

1992/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Mozgásjavító Általános Iskola, Szak-
középiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszer-
tani Intézmény és Diákotthon (Budapest XIV. ker., 
Mexikói út 59–60.) alapító okiratát az előterjesz-
tés 4/b. számú melléklete szerinti tartalommal, és 
felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 4/b. szá-
mú mellékletében található alapító okirat módosítás 

aláírására és az előterjesztés 4/c. számú melléklete 
szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 
aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 60 nap
Felelős: Tarlós István 

1993/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Csillagház Általános Iskola (Budapest 
III. ker., Ráby Mátyás út 16.) alapító okiratát az elő-
terjesztés 5/b. számú melléklete szerinti tartalom-
mal, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 
5/b. számú mellékletében található alapító okirat 
módosítás aláírására és az előterjesztés 5/c. szá-
mú melléklete szerinti egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 60 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 31. pontja: Javaslat a súlyos tanulási és 
magatartási problémával küzdő tanulók oktatását válla-
ló nonprofit szervezetek támogatására.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1994/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
2012. szeptember–december időszakra összesen 
44 936 E Ft értékben – az előterjesztés 1. sz. mel-
léklete szerinti részletezésben – közszolgáltatási 
szerződést köt az alábbi szervezetekkel az előter-
jesztés 2–16. számú mellékletei szerinti tartalom-
mal, és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Név E Ft

1. Alapítvány a Vadaskert Iskoláért 6 612
2. Autista Sérültekért Zalában Alapítvány 204
3. Autizmus Alapítvány 2 856
4. BLISS Alapítvány 816

5. „Burattino” Hátrányos Helyzetűeket Segítő
Iskolaalapítvány 6 456

6. Carl Rogers Személyközpontú Iskola Alapítvány 2 492
7. Integrált Játékpedagógiai Alapítvány 612
8. Kiskavicsok Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 1 388

9. Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó 
Szervezet 3 528

10. Legújabb Suli Alapítvány
GENIUS Tehetséggondozó Alapítvány 744

11. MEGÉRTED Alapítvány 10 392
12. Meixner Alapítvány 3 636
13. Montessori Stúdium Alapítvány 1 192
14. Mű-Hely Líceum Alapítvány 948

15. Tunyogi Erzsébet Gyógyító Játszóház Alapítvány
a Halmozottan Sérült Gyermekekért 3 060

Összesen 44 936 

Határidő: döntést követő 45 nap
Felelős: Tarlós István 
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1995/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. 
Kgy. rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 1. § (6) 
bekezdésében, illetve 59. § (4) bekezdésében meg-
határozott jogkörében eseti jelleggel magához von-
ja a főpolgármesternek az SZMSZ 7. sz. melléklet 
VIII. cím 13. pontja szerinti hatáskörét, jóváhagy-
ja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Korai 
Fejlesztő Központ Alapítvány közötti szerződést az 
előterjesztés 17. számú melléklete szerinti tartalom-
mal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: döntést követő 45 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 32. pontja: Javaslat oktatási intézmé-
nyekben beruházási munkákkal kapcsolatos halasztha-
tatlan döntések meghozatalára.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1996/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
leállítja a „371103 Fodor József Szakképző Iskola 
és Gimnázium épület részleges felújítása, födém-
csere” az előterjesztés 1. sz. mellékletében bemuta-
tott, 6584. azonosító számon, a 767/a/2012. (V. 9.) 
Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott célokmány sze-
rinti felújítási feladatot.
A felújítás költsége 31 M Ft, ebből a 2011. decem-
ber 31-ig felhasznált összeg összesen 0,0 M Ft, a 
2012. szeptember 30-ig felhasznált összeg 0,0 M Ft, 
a maradvány 31 M Ft.

1997/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
A 6584. azonosítójú „épület részleges felújítása, 
födémcsere 371103 Fodor József Szakképző Isko-
la és Gimnázium” feladat 31 000 E Ft összegű elő-
irányzata terhére kötelezettséget vállal az oktatási 
ágazatban a Mozgásjavító Általános Iskola, Szak-
középiskola, EGYMI és Diákotthon összekötő fo-
lyosó építésére 29,4 M Ft értékben és a Than Ká-
roly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és 
Szakiskola labdavédő háló építésére 1,6 M Ft ér-
tékben.

1998/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Ennek érdekében csökkenti az A.) Önálló gazdál-
kodó intézmények II. Céljelleggel támogatott in-
tézményi felújítások között szereplő 3711 Humán 
TISZK Gazdasági Szervezetén belül a 371103 Fo-
dor József Szakképző Iskola és Gimnázium 6584. 
azonosítójú épület részleges felújítása, födémcse-
re megnevezésű feladatot és előirányzatát 31 000 E 
Ft-tal, és ezzel egyidejűleg új feladatként tervbe ve-
szi a B/Céljelleggel Támogatott Intézményi Beru-
házás Új induló Fejlesztések között

– a „3713 Petrik TISZK Gazdasági Szervezete” 
cím támogatási és kiadási előirányzatán a „371305 
Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépis-
kola és Szakiskola labdavédő háló építése” felada-
tot 1 600 E Ft-tal,
valamint
– a „3703 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasá-
gi Szervezete” cím támogatási és kiadási előirány-
zatán a „370317 Mozgásjavító Általános Iskola, 
Szakközépiskola, EGYMI és Diákotthon összekö-
tő folyosó építése” feladat 2012. évi előirányzatát 
400 E Ft-tal, valamint a 2012. évi „C” Felhalmozási 
célú tartalékok „9112 Évközi indítású önkormány-
zati beruházások, fejlesztések átütemezésének tar-
taléka” között 2013. évi előirányzatát 29 000 E Ft-
tal (a feladat teljes költsége 29 400 E Ft).

1999/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei 
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésé-
nek, jóváhagyásának és megvalósításának rendjéről 
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendeletben (Br.) 
meghatározott, a főpolgármester Br. 14. § (2) bekez-
dése szerinti, valamint a Pénzügyi és Költségvetési 
Bizottság és a Gazdasági Bizottság Br. 12. § (2) be-
kezdése szerinti hatáskörét eseti jelleggel magához 
vonja és jóváhagyja a „Mozgásjavító Általános Is-
kola, Szakközépiskola, EGYMI és Diákotthon ösz-
szekötő folyosó építése” feladat 6686. azonosítójú 
engedélyokiratát az előterjesztés 3. számú mellék-
lete szerinti tartalommal, valamint a „Than Károly 
Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szak-
iskola labdavédő háló építése, sportudvar részleges 
felújítása” feladat 6682. azonosítójú engedélyok-
iratát az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti 
tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az enge-
délyokiratok soron kívüli aláírására.

Határidő: döntést követő 15 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 33. pontja: Javaslat Budapest Főváros 
Önkormányzata tulajdonában álló, az állami köznevelési 
intézményi feladatok ellátását szolgáló ingó és ingatlan 
vagyon 2013/2014. tanévi működtetésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2000/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Horváth Csaba módosító javaslatát, 
mely szerint: 
„A Fővárosi Közgyűlés az önkormányzatokról szó-
ló 1990. évi LXV. törvény 101. § (1) bekezdés c) 
pontja alapján – felterjesztési jogával élve kez-
deményezi a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
(továbbiakban: Knt.) törvény felülvizsgálatát és 
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módosítását annak érdekében, hogy az oktatási in-
tézmények fenntartói joga továbbra is a helyi, kerü-
leti és megyei önkormányzatokat, valamint a Fővá-
rosi Önkormányzatot illesse meg.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a felterjesztést ké-
szítse elő és azt juttassa el Magyarország Kormá-
nyának. 

Határidő: a döntést követő 15 nap
Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2001/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy vállalja az előterjesztés 5–11. szá-
mú mellékletei szerinti intézményi ingatlanok mű-
ködtetését a 2013/2014-es tanévre vonatkozóan.

Határidő: döntést követően azonnal 
Felelős: Tarlós István

2002/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
A 2013. évi költségvetés tervezésekor megvizs-
gálja a köznevelési intézményhálózat keretében a 
többletszolgáltatások, többletlétszámok fedezetéhez 
szük séges előirányzat biztosításának lehetőségét.

Határidő: a 2013. évi eredeti költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István

A napirend 34. pontja: Javaslat haszonkölcsön szer-
ződés megkötésére a Szent Erzsébetről Nevezett Beteg-
ápoló Nővérek (1011 Budapest, Fő u. 43.) egyházi jogi 
személlyel.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2003/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a va-
gyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) 
bekezdése alapján a Budapest Főváros Önkormány-
zata, mint haszonkölcsönbe adó, az Erzsébetnővérek 
Szerzetesközössége (1125 Budapest, Béla király út 
4/a.), mint haszonkölcsönbe vevő és a Vakok Bat-
thyány László Római Katolikus Gyermekottho-
na, Óvoda, Általános Iskola (1125 Budapest, Má-
tyás király út 29.) között 2011. április 28. napján 
9526/1 hrsz., 1125 Budapest, Mátyás király út 29. 
szám alatt található ingatlanra vonatkozóan létrejött 
haszonkölcsön szerződést az előterjesztés 9. számú 
melléklete szerinti tartalommal közös megegyezés-
sel megszünteti, és felkéri a főpolgármestert a szer-
ződés közös megegyezéssel való megszüntetéséről 
szóló megállapodás aláírására. 

Határidő: döntést követő 30 nap
Felelős: Tarlós István 

2004/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
45. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti 
a Budapest Főváros Önkormányzata, mint haszon-
kölcsönbe adó, a Szent Erzsébetről Nevezett Beteg-
ápoló Nővérek (1011 Budapest, Fő u. 43.), mint ha-
szonkölcsönbe vevő és a Vakok Batthyány László 
Római Katolikus Gyermekotthona, Óvoda, Általá-
nos Iskola (1125 Budapest, Mátyás király út 29.) 
között létrejövő, a 9526/1 hrsz., 1125 Budapest, 
Mátyás király út 29. alatti ingatlan közfeladat ellá-
tása céljából történő ingyenes használatba adására 
vonatkozó haszonkölcsön szerződést az előterjesz-
tés 8. számú melléklete szerinti tartalommal, és fel-
kéri a főpolgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő: döntést követő 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 35. pontja: Javaslat a Fővárosi Szociális 
Koncepció elfogadására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

2005/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
elfogadja Budapest Fővárosi Szociális Koncepció-
ját az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete sze-
rinti tartalommal.

2006/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert – a Budapest Fővárosi 
Szociális Koncepciójában meghatározott célok 
megvalósítása érdekében – kezdjen egyeztető meg-
beszéléseket a fővárosi kerületek polgármesterei-
vel, egyházi- és civil szociális intézmények fenn-
tartóival, illetve vezető szakembereivel. 

Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Tarlós István

2007/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a lefolytatott szak-
mai egyeztetések alapján, a Budapest Fővárosi Szo-
ciális Koncepciójában eltervezett és jóváhagyott 
szakmai célok valóra váltása érdekében készíttes-
sen tematikus cselekvési tervet – végrehajtandó 
feladatok és azok időrendi ütemezésének megjelö-
lésével – és jóváhagyásra terjessze a Fővárosi Köz-
gyűlés elé.

Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Tarlós István

2008/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy készüljön szakmai vizsgálat arról, 
hogy milyen külső pénzügyi források – hazai és uni-
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ós – vonhatóak be az intézményrendszer változásait 
érintő-, valamint a hiányzó szakmai minimumfelté-
teleket biztosító fejlesztések megvalósításához.

Határidő: 2013. augusztus 31.
Felelős: Tarlós István

2009/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Amennyiben a Fővárosi Önkormányzat költségve-
tési helyzete ezt lehetővé teszi, a 2012. évi szinten 
biztosítja 2013. és 2015. között az intézménymű-
ködtetés pénzügyi feltételeit a szociális ágazatban.

Határidő: a 2013., 2014. és 2015. évi költségvetés ter-
vezése

Felelős: Tarlós István

A napirend 36. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat csatlakozására a Budapest Prémium Egészség-
ügyi és Gyógyturisztikai Szolgáltató Klaszterhez.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2010/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 2013. január 1. dátummal rendes 
tagként csatlakozik a Budapest Prémium Egészség-
ügyi és Gyógyturisztikai Szolgáltató Klaszterhez, 
és egyidejűleg a Fővárosi Önkormányzat képvise-
letében dr. Szentes Tamás főpolgármester-helyet-
test delegálja. Felkéri, hogy tevékenységéről évente 
egyszer számoljon be a Fővárosi Közgyűlésnek.

Határidő: 2013. január 1., illetve folyamatos 
Felelős: Tarlós István 

2011/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a Budapest Pré-
mium Egészségügyi és Gyógyturisztikai Szolgálta-
tó Klaszter szervezeti és működési szabályzatában 
meghatározott 40 E Ft+áfa éves tagdíj fedezetét, a 
2013. évre vonatkozóan 51 E Ft-ot a Fővárosi Ön-
kormányzat 2013. évi költségvetésében a „8819 
Tagsági díjak” cím kiadási, azon belül a dologi ki-
adások előirányzatán biztosítja. Kötelezettséget 
vállal továbbá arra, hogy a későbbi években a tag-
díj áfá-val növelt összegét a mindenkori éves költ-
ségvetésben folyamatosan biztosítja. 

Határidő: a mindenkori éves költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István 

2012/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Felhatalmazza a főpolgármestert az előterjesztés 3. 
számú melléklete szerinti csatlakozási kérelem, va-
lamint a csatlakozási kérelem mellékleteként meg-
határozott, az előterjesztés 4. számú melléklete sze-
rinti nyilatkozat aláírására.

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

2013/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a csatlakozási ké-
relmet mellékleteivel együtt a Budapest Prémi-
um Egészségügyi és Gyógyturisztikai Szolgáltató 
Klaszter Menedzsment Szervezet tevékenységét el-
látó Hyppokrates Consulting Kft.-hez (székhelye: 
1025 Budapest, Felsőzöldmáli út 45.) nyújtsa be.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 37. pontja: Javaslat Budapest Főváros 
Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szó-
ló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2014/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el az MSZP frakció módosító indítvá-
nyát, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy létrehoz-
za a „91. Az Orbán–Matolcsy kormány által Buda-
pestnek okozott károk enyhítésének céltartaléka”-t 
100 Mrd Ft előirányzattal. A céltartalék folyamato-
san kerül feltöltésre, a gazdasági szabadságharcnak 
a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenleg 
javulásának összegével.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2015/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy újra kíván szavazni a módosító in-
dítványról.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2016/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el az MSZP frakció módosító indítvá-
nyát, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy létrehozza 
a „91.. Az Orbán–Matolcsy kormány által Buda-
pestnek okozott károk enyhítésének céltartaléka”-t 
100 Mrd Ft előirányzattal. A céltartalék folyamato-
san kerül feltöltésre, a gazdasági szabadságharcnak 
a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenleg 
javulásának összegével.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2017/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
engedélyezi az alábbi alapítványok, civil szerveze-
tek megjelölt összegű támogatásának átutalását a 
„8447 Főpolgármesteri keret” cím terhére:
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1. Holdvilágárok Alapítvány 1 000 E Ft,
2. Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány 500 E Ft,
3. Sárkány Diáksport Egyesület 200 E Ft,
4. Kovász Egyesület 200 E Ft,
5. Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség 6 000 E Ft,
6. Budapesti Zsidó Hitközség 4 000 E Ft,
7. Tárgyalási Szimulációs Társaság Közhasznú 

Egyesület 100 E Ft,

8. Szebb Gyermekévekért Közhasznú Alapítvány 2 800 E Ft,
9. Aranycsapat Alapítvány 1 000 E Ft,

10. Központi Sport és Ifjúsági Egyesület 500 E Ft.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 78/2012. (X. 18.) önkormányzati rendele-
tét Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költség-
vetéséről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról – az előterjesztő által írásban és szóban tett 
kiegészítéssel – az előterjesztés 3. számú melléklete sze-
rinti tartalommal.

A napirend 38. pontja: Beszámoló Budapest Fővá-
ros Önkormányzata 2012. évi költségvetése I. félévi ala-
kulásáról.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2018/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a Budapest Főváros Önkormányzata 
2012. I. félévi költségvetése alakulásáról szóló be-
számolót.

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja mun-
káját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv 
rögzíti.)

A napirend 42. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat Parking Kft.-től átvett és a BKK Zrt. által bé-
relt eszközállományának korrekciójáról és az egyéb ezzel 
kapcsolatos döntésekről. 

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2038/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
a) jóváhagyja és megköti a Parking Kft.-vel az el-
számolási megállapodás módosítását az előterjesz-
tés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és fel-
kéri a főpolgármestert annak aláírására.
b) Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdése alapján, a Parking Kft. kizárólagos 
tulajdonosaként (alapítójaként) a Társaság legfőbb 
szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társa-
ság és a Fővárosi Önkormányzat közötti elszámolá-

si megállapodás módosításának megkötését az elő-
terjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 2012. november 1. 
Felelős: Tarlós István

2039/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
a) Jóváhagyja és megköti a BKK Zrt.-vel és a Park-
ing Kft.-vel a bérleti szerződés módosítását az elő-
terjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és 
felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
b) Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, 
a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. (1) bekezdése alapján, a BKK Zrt. kizárólagos 
tulajdonosaként (alapítójaként) a Társaság legfőbb 
szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Tár-
saság és a Fővárosi Önkormányzat közötti bérleti 
szerződés módosításának megkötését az előterjesz-
tés 2. számú melléklete szerinti tartalommal. 
c) Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdése alapján, a Parking Kft. kizárólagos 
tulajdonosaként (alapítójaként) a Társaság legfőbb 
szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Tár-
saság és a Fővárosi Önkormányzat közötti bérleti 
szerződés módosításának megkötését az előterjesz-
tés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 2012. november 1. 
Felelős: Tarlós István

2040/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat 100%-os tulajdonát ké-
pező BKK Zrt.-nél nem pénzbeli hozzájárulás for-
májában tőkeemelést kíván végrehajtani. A tőke-
emelés tárgya nem pénzbeli hozzájárulás, melyet az 
előterjesztés 1. sz. mellékletét képező elszámolási 
megállapodás 1. sz. mellékletében rögzített befek-
tetett eszközök képeznek. Felkéri a főpolgármes-
tert, hogy a tőkeemeléshez szükséges alapító okirat 
módosítását és a szükséges egyéb dokumentumokat 
készítse el és terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé jó-
váhagyásra. 

Határidő: 2012. december 1. 
Felelős: Tarlós István

A napirend 43. pontja: Javaslat az új közösségi köz-
lekedési elektronikus jegyrendszer előkészítési feladatai-
nak, valamint megvalósításának finanszírozására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2041/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy külön kíván szavazni az előterjesz-
tés határozati javaslatairól.
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2042/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a közösségi 
közlekedési elektronikus jegyrendszer projekt költ-
ség-haszon elemzéséhez, megvalósíthatósági vizs-
gálatához, valamint az ahhoz kapcsolódó feladatok 
elvégzéséhez, továbbá a közbeszerzési eljárás do-
kumentációjának elkészítéséhez szükséges forrás 
fedezetéül – a „Közterületi parkolás fejlesztési be-
ruházás II. ütem és kapcsolódó forgalomtechnikai 
fejlesztések” 2011. október 13-án aláírt végleges 
pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megszű-
nése esetén az abból felszabaduló – nettó 158 M Ft 
+áfa szolgáljon. Felkéri a főpolgármestert, hogy az 
új feladatokról és az azok finanszírozásáról szóló 
előterjesztést terjessze a Fővárosi Közgyűlés októ-
beri rendes ülésére.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2012. októberi ren-
des ülése

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2043/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. közre-
működésével folytassa az elektronikus jegyrendszer 
projekt megvalósításával kapcsolatos hiteltárgyalá-
sokat az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal 
(EBRD). Egyetért azzal, hogy amennyiben 2012. 
december 31-ig nincs döntés az európai uniós tá-
mogatásról, akkor az EBRD előírásai szerint foly-
tatódjon a tender előkészítése a biztosítani szüksé-
ges többlet források megjelölése mellett. Felkéri a 
főpolgármestert, hogy a tárgyalások eredményének 
ismeretében terjesszen javaslatot a Fővárosi Köz-
gyűlés elé a projekt finanszírozásáról.

Határidő: 2013. január 
Felelős: Tarlós István

A napirend 44. pontja: Döntés a Fővárosi Önkor-
mányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekin-
tetében.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2044/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
a 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben 
és a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § 
(1) bekezdésében biztosított jogával élve a Buda-
pest V. ker., 24142 hrsz. alatt felvett, természetben 
Budapest V. ker., Magyar u. 36. sz. alatt található, 
400 m2 alapterületű, kivett irodaház megnevezésű 

ingatlan 469 000 000 Ft+áfa vételáron Vevő részé-
re történő elidegenítése során elővásárlási jogával 
nem kíván élni.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

2045/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat 
aláírására. 

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

2046/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Az 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (2) bekezdés-
ben és a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § 
(1) bekezdésében biztosított jogával élve a T-82298 
ttsz.-ú térrajz szerint a telekalakítási eljárást köve-
tően, Budapest XVI. ker., 106868/1 hrsz. alatt ki-
alakuló, 7000 m2 alapterületű, kivett telephely meg-
nevezésű ingatlan – ebből 2500 m2 bérlővel terhelt 
– 96 000 000 Ft+áfa vételáron Vevő részére történő 
elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván 
élni.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

2047/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat 
aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 45. pontja: Javaslat az EKOP-1.A.2, 
EKOP 2.A.2, valamint az  EKOP-3.1.3 pályázati kiírás-
ra elkészített pályázatok benyújtásának utólagos jóváha-
gyására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2048/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja az EKOP-1.A.2, EKOP 2.A.2, valamint 
az EKOP-3.1.3. pályázati kiírásra az előterjesztés 
1. számú mellékletében szereplő szakmai koncep-
ció szerint elkészített pályázatok benyújtását. Fel-
kéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a tel-
jes pályázati dokumentáció Fővárosi Közgyűlés 
elé terjesztéséről a soron következő rendes ülésre. 
A pályázatok 100%-os vissza nem térítendő euró-
pai uniós támogatással valósulhatnak meg, így azok 
benyújtásához költségvetési kötelezettségvállalás 
nem szükséges.

Határidő: 2012. október 15. 
Felelős: Tarlós István
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2049/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a pályázat pozitív 
elbírálása esetén a támogatási szerződés megkötése 
előtt ismételten készítsen előterjesztést a szerződés-
kötés előzetes jóváhagyása végett.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés pozitív támogatási 
döntést követő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 46. pontja: A MAHART Passnave Sze-
mélyhajózási Kft. 51%-os üzletrészének megvásárlása.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A napirend 47. pontja: Javaslat a Közép-Magyaror-
szági Regionális Fejlesztési Tanács megszűnésével kap-
csolatos döntésekre és a területfejlesztési feladatok ellá-
tásáról szóló szerződések megkötésére.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2050/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkor-
mányzata és a Pest Megye Önkormányzata közötti 
megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete 
szerinti tartalommal és egyidejűleg felkéri a főpol-
gármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2012. november 2. 
Felelős: Tarlós István 

2051/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az együttműködési keret-
megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete 
szerinti tartalommal és egyidejűleg felkéri a főpol-
gármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2012. november 2. 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 48. pontja: Javaslat az URBACT II 
Roma-Net projekt eredményeként létrejött helyi akció-
terv jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2052/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja az URBACT II Roma-Net projekt ered-
ményeként létrehozott „URBACT Helyi Akcióterv 
– A roma lakosság integrációja Budapesten” c. do-
kumentumot az előterjesztés 1. sz. melléklete sze-
rinti tartalommal.

2053/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Tovább működteti az URBACT II Roma-Net pro-
jekt eredményeként létrejött Budapest Helyi Támo-
gató Csoportot.

Határidő: folyamatos 
Felelős: Tarlós István

A napirend 49. pontja: Javaslat az INTERREG 
IVC programban megvalósuló CATCH_MR, valamint 
CLUSNET projektek 1. számú szerződésmódosításaira.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2054/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a 0619R2 azonosító számú CATCH_
MR projekt 1. számú szerződésmódosítását az elő-
terjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal 
és felkéri a főpolgármestert, hogy a szerződésmó-
dosítás aláírásáról gondoskodjon.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

2055/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a 0291R1 azonosító számú CLUSNET 
projekt 1. számú szerződésmódosítását az előter-
jesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal és 
felkéri a főpolgármestert, hogy a szerződésmódosí-
tás aláírásáról gondoskodjon. 

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

A napirend 50. pontja: Javaslat Budapest Főváros 
Önkormányzatának csatlakozására a CLIMATE-KIC el-
nevezésű szervezethez.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2056/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
csatlakozni kíván a CLIMATE-KIC elnevezésű 
szervezethez. Felkéri a főpolgármestert, hogy írja 
alá az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti je-
lentkezési lapot és szándéknyilatkozatot, gondos-
kodjon azok továbbításáról a CLIMATE-KIC szer-
vezethez.

Határidő: 2012. október 15. 
Felelős: Tarlós István

2057/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a CLIMATE-KIC belső meg-
állapodást az előterjesztés 2. számú melléklete sze-
rinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy 
gondoskodjon a megállapodás aláírásáról és a 
CLIMATE-KIC felé történő megküldéséről.
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Határidő: 2012. október 15. 
Felelős: Tarlós István

A napirend 51. pontja: Javaslat a KMOP-2.1.2-09-
2009-0023 azonosító számú, a „Budapesti kerékpárfor-
galmi hálózat fejlesztése, III. Bécsi út–Nagyszombat u. 
útvonal” c. projekt támogatási szerződésének 6. sz. mó-
dosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2058/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a „Budapesti kerékpárforgal-
mi hálózat fejlesztése, III., Bécsi út–Nagyszombat 
u. útvonal” című, KMOP-2.1.2-09-2009-0023 azo-
nosító számú projekt támogatási szerződésének 6. 
sz. módosítását az előterjesztés 7. számú mellékle-
te szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert 
annak aláírására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül 
Felelős: Tarlós István

A napirend 52. pontja: Javaslat „A Városliget kapu-
ja (Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes re-
konstrukciója)” című projekt támogatási szerződésének 
12. számú módosítására. 

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2059/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti „A Városliget kapuja (Város-
ligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonst-
rukciója)” című projekt támogatási szerződésének 
12. számú módosítását az előterjesztés 2. számú 
melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 53. pontja: Javaslat a „Budapest és 
vonzáskörzete zajtérképe” c., KIOP-1.6.1.-2005-11-
0001/2 sz. projekt támogatási szerződésének 4. sz. mó-
dosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2060/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a „Budapest és vonzáskörzete 
zajtérképe” című, KIOP-1.6.1.-2005-11-0001/2 sz. 
projekt támogatási szerződésének 4. számú módo-
sítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti 
tartalommal.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 54. pontja: Javaslat a kulturális és okta-
tási ágazatba tartozó egyszemélyes tulajdonú gazdasá-
gi társaságok vezetői javadalmazási szabályzatának el-
fogadására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2061/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Szabó György módosító indítvá-
nyát, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy módosítja 
a „Javaslat a kulturális és oktatási ágazatba tartozó 
egyszemélyes tulajdonú gazdasági társaságok veze-
tői javadalmazási szabályzatának elfogadása c. na-
pirendi pont” mellékletében foglalt javadalmazási 
szabályzatot, a jelen módosító indítvány 1. sz. mel-
lékletben foglaltak szerint.

Határidő: 2012. november 1.
Felelős: Tarlós István”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2062/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 58. 
§-a alapján eljárva jóváhagyja – az előterjesztő által 
befogadott módosítással – az előterjesztés 1. szá-
mú mellékleteként csatolt „Szabályzat a Fővárosi 
Önkormányzat kulturális és oktatási ágazatba tar-
tozó, egyszemélyes tulajdonban levő gazdasági tár-
saságai ügyvezetőinek, egyéb vezető állású munka-
vállalóinak, valamint felügyelőbizottsági tagjainak 
javadalmazására” című szabályzatát azzal, hogy je-
len határozat rendelkezései a József Attila Színház 
Nonprofit Kft.-re vonatkozóan akkortól hatályosak, 
amely nappal a József Attila Színház Nonprofit Kft. 
felügyelőbizottsága becsatolja a javadalmazási sza-
bályzat véleményezésére vonatkozó határozatát. 
Felkéri a főpolgármestert a szabályzat aláírására. 

Határidő: 2012. november 1., a József Attila Szín-
ház tekintetében a József Attila Színház Nonprofit 
Kft. felügyelőbizottsága határozatának megérkezé-
sét követően 

Felelős: Tarlós István

2063/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés mó-
dosított 1. számú mellékleteként csatolt „Szabályzat 
a Fővárosi Önkormányzat kulturális és oktatási ága-
zatba tartozó, egyszemélyes tulajdonban levő gaz-
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dasági társaságai ügyvezetőinek, egyéb vezető állá-
sú munkavállalóinak, valamint felügyelőbizottsági 
tagjainak javadalmazására” című szabályzattal kap-
csolatban gondoskodjon a Fővárosi Önkormányzat 
kulturális és oktatási ágazatba tartozó, egyszemé-
lyes tulajdonban lévő gazdasági társaságai ügyve-
zetői munka-, illetve megbízási szerződéseinek a ja-
vadalmazási szabályzatban foglaltaknak megfelelő 
módosításáról 2012. november 1-jétől kezdődően, 
valamint a döntésről tájékoztassa az érintett társasá-
gok vezető tisztségviselőit annak érdekében, hogy 
gondoskodjanak a szabályzatnak a cégiratok közöt-
ti letétbe helyezéséről. Jelen határozat rendelkezé-
sei a József Attila Színház Nonprofit Kft.-re vonat-
kozóan akkortól hatályosak, amely nappal a József 
Attila Színház Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága 
becsatolja a javadalmazási szabályzat véleménye-
zésére vonatkozó határozatát. 

Határidő: döntést követő 28 nap, a József Attila Szín-
ház tekintetében a József Attila Színház Nonprofit 
Kft. felügyelőbizottsága határozatának megérkezé-
sét követően 

Felelős: Tarlós István

2064/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményez-
ze a Fővárosi Önkormányzat kulturális és oktatá-
si ágazatba tartozó, egyszemélyes tulajdonban lévő 
gazdasági társaságai ügyvezetőinél, hogy gondos-
kodjanak az egyéb vezető állású munkavállalók 
munkaszerződéseinek, illetve az általuk irányított 
gazdasági társaság belső szabályzatainak az előter-
jesztés módosított 1. számú mellékleteként csatolt 
„Szabályzat a Fővárosi Önkormányzat kulturális 
és oktatási ágazatba tartozó, egyszemélyes tulaj-
donban lévő gazdasági társaságai ügyvezetőinek, 
egyéb vezető állású munkavállalóinak, valamint 
felügyelőbizottsági tagjainak javadalmazására” 
című szabályzatban foglaltaknak megfelelő módo-
sításáról. 

Határidő: a kezdeményezésre a szabályzat hatályba-
lépését követő 30 nap 

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2065/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Bihary Gábor ügyrendi javaslatát, 
mely szerint 5 másodperc helyett 10 másodperc le-
gyen a szavazásra adott idő.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2066/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Somfai Ágnes ügyrendi javaslatát, 
mely szerint 5 másodperc helyett 15 másodperc le-
gyen a szavazásra adott idő.

A napirend 55. pontja: Javaslat gyermek- és ifjúság-
védelmi intézmények szervezeti és működési szabályzatá-
nak jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2067/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának 
Gyermekotthona (1023 Budapest, Bolyai u. 11.) 
szervezeti és működési szabályzatát.
Felhatalmazza a főpolgármestert a szervezeti és 
működési szabályzat jóváhagyási záradékának az 
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalom-
mal való aláírására és az intézmény részére történő 
kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 napon be-
lül

Felelős: Tarlós István 

2068/2012. (X. 3.) 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 2. számú melléklete szerinti tartalom-
mal való aláírására és az intézmény részére történő 
kiadására. 

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 napon be-
lül

Felelős: Tarlós István 

2069/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának 
Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági 
Szervezete (1087 Budapest, Kerepesi út 33.) szer-
vezeti és működési szabályzatát. 
Felhatalmazza a főpolgármestert a szervezeti és 
működési szabályzat jóváhagyási záradékának az 
előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalom-
mal való aláírására és az intézmény részére történő 
kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 napon be-
lül

Felelős: Tarlós István 
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A napirend 56. pontja: Javaslat közoktatási intézmé-
nyek pályázatainak előzetes jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2070/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja az 1.a. sz. táblázatban szereplő azon 
100%-os finanszírozású intézményi pályázatok be-
nyújtását, amelyek önkormányzati többlettámoga-
tást nem igényelnek.

1.a. sz. táblázat
Azo-
no-
sító

Intézmény neve/címe Pályázat
azonosító

Pályázat 
címe

1.
Pestszentlőrinci Közgazdasági 

és Informatikai Szakközépiskola
1184 Budapest, Hengersor u. 34.

Erzsébet 
program

Őszi
tanulmányi 
kirándulás

5.

Than Károly Ökoiskola,
Gimnázium, Szakközépiskola

és Szakiskola
1023 Budapest, Lajos u. 1–5.

Generali a 
Biztonságért
Alapítvány

Diák és 
Szabadidő-
sport az in-
tézmény-

ben

8.
Békésy György Szakközépiskola

1174 Budapest, Széchenyi u. 
9–11.

Generali a 
Biztonságért 
Alapítvány

Diák és 
Szabadidő-
sport az in-
tézmény-

ben

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

2071/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja az 1.b. sz. táblázatban szereplő 100%-os 
finanszírozású TÁMOP pályázatok benyújtását oly 
módon, hogy a pályázó intézmények projekttervük-
ben rögzítik egyrészt, hogy a pályázatok megvaló-
sításának, valamint az első kifizetésnek a legko-
rábbi kezdő időpontja 2013. január 1., másrészt az 
elnyert pályázat támogatási szerződésének módosí-
tása esetén a Fővárosi Közgyűlés előzetes jóváha-
gyása szükséges.

1.b. sz. táblázat
Azo-
no-
sító

Intézmény neve/címe Pályázat
azonosító Pályázat címe

2.
Szamos Mátyás Vendéglátóipari 
Szakközépiskola és Szakiskola

1212 Budapest, Petőfi tér 1.

TÁMOP 
3.1.4-12/1
Innovatív
iskolák

fejlesztése

Innovatív is-
kolák

fejlesztése

3.
Jelky András Ruhaipari

és Művészeti Szakközépiskola
1084 Budapest, Rákóczi tér 4.

TÁMOP 
3.1.4-12/1
Innovatív
iskolák

fejlesztése

Innovatív is-
kolák

fejlesztése

4.

Than Károly Ökoiskola,
Gimnázium, Szakközépiskola

és Szakiskola
1023 Budapest, Lajos u. 1–5.

TÁMOP 
3.1.4-12/1
Innovatív
iskolák

fejlesztése

(Lendületben
a Than)

Azo-
no-
sító

Intézmény neve/címe Pályázat
azonosító Pályázat címe

6.
Katona József Szakközépiskola 
és Felnőttoktatási Gimnázium
1138 Budapest, Váci út 107.

TÁMOP 
3.1.4-12/1
Innovatív
iskolák

fejlesztése

Innovatív is-
kolák

fejlesztése

7.

Petrik Lajos Két Tanítási Nyel-
vű Vegyipari, Környezetvédelmi
és Informatikai Szakközépiskola

1146 Budapest,
Thököly út 48–54.

TÁMOP 
3.1.4-12/1
Innovatív
iskolák

fejlesztése

Innovatív is-
kolák

fejlesztése

9.
Csillagház Általános Iskola

1038 Budapest, 
Ráby Mátyás u. 16.

TÁMOP 
3.1.7-11/1
Referen-
ciaintéz-
mények 
országos
hálózatá-
nak kiépí-

tése

Akadálymen-
tes

tudás, – a 
Csillagház 

felkészülése a 
referencia-in-
tézményi mű-

ködésre

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

A napirend 57. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat 1047 Budapest, Baross utca 100. szám alat-
ti Idősek Otthona házirendjének, szervezeti és működési 
szabályzatának jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2072/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat 1047 Buda-
pest, Baross utca 100. szám alatti Idősek Otthona és 
telephelyei szervezeti és működési szabályzatát az 
előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal 
és felkéri a főpolgármestert az elfogadott szerveze-
ti és működési szabályzat jóváhagyó záradékának 
aláírására.

Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István 

2073/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat 1047 Buda-
pest, Baross utca 100. szám alatti Idősek Otthona és 
telephelyei házirendjét az előterjesztés 2. sz. mel-
léklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgár-
mestert az elfogadott házirend jóváhagyó záradéká-
nak aláírására. 

Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István 

A napirend 58. pontja: Javaslat a BMSZKI működé-
si dokumentumainak jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2074/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a Budapesti Módszertani Szociális Köz-
pont és Intézményei Budapest XIII., Dózsa Gy. út 
152. szervezeti és működési szabályzatát az előter-
jesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és fel-
kéri a főpolgármestert az elfogadott szervezeti és 
működési szabályzat jóváhagyó záradékának alá-
írására.

Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István 

2075/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Budapesti Módszertani Szociális Köz-
pont és Intézményei Budapest VIII., Kőbányai út 
22. szám alatti telephely házirendjét az előterjesz-
tés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri 
a főpolgármestert az elfogadott házirend jóváhagyó 
záradékának aláírására.

Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István 

A napirend 59. pontja: Javaslat a fővárosi drog-
fogyasztás visszaszorítását célzó 2009. évi pályázaton 
nyertes szervezetek támogatása elszámolásának elfoga-
dására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2076/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
elfogadja az előterjesztésben meghatározott szerve-
zetek 2009. évi „9205 Fővárosi Drogellenes Prog-
ram célú bizottsági keret céltartaléka” címkód elő-
irányzatából nyújtott támogatásainak elszámolását. 
Az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizott-
ság 522/2009. (XII. 10.) sz. határozata alapján a 
2276/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. határozattal támo-
gatott szervezetek és szakmai programok:

A 
kategória

iktatószám

Szervezet
megnevezése Szakmai program megnevezése Támogatási

összeg (Ft)

02/1055/2009 Drogfree Alapítvány
Átmeneti Szállás „A Drogfree Alapítvány alacsony küszöbű szolgáltatásai” 1 900 000

02/1056/2009 Katolikus Karitász „Alacsonyküszöbű szolgáltatások működtetése Budapest Főváros területén” 2 000 000
02/1060/2009 Kompánia Alapítvány „Alternatíva” – Alacsonyküszöbű szolgáltatás a Csepel Plázában 1 000 000

02/1061/2009 Magyar Ökumenikus
Segélyszervezet

„A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Soroksári Addiktológiai Centrumban 
zajló, a fővárosi drogfogyasztás visszaszorítására irányuló

szolgáltatások támogatása”
1 250 000

02/1046/2009
Kék Pont Drogkonzultációs 
Központ és Drogambulancia 

Alapítvány
„Kontakt programok–Dzsumbuj projekt” 2 000 000

02/1033/2009 Drogprevenciós Alapítvány „A Drogprevenciós Alapítvány XIII. kerületi C.A.T.
és IX. kerületi Dzsumbuj tűcseréinek támogatása” 2 000 000

02/1031/2009 Belvárosi Tanoda Alapítvány „Rólad Van szó” 1 250 000

02/1081/2009 Magyar Emberi Jogvédő 
Központ

„Józan Babák Klub – Alternatív terhesgondozási program
droghasználó várandós nők komplex (orvosi, pszichológiai, jogi, szociális)

gondozása anonim terhesgondozási program keretében”
1 000 000

02/1083/2009 Baptista Szeretetszolgálat „Az utcai megkereső szolgálat és a mobil tűcsere program fejlesztése
és működési kiadásai” 1 000 000

02/1084/2009 Kapocs Ifjúsági Önsegítő 
Csoport „Alacsonyküszöbű elérési feladatok” 600 000

Összesen 14 000 000

B 
kategória

iktatószám

Szervezet
megnevezése Szakmai program megnevezése Támogatási

összeg (Ft)

02/1048/2009
Kék Pont Drogkonzultációs 
Központ és Drogambulancia 

Alapítvány
„Női Napok a Kék Pont Alapítványnál” 2 500 000

02/1070/2009 Segély Helyett Esély
Alapítvány „Esély a serdülőknek, – új utak a Thalassa Házban” 1 800 000

02/1040/2009 Félúton Alapítvány „Első lépés a munka után” 1 900 000

02/1042/2009 Sziget Droginformációs
Alapítvány „Információs diszpécser központ kialakítása” 2 500 000

02/1082/2009 Baptista Szeretetszolgálat „Hajléktalan kábítószerfüggők méregtelenítése az Utcafrontnál” 1 300 000
Összesen 10 000 000
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C 
kategória

iktatószám
Szervezet megnevezése Szakmai program megnevezése Támogatási 

összeg (Ft)

02/1050/2009
Kék Pont Drogkonzultációs
Központ és Drogambulancia

Alapítvány
„Józanság megtartó Csoport” 1 000 000

02/1063/2009 Drog Stop Budapest
Egyesület „Önálló lépések” 1 000 000

02/1069/2009 Segély Helyett Esély
Alapítvány „Egyedül nem megy – a visszaesés megelőzése” 2 000 000

02/1075/2009 Emberbarát Alapítvány „Emberbarát Támogató és Hozzátartozói csoport” 600 000
02/1041/2009 Félúton Alapítvány „Segítünk, hogy keresve találj” 1 200 000

02/1027/2009 Magadért Drogmentességet 
Védő Alapítvány „Abszcinencia – Önsegítés-Csoportok” 2 245 000

02/1080/2009 Magyar Emberi Jogvédő
Központ „Józan Babák Klub – Hajléktalan-Színháza” 955 000

Összesen 9 000 000

D
kategória

iktatószám
Szervezet megnevezése Szakmai program megnevezése Támogatási 

összeg (Ft)

02/1085/2009 Mentőöv Gyermekeinkért 
2002 Alapítvány „Választás és változtatás” 1 000 000

02/1026/2009
„Quo Vadis” 2000

Gyermekotthoni Közhasznú 
Alapítvány

„Szembeszállok” 679 600

02/1043/2009 Pax Vobis Kiemelten
Közhasznú Alapítvány „Drogprevenciós program a Béke Gyermekotthonban” 1 594 000

02/1072/2009 Megálló Csoport Alapítvány „Lépd át önmagad árnyékát.” 1 300 000

02/1071/2009 Presley Ridge Magyarország 
Alapítvány

„Project Venture – élménnyel és kalanddal a drogok visszaszorításáért
a Zirzen Janka Gyermekotthonban.” 2 000 000

02/1064/2009 Drog Stop Budapest
Egyesület „Veszély és esély, avagy a gyermekkor színterei.” 1 600 000

02/1059/2009 Kompánia Alapítvány „Kortárs segítő tréningprogram” 1 326 400
Összesen: 9 500 000

E
kategória

iktatószám
Szervezet megnevezése Szakmai program megnevezése Támogatási 

összeg (Ft)

02/1058/2009

Baranya Megyei
Önkormányzat

Közegészségügyi, 
Narkomán Fiatalokat

Gyógyító-, Foglalkoztató 
Közalapítvány

„Iskolai Szociális Munkás Hálózat működtetése Budapesten a 2010-es évben” 19 994 120

Összesen: 19 994 120
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2077/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h.
Az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizott-
ság 527/2009. (XII. 10.) sz. határozata alapján a 
2278/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. határozattal támo-
gatott szervezetek és szakmai programok:

A
kategória

iktatószám
Szervezet megnevezése Szakmai program megnevezése Támogatási 

összeg (Ft)

02/1047/2009 Tiszta Jövőért Közhasznú 
Alapítvány

„F.A.K.SZ. (Fiatalok Alacsonyküszöbű Szolgáltatása) Klub – szenvedélybetegek 
alacsonyküszöbű ellátása Zuglóban.” 1 000 000

02/1065/2009 Drog Stop Budapest
Egyesület „Nívós Szakmaiság–Szakmai igényesség” 2 000 000

02/1073/2009 Megálló Csoport Alapítvány „Lépj be...” 1 000 000
02/1076/2009 Emberbarát Alapítvány „Megkereső program a munkaügyi ellátók kliensei között.” 500 000
02/1032/2009 Art Éra Alapítvány „Ártalomcsökkentés hétről hétre” 1 000 000

02/1078/2009 Váltó-sáv Alapítvány „Alacsonyküszöbű szolgáltatás biztosítása a Budapesti Fegyház és Börtönben
és szabadulás után” 1 000 000

Összesen: 6 500 000

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

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2012. október 3-i ülésén.

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

s
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III. rész

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A TÁMASZ ALAPÍTVÁNY

2011 . ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Tartalom

1. A szervezet alapadatai

2. Számviteli beszámoló

3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

5. Cél szerinti juttatások

6. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települé-
si önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek 
szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

1. A szervezet alapadatai

1. Elnevezés: TÁMASZ Alapítvány

2. Képviselő: Karikás György, Buda Éva

3. Székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9–11.

4. Levelezési cím: 1052 Budapest, Városház u. 9–11.

5. Adószám: 18002681-1-41

6. Közhasznúsági fokozat: kiemelkedően közhasznú szervezet

7. Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: 8. Pk. 64.677/2., 1991. 01. 16.

8. Közhasznúsági végzés száma, hatálya: 12. Pk. 64.677/7., 2000. 05. 10. 

9. A szervezet céljának rövid leírása: gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő, illetve korábban gyermekvédelmi 
gondoskodásban részesült 18–30 év közötti fiatalok önálló életkezdésének elősegítése pénzbeli támogatás, életve-
zetési tanácsadás nyújtásával, önálló szálláshelyek fenntartásával.
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2. Számviteli beszámoló

1 8 0 0 2 6 8 1 1 4 1
             Statisztikai számjel vagy adószám 

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

közhasznú egyszerűsített beszámolója

2 0 1 1

Támasz Alapítvány

egyéb szervezet megnevezése

„ A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem auditálta.”

1052 Budapest, Városház u. 9–11.

Címe

Keltezés: Budapest, 2012. 02. 24.      Buda Éva s. k.

              az egyéb szervezet vezetője
         képviselője
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1 8 0 0 2 6 8 1 1 4 1
             Statisztikai számjel vagy adószám 

Az egyéb szervezet megnevezése: Támasz Alapítvány

Az egyéb szervezet címe:  1052 Budapest, Városház u. 9–11.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

         2    0    1   1    ÉV

adatok E Ft-ban
sor-

szám
A tétel megnevezése

helyesbítése Előző év Előző év(ek) Tárgyév

a b c d e
1 A. Befektetett eszközök (2.–5. sorok) 21  0
2 I.   IMMATERIÁLIS JAVAK 17  
3 II.  TÁRGYI ESZKÖZÖK 4  
4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK    
5 IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE    
6 B.  Forgóeszközök (7.–10. sorok) 43 280  35 565
7 I.   KÉSZLETEK    
8 II.  KÖVETELÉSEK 190  53
9 III. ÉRTÉKPAPÍROK 37 778  29 948
10 IV. PÉNZESZKÖZÖK 5 312  5 564
11 C. Aktív időbeli elhatárolások 745  840
12 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor) 44 046  36 405
13 D. Saját tőke (14.–19. sorok) 38 744  36 151
14 I.   INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 500 500
15 II.  TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 40 644 38 244
16 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK    
17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK    

18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL
(KH. TEV.BŐL) –2 400  –2 593

19 VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI
TEVÉKENYSÉGBŐL    

20 E. Céltartalékok 0  0
21 F. Kötelezettségek (22.–23. sorok) 142  106
22 I.   HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK    
23 II.   RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 142  106
24 G. Passzív időbeli elhatárolások 5 160  148
25 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+20.+21.+24. sor) 44 046  36 405
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1 8 0 0 2 6 8 1 1 4 1
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Az egyéb szervezet megnevezése: Támasz Alapítvány

Az egyéb szervezet címe:  1052 Budapest, Városház u. 9–11.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

         2    0    1   1    ÉV

adatok E Ft-ban
sor-

szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek)
helyesbítése Tárgyév

a b c d e

1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
     (1.+2.+3.+4.+5.) 16 460  

 
7 630

2         1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 15 800 6 886
3            a) alapítótól    
4            b) központi költségvetéstől    
5            c) helyi önkormányzattól 1 000  
6            d) egyéb, ebből 1% 14 800  6 886
7         2. Pályázati úton elnyert támogatás    
8         3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 334  341
9         4. Tagdíjból származó bevétel    
10         5. Egyéb bevétel 326  403
11 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0  0
12 C. Összes bevétel (A+B) 16 460  7 630

13 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
    (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 18 860  10 223

14           1. Anyagjellegű ráfordítások 2 106  3 661
15           2. Személyi jellegű ráfordítások 541  539
16           3. Értékcsökkenési leírás 210  32
17           4. Egyéb ráfordítások 15 812  5 991
18           5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 191  
19           6. Rendkívüli ráfordítások    

20 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
     (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 0  0

21           1. Anyagjellegű ráfordítások    
22           2. Személyi jellegű ráfordítások    
23           3. Értékcsökkenési leírás    
24           4. Egyéb ráfordítások    
25           5. Pénzügyi műveletek ráfordításai    
26           6. Rendkívüli ráfordítások
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Az egyéb szervezet megnevezése: Támasz Alapítvány

Az egyéb szervezet címe:  1052 Budapest, Városház u. 9–11.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

         2    0    1   1    ÉV

adatok E Ft-ban
sor-

szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek)
helyesbítése Tárgyév

a b c d e
27    F. Összes ráfordítás (D.+E.) 18 860  10 223 
28   G. Adózás előtti eredménye (B.–E.) 0  0 
29   H. Adófizetési kötelezettség   0 
30    I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.–H.) 0  0 
31   J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.–D.) –2 400  –2 593 
32               Tárgyévi eredmény (I.+J.) –2 400  –2 593 

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
33 A. Személyi jellegű ráfordítások  539
34        1. Bérköltség  
35               ebből:  – megbízási díjak  
36                           – tiszteletdíjak  
37        2. Személyi jellegű egyéb kifizetések  539
38        3. Bérjárulékok  
39 B. A szervezet által nyújtott támogatások  5 990

Keltezés: Budapest, 2012. 02. 24.        Buda Éva s. k.  
           Az egyéb szervezet vezetője
           (képviselője) 

3. Kimutatás költségvetési támogatások felhasználásáról

A TÁMASZ Alapítvány a 2011. évben költségvetési támogatásban nem részesült.
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4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Pénzügyi kimutatás

2011. 01. 01.–2011. 12. 31. 

2011. 01. 01. Nyitó
 Erste Bank 313 436 Ft
 Erste Konzervatív Alap 37 778 374 Ft
 Erste értékpapír számla –1 000 Ft
 Pénztár 0 Ft
 Elszámoláson lévő összeg  89 655 Ft
 Egyéb követelés 100 000 Ft
 Lekötött betét 5 000 000 Ft
 Aktív elhatárolások (előre fizetett tételek, járó kamat) 744 284 Ft
 Passzív elhatárolás (egyéb) –84 140 Ft
 Szállítói tartozás  –142 022 Ft
 Passzív elh. OTP támogatás fel nem használt része –5 075 999 Ft
 Tárgyi eszközök és beruházások nettó értéke 20 741 Ft
Nyitó összesen 38 743 329 Ft

Bevételek
 OTP támogatás (a cél szerinti felhasználás arányában) 5 075 999 Ft
 Pro Scholis Urbis alapítvány által átadott összeg 1 476 866 Ft
 Lakáshasználati díjak 341 000 Ft
 2011 évben kapott szja 1% felhasználás 333 273 Ft
 Bankkamat 4 990 Ft
 Lekötött betét és értékpapír kamata 397 814  Ft
 Kerekítés  4 Ft
 Közhasznú bevételek összesen 7 629 946 Ft

Bevételek összesen 7 629 946 Ft

Működési költségek
 Neveltek vendéglátása 82 916 Ft 
 Közüzemi díjak 629 988 Ft 
 Nyomtatvány, irodaszer 41 580 Ft 
 Egyéb anyagfelhasználás 4 930 Ft
 Javítás, karbantartás 90 780 Ft
 Lakásotthon közös költség (előző évek tartozása is) 1 700 000 Ft
 Postaköltség  8 610 Ft
 Telefon és internet ktsg  152 223 Ft
 Könyvelési díj, mérlegkészítés, 1% ügyintézés  753 750 Ft
 Biztosítási díj 96 806 Ft
 Bankköltség 99 697 Ft
 Gépkocsi költség térítés önkéntes részére   538 758 Ft
 Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása 20 741 Ft
 Azonnali értékcsökkenés elszámolása 11 098 Ft
 Működési költségek összesen 4 231 877 Ft

Közhasznú kiadások
 Magánszemélyek támogatása, ösztöndíj  3 940 000 Ft
 Magánszemélyek támogatása, lakáscélú 1 800 000 Ft
 Magánszemélyeknek nyújtott egyéb támogatások  250 000 Ft
 Közhasznú kiadások összesen 5 990 000 Ft



2294 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2012. november 16.

Ráfordítások, kerekítés 1 000 Ft

Kiadások és ráfordítások összesen 10 222 877 Ft

Nyitó állomány+bevételek – költségek és ráfordítások: 36 150 398 Ft

2011. évi záró vagyon összesen
 Szállító tartozások  106 614 Ft
 Passzív időbeli elhatárolások (költségek)  147 925 Ft
 OTP támogatás fel nem használt része 0 Ft
 Kötelezettségek összesen 254 539 Ft

 Aktív elhatárolás (2011. évre járó kamat) 86 514 Ft
 Aktív elhatárolás (2011. évre előre fizetett számlák)*  523 207 Ft
 Aktív időbeli elh. (ösztöndíjak) 230 000 Ft
 Követelések összesen 839 721 Ft
 *biztosítás, gázdíj

 Erste Bank 566 688 Ft
 Pénztár 0 Ft
 Elszámoláson lévő összeg  53 055 Ft
 Erste értékpapír szla  –3 000 Ft
 Erste Konzervatív Alap 29 948 473 Ft
 Lekötött betét 5 000 000 Ft
 Záró pénzeszköz és értékpapír összesen  35 565 216 Ft

 Tárgyi eszközök és beruházások nettó értéke  0 Ft

 Összesen  36 150 398 Ft

5. Cél szerinti juttatások

A TÁMASZ Alapítvány a 2011. évben az alábbi cél szerinti juttatásokat nyújtotta:
• Tanulmányi ösztöndíjak (25 fő): 3 940 000 Ft.
• Fiatal felnőttek lakáshoz jutásának támogatása (2 fő): 1 800 000 Ft
• Támogatás szociális intézménybe kerüléshez: 2011-ben nem volt ilyen juttatása az alapítványnak
• Nyelvvizsga támogatás: 2011-ben nem volt ilyen juttatása az alapítványnak
• Egyszeri támogatás (3 fő): 250 000 Ft

 Összesen: 5 990 000 Ft

6. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési ön-
kormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás 

mértékének kimutatása

A TÁMASZ Alapítvány a 2011. évben nem részesült támogatásban költségvetési szervtől, elkülönített állami pénz-
alaptól, a helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az 
egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől.

7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

A TÁMASZ Alapítvány a 2011. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást vezető tisztségviselői-
nek.



2012. november 16. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2295

8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

Az alapítványról

A TÁMASZ Alapítvány olyan 18–30 év közötti fiatalok önálló életkezdését segíti elő, akik gyermekotthonokban vagy 
nevelőszülőknél éltek, illetve a gyermekvédelmi gondoskodás rendszeréből már kikerültek. Mindezek keretében segíti a 
fiatalok továbbtanulását és átképzését, folyamatos támogatást nyújt súlyos életkezdési nehézségek megoldására, valamint 
támogatja a fiatalok ideiglenes szálláshelyeinek fenntartását.

Az alapítvány 1988-ban alakult, a Fővárosi Bíróság 1991. január 16-án vette nyilvántartásba, majd a 2000. év folya-
mán a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján közhasznú szervezetté, 2005. évben kiemelke-
dően közhasznú szervezetté minősítette át.

Az alapítvány létrejöttekor a Kuratórium tagjai úgy döntöttek, hogy a tevékenységi körön belül – pályázat útján – el-
sősorban a nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalokat támogatja ösztöndíjjal.

Az alapítvány 1992-től egy 5–8 férőhelyes lakásotthont tart fenn, ahol szintén a gyermekvédelmi gondoskodásból ki-
került fiatal felnőttek tanulmányaik befejezéséig, illetve azt követően két évig tartózkodhatnak kedvezményes lakáshasz-
nálati díjfizetési kötelezettséggel. A lakásotthonba szintén pályázat útján lehet elhelyezést nyerni. 

Mind ösztöndíjasaink, mind a lakásotthonban élő fiatalok részére igyekszünk igényeik szerint személyre szóló tanács-
adást nyújtani, támogatottjaink jelentős részével a diplomájuk megszerzését követően is kapcsolatban maradunk. 

Az alapítvány tevékenységét a támogatói adományokból, a személyi jövedelemadóból származó 1%-os részesedésből 
valamint a banki kamatokból biztosítja. Az OTP Bank Nyrt.-től 3 éven keresztül 40 000 000 Ft támogatást kapott az ala-
pítvány 18 és 24 év közötti fiatal felnőttek tanulmányai folytatására, lakáscélú támogatására, súlyosan fogyatékos vagy 
tartósan beteg fiatal felnőttek bentlakásos szociális intézménybe kerülésének támogatására. 

A 2011. év tevékenysége

A Kuratórium a 2011. április 28-án megtartott ülésén a rendelkezésre bocsátható pénzeszközök felhasználását a követ-
kezők szerint határozta meg:

1. A tanulmányok támogatásának keretein belül a források korlátozottsága miatt a korábban ösztöndíjban részesülő fia-
tal felnőtteket pályáztatja meg. 

2. A fiatal felnőttek otthonteremtése tárgyában a Kuratórium úgy döntött, hogy azoknak a lakáshoz jutását támogat-
ja, akik lakásvásárlásra hitelt kívánnak felvenni, a támogatás lényege pedig abban áll, hogy az alapítvány a hitelfel-
vételhez szükséges önrészt részben vagy egészben biztosítaná a fiatal számára. Ennek keretében szintén maximum 
1 500 000 Ft támogatás biztosítható.

3. Nyelvvizsga megszerzésének támogatása azoknak a gyermekvédelemben felnőtt fiatal felnőttek részére, akik felső-
fokú oktatási intézményben II., III, IV. vagy V. évfolyamon tanulmányokat folytatnak, és az első diplomához szük-
séges nyelvvizsga megszerzése érdekében Magyarországon nyilvántartásba vett nyelvtanfolyam szervezésére jogo-
sult nyelviskolába beiratkozott. Az elnyerhető támogatás a nyelvtanfolyam díjának 80%-a, de maximum 60 000 Ft. 
A támogatási összeg első fele, de maximum 30 000 Ft, a nyelvtanfolyam díjáról kiállított számla alapítvány részére 
történő megküldését követően, a második részlet pedig a nyelvvizsga bizonyítvány alapítvány részére történő meg-
küldését követően kerül kifizetésre. A nyelvvizsgát az első támogatási részlet kifizetését követő egy éven belül kell 
letenni.

1. Ösztöndíjpályázat

A 2010/2011-es tanév II. félévében ösztöndíj támogatásban részesültek 

2010/2011-es tanév szeptemberétől 25 fő kezdte meg felsőfokú tanulmányait az alapítvány támogatásával. Az ösztön-
díjak tanulmányi eredmények függvényében kerültek megállapításra úgy, hogy 3,51–3,99 tanulmányi átlag esetén: havi 
15 000 Ft; 4,01–4,70 tanulmányi átlag esetén: havi 20 000 Ft; 4,71-t meghaladó tanulmányi átlag esetén: 25 000 Ft ösz-
töndíj került átutalásra.

2010/2011-es tanévben tanulmányaikat megkezdők közül 14 fő folytatta a második félévben is tanulmányait, a 2011. 
év kiadásai között csak a második félév ösztöndíjai szerepelnek. 
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A 2011/2012-es tanév I. félévében ösztöndíj-támogatásban részesültek

Az alapítvány 12 fiatal felnőtt tanulmányait továbbra is támogatta ebben a félévben. 13 fő sikeresen befejezte főisko-
lai, egyetemi tanulmányait, diplomát szerzett, záróvizsgát tett, illetve a diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga 
4 fő esetében még nem teljesült.

A támogatottakkal a Kuratórium ebben az évben is tanulmányi ösztöndíjszerződést kötött. A szerződésben rögzítésre 
került, hogy az ösztöndíjas 12 hónapra kapja a támogatást, a második félévtől akkor, ha az első félévet lezáró indexmá-
solatot és a második félévre vonatkozó hallgatói jogviszony igazolást beküldi az alapítvány részére, és a tanulmányi át-
laga meghaladja a 3,50-öt.

Mindezek alapján a 2011. év végéig a 2010/2011. év II. félévére és a 2011/2012. tanév I. félévére vonatkozóan 
3 940 000 Ft támogatás került kifizetésre.

2. Szociális intézménybe kerülés támogatása

2011. évben az Alapítvány nem írt ki pályázatot ilyen jellegű támogatás odaítélésére.

3. Nyelvtanulás támogatása

2011. évben az Alapítvány nem írt ki pályázatot ilyen jellegű támogatás odaítélésére.

4. Otthonteremtés támogatása

A pályázat szerint az alapítványtól 1 500 000 Ft összegű támogatást kaphat a fiatal felnőtt, ha az első lakásának meg-
vásárlásához banki hitelt kíván igényelni, az alapítvány az ehhez szükséges önrészt részben vagy egészben megtéríti. Az 
OTP Bank Nyrt.-vel való együttműködés keretében kidolgoztuk az erre vonatkozó pályázati kiírást. Az együttműködés 
értelmében az alapítvány elbírálja a beérkezett pályázatokat, a nyertes pályázóknak kötelezettségvállalási nyilatkozatot 
állít ki az önrész kifizetéséről, amely nyilatkozattal a fiatal beadja hiteligénylési kérelmét a bankhoz. Ezért a pályázati ki-
írásban az alapítvány által támogatottak körén belül további szűkítésre volt szükség olyan feltételek meghatározásaként, 
amelyek lehetővé teszik, hogy már eleve a pályázók közül kiszűrjük azokat, akik nem felelnek meg a banki hiteligény-
lés feltételeinek. 

A pályázati kiírás először 2007. decemberben került megjelenítésre.
2008-ban 4 fő adott be sikeres pályázatot. A 2009 augusztusában kiírt pályázat határideje 2009. november 30-a volt, 

amelyre 5 fő adott be pályázatot, ebből egy fő nem felelt meg a pályázat kiírásának, két főnek 2009-ben megtörtént a ki-
fizetése, míg két főnek a támogatás átutalása 2010-ben történt meg 3 000 000 Ft összegben.

Egyéni elbírálás keretében 2010-ben további 2 fiatalt részesített lakhatási támogatás keretében 2 000 000 Ft összeggel 
támogatásban.

2011. évben 2 gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőtt lakhatásának támogatására 1 800 000 Ft került 
kifizetésre. 

Egyéni kérelmek

A pályázataink mellett sok gyermekvédelmi gondoskodásban élő vagy korábban abban élt fiatal keresi meg alapítvá-
nyunkat, hogy egyszeri támogatás biztosításával segítsük meg őket tanulmányaik folytatásában, rendkívüli élethelyze-
tük megoldásában. Ők olyan fiatalok, akik korábban az alapítvány ösztöndíjasai voltak, vagy csak valahonnan értesül-
tek az alapítvány támogatásairól, de nem felelnek meg a pályázati kiírások feltételeinek. Ilyen egyéni kérelmek esetén 
a Kuratórium a soron következő ülésen határoz a támogatásokról. Ezekben az esetekben az alapítvány önkéntes segítő-
je vagy titkára segítségével mindig igyekszik utánajárni a kérelmek indokoltságának, valóságtartalmának. A gyermekvé-
delmi gondoskodást, a tanulmányok folytatását igazolással kérjük alátámasztani, nagyobb összegű egyszeri támogatások 
esetén támogatási szerződést kötünk. 

A 2011. év folyamán 3 fiatalt segítettünk rendkívüli élethelyzetének megoldásában összesen 250 000 Ft egyszeri tá-
mogatással.
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A támogatottakkal való kapcsolattartás tapaszatalatai

Az alapítvány működése óta fontosnak tartja, hogy az anyagi támogatásban részesülő fiatalokkal személyesen is kap-
csolatot tartson, szükség szerint vagy az igényeiknek megfelelően személyes tanácsadással is szolgáljon számukra. A tá-
mogatottak jelentős részével az alapítvány diplomájuk megszerzését követően is kapcsolatban marad, így a későbbiek fo-
lyamán is lehetőség van életvezetési tanácsokkal segítségükre lenni. 

Az alapítvány ezen feladatát kezdetektől fogva az alapítvány titkára látta el 2006. augusztus 1-jétől, a titkári tisztségé-
ről történő lemondását követően már mint, önkéntes segítő végzi feladatát. 

Az évek múlásával az alapítványunk által támogatott populáció helyzete nehezedett, az alapítvány által folyósított ösz-
töndíjat napi szükségleteik kielégítésére kénytelenek felhasználni. 

Önkéntes segítőnk a 2010-es évben 34 fiatal felnőttel tartott kapcsolatot, levelezés útján és személyes látogatások al-
kalmával. A tanulmányaikat befejezettek közül mindösszesen 11 fő dolgozik a szakmájában, a 34 fő közül 6-an munka-
nélküliek. Helyzetüket nehezen viselik, igénylik a kapcsolattartást.

Tapasztalatai szerint a diplomával rendelkezők esetében is egyre növekvő gondot jelent a munkába állás. Azoknak a 
fiataloknak könnyebb a munkahelyteremtés, akik tanulmányaik során a szakmai gyakorlat ideje alatt már építenek kap-
csolatot.

Az utógondozás terén a nevelőszülők szerepe megnövekedett. A zömmel vidéken élő, mára már kisnyugdíjas volt ne-
velőszülők nem hagyják magukra a jogilag önálló támogatottjaikat. Szükség esetén lakásukba visszafogadják, vagy más 
módon igyekeznek csökkenteni életkezdési gondjaikat.

Az alapítvány „lakásotthona”

A lakás Budapesten, a VIII. kerületben található, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában áll, melyet ingyenes haszná-
latba vételi szerződés alapján ideiglenes szálláshelyként működtetünk. A lakás tágas, lakhatásra teljesen felszerelt, négy 
hálóval (2 kétszemélyes, 2 egyszemélyes), két fürdőszobával, egy nagy nappalival, konyhával, előszobával rendelkezik. 

Jelenleg 5 fő tartózkodik a lakásotthonban, 2 fiú és 3 lány. A fiatalok közül 1 fő tanulmányokat folytat felsőfokú okta-
tási intézmény nappali tagozatán, mellette alkalmi munkát is vállal. 2 fiatal évhalasztással élt a felsőoktatási intézmény-
ben, és jelenleg dolgozik, míg 2 fő befejezte felsőfokú tanulmányait, és munkába állt. 

Általánosságban elmondható, hogy a fiatalok együttműködőek, a lakásotthont – kisebb-nagyobb ellenőrzés mellett – 
rendben tartják, tanácsainkat, iránymutatásainkat igénylik, rendszerint megfogadják. Önállóak, kiegyensúlyozott magán-
élettel rendelkeznek, közös programokat viszonylag nehéz velük kialakítani. A tanulmányok befejezésével az önálló lak-
hatás megteremtéséhez azonban igénylik a segítséget.

A lakásotthon fenntartási költségei illetve a tulajdonhoz kapcsolódó megnövekedett felújítási költségek olyan terhet 
jelentenek az Alapítvány számára, amelyek nincsenek arányban egyéb feladatainak ellátásával, megvalósulásával. Ennek 
tárgyában a Kuratórium levéllel fordult a Fővárosi Önkormányzathoz. A lakásotthon további fenntartásáról a – válaszle-
vél birtokában – későbbiekben dönt.

Személyi változások

A 2011. évben személyi változás nem történt az alapítvány életében. 

Kelt: Budapesten, 2012. év április hó 10. napján.

A TÁMASZ Alapítvány Kuratóriuma 2012. április 26-án megtartott ülésén elfogadta a 2011. év tevékenységé-
ről készült közhasznúsági jelentést.

 dr. Schiffer János s. k. 
 a TÁMASZ Alapítvány képviselője

s
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TÁJÉKOZTATÓ 
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRŐL

Budapest Főváros Közgyűlése az 1879/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h. határozatával a Budapest II. kerületi 13565/1 
hrsz.-ú névtelen közterületnek a 

Tarasz Sevcsenko tér

elnevezést adta.

Budapest Főváros Közgyűlése az 1880/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h. határozatával a Budapest III. kerületi 14621 hrsz.-ú 
névtelen közterületnek a 

Fischer Ágoston park

elnevezést adta.

Budapest Főváros Közgyűlése az 1881/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h. határozatával a Budapest III. kerületi 16266/5 
hrsz.-ú névtelen közterületnek a 

Kiss Mihály park

elnevezést adta.

Budapest Főváros Közgyűlése az 1882/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h. határozatával a Budapest V. kerületi Károlyi Mi-
hály utca nevű közterületet 

Károlyi utca

elnevezésre nevezte át.

Budapest Főváros Közgyűlése az 1883/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h. határozatával a Budapest V. kerületi Pesti Barna-
bás utca nevű közterületet 

Piarista utca

elnevezésre nevezte át.

Budapest Főváros Közgyűlése az 1884/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h. határozatával a Budapest IX. kerületi 37408 hrsz.-ú 
névtelen közterületnek a 

Szentágothai János tér

elnevezést adta.
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TÁJÉKOZTATÓ 
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRŐL

Budapest Főváros Közgyűlése az 1885/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h. határozatával a Budapest X. kerületi 144. utca nevű 
közterületet 

Albert Camus utca

elnevezésre nevezte át.

Budapest Főváros Közgyűlése az 1886/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h. határozatával a Budapest XII. kerületi 8627/12 
hrsz.-ú névtelen közterületnek a 

Boldog Teréz anya tér

elnevezést adta.

Budapest Főváros Közgyűlése az 1887/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h. határozatával a Budapest XIII. kerületi 25398/15 
hrsz.-ú névtelen közterületnek a 

Ruttkai Éva park

elnevezést adta.

Budapest Főváros Közgyűlése az 1888/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h. határozatával a Budapest XIV. kerületi 40087/20 
hrsz.-ú névtelen közterületnek a 

Teleki Pál köz

elnevezést adta.

Budapest Főváros Közgyűlése az 1889/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h. határozatával a Budapest XIV. kerületi 31724 
hrsz.-ú névtelen közterületnek a 

Tisza István tér

elnevezést adta.

Budapest Főváros Közgyűlése az 1890/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h. határozatával a Budapest XVI. kerületi Gelléri An-
dor Endre utca nevű közterületet 

Regele János utca

elnevezésre nevezte át.
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TÁJÉKOZTATÓ 
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRŐL

Budapest Főváros Közgyűlése az 1891/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h. határozatával a Budapest XVIII. kerületi Tersánszky 
Józsi Jenő sétány nevű közterületet 

Somogyi László sétány

elnevezésre nevezte át.

Budapest Főváros Közgyűlése az 1892/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. h. határozatával a Budapest XXI. kerületben a Corvin 
úttól a Posztógyár utcáig tartó (az FSZKT szerint tervezett KL-KT – Közlekedési célú közterület övezet) „Gerinc 
útként” ismert út elnevezését – melynek az ingatlan-nyilvántartásban közterületként történő lejegyzése folyamatban 
van – 

Teller Ede út

elnevezésre nevezte át.
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