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I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
43/2013. (VI. 13.) önkormányzati rendelete

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
143. § (4) bekezdés a) pontjában, a nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésé-
ben, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. tör-
vény 1. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 53. §-ában meghatározott fel-
adatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rende-
let ( a továbbiakban: SZMSZ) 6. melléklet (A Közgyűlés 
által a Szervezeti és Működési Szabályzatban a bizottsá-
gokra átruházott hatáskörök jegyzéke) 2. Egészségpoli-
tikai és Szociális Bizottság cím a következő 2.9. pont-
tal egészül ki:

„2.9. Véleményezi a fővárosi népegészségüggyel és 
sporttal kapcsolatos közgyűlési előterjesztéseket.”

2. §

Az SZMSZ 6. melléklet (A Közgyűlés által a Szer-
vezeti és Működési Szabályzatban a bizottságokra átru-
házott hatáskörök jegyzéke) 6. Közbeszerzési Bizottság 
cím 6.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.4. Értékhatártól függetlenül dönt a „Budapesti 
Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítmé-
nyei”, „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűj-
tési rendszer kialakítása”, a „Római-parti árvízvédelmi 
mű megvalósítása”, „A fővárosi hulladékgazdálkodá-
si rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a 
hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának nö-
velése” és a „Hulladék lerakástól történő eltérítéshez 
szükséges eszközök beszerzése” projektekhez kapcsoló-
dó közbeszerzési eljárásokban a 6.1. pontban felsorolt 
esetekben.

2011. évi CVIII. tv. 22. § (1)”

3. §

Az SZMSZ 7. melléklet (A Közgyűlés által a Szerve-
zeti és Működési Szabályzatban a főpolgármesterre átru-

házott hatáskörök jegyzéke) 15. Gazdálkodás cím 15.1. 
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„15.1. Dönt az önkormányzat folyószámláin lévő át-
menetileg szabad pénzeszközök befektetéséről, betétként 
történő elhelyezéséről a központi költségvetésből szár-
mazó hozzájárulások és támogatások kivételével.

2011. évi CXCV. tv. 73. § (1)”

4. §

Az SZMSZ 13. melléklet (1. A képviselőcsoportok 
működéséhez a Fővárosi Önkormányzat által biztosított 
egyszeri alapellátás) 1.2.3. pontjának „Főpolgármesteri 
Hivatal” szövegrésze helyébe a „Fővárosi Önkormány-
zat” szöveg lép. 

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatály-
ba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. ren-
delet megalkotásával a Közbeszerzési Bizottságra átru-
házott hatáskörök egyszerűsödtek, átláthatóbbá váltak. 
Ezt követően vált nyilvánvalóvá, hogy „A fővárosi hul-
ladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiá-
inak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás 
arányának növelése” c. projekt keretében lebonyolítandó 
közbeszerzési eljárások esetében célszerű még a Közbe-
szerzési Bizottságra átruházni a projekt keretében lefoly-
tatandó, értékhatártól független valamennyi közbeszer-
zési eljárással kapcsolatos döntési jogosítványt.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a to-
vábbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése alapján az új jog-
szabály várható következményeit felmérve elkészült a 
rendelet előzetes hatásvizsgálata, megvizsgáltuk az új 
rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatását. Ennek 
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eredményeképpen megállapítható, hogy a korszerű hulla-
dékgazdálkodás társadalmi szintű elfogadtatása elenged-
hetetlen a lakosság legszélesebb körének bevonása és ak-
tív közreműködése nélkül. Megfelelő tájékoztatással, jó 
kommunikációval elérhető, hogy a hulladékgazdálkodási 
rendszer fejlesztése hozzájáruljon a lakosság szemléleté-
nek megváltozásához. A tudatos lakossági magatartás így 
járulhat hozzá a fenntartható fejlődés sokat hangoztatott 
elméletétől annak gyakorlati megvalósításához. 

Az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság feladat-
körét indokolt a főváros sportpolitikájával és a fővárosi 
népegészségüggyel kapcsolatos közgyűlési előterjeszté-
sek véleményezésének hatáskörével kibővíteni annak ér-
dekében, hogy a Közgyűlés a szakbizottság véleményé-
nek ismeretében hozza meg döntését az adott kérdésben. 
A hatásvizsgálat eredménye szerint a lakosság egészsé-
gének megőrzését segíti elő, ha a Fővárosi Közgyűlés a 
döntései során kiemelt fi gyelmet fordít a szakbizottság 
véleményére.

A Jat. 19. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelő-
en megtörtént a lakosság közvetlen tájékoztatása a www.
budapest.hu honlapon keresztül, annak érdekében, hogy 
tudomást szerezzen a készülő rendelettervezetről.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 59. § (2) bekezdésében előír-
tak szerint a Fővárosi Közgyűlés meghatározza azokat 
az előterjesztéseket, amelyek bizottság állásfoglalásával 
nyújthatók be. E törvényi előírásnak megfelelően kerül 
az Egészségpolitikai és Szociális Bizottsághoz a fővá-
ros sportpolitikájával és népegészségüggyel kapcsolatos 
közgyűlési előterjesztések előzetes véleményezése.

A 2. §-hoz

A módosítás eredményeként bizottsági hatáskörbe 
kerülnek a tárgyi projekt közbeszerzési eljárásával kap-
csolatban azon döntési jogkörök, amelyeket az ajánlat-
kérőnek – meglehetősen – rövid határidőn belül kellene 
gyakorolnia. Ezáltal biztosítható lesz az olyan eljárási 
cselekményekkel összefüggő döntések időbeni megho-
zatala és azonnali beavatkozást igénylő helyzetek keze-
lése, amelyek esetében rövid határidő áll az ajánlatké-
rő rendelkezésére. A döntéshozatal ugyanis sok esetben 
nem tűr halasztást, és a Fővárosi Közgyűlés soron kö-
vetkező ülésén, vagy akár rendkívüli ülésén történő dön-
téshozatal időigénye késlelteti a közbeszerzési eljárási 
cselekményeket. Ezzel összefüggésben a projekt meg-
valósítása is késedelmet szenvedhet, mely – a 2007–
2013-as programozási időszakra vonatkozó elszámol-
hatósági időszakot fi gyelembe véve – a támogatások le-
hívásának meghiúsulásával járhat.

A 3. §-hoz

Az önkormányzat nem csak betétként kötheti le a 
szabad pénzeszközeit, hanem államilag garantált vagy 
bankgarantált értékpapír és kereskedelmi kötvény vásár-
lására is fordíthatja. Ezért indokolt, hogy a főpolgár-
mesterre eddig is átruházott hatáskör e lehetőségekre 
is kiterjedjen.

A 4. §-hoz

A képviselőcsoportok működését a Fővárosi Önkor-
mányzat biztosítja, ezért szükséges a vonatkozó jogsza-
bályi hely ennek megfelelő pontosítása.

Az 5. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

�
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
45/2013. (VI. 13. ) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról,
a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 

Budapest Főváros Közgyűlése a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
109. § (4) bekezdésében, valamint a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b)–
c) pontjaiban és (4) bekezdésében, a 13. § (1) bekezdé-
sében és a 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) és g) 
pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107–109. 
§-ban meghatározott feladatkörében eljárva, a követke-
zőket rendeli el:

1. §

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiak-
ban: R.) 4. mellékletének 27. pontja helyébe a követke-
ző rendelkezés lép:

„27. A BGyH Zrt., a BTI Zrt., az FKF Zrt., a FŐ-
KERT Nonprofi t Zrt., a FŐTÁV Zrt., az FTSZV Kft. és 
a FŐKÉTÜSZ Kft. által ellátott – a Magyarország he-
lyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
23. § (1), (4) bekezdésében meghatározott – településüze-
meltetési közszolgáltatási feladatokkal összefüggő, an-
nak részét képező szolgáltatások közül a szervezési, irá-
nyítási, koordinációs és ellenőrzési feladatok, amelyek 
vonatkozásában a BVK HOLDING Budapesti Városüze-
meltetési Zrt.”

2. §

A R. 4. melléklete az alábbi 27/a. ponttal egészül ki:

„27/a. A BGyH Zrt., a BTI Zrt., az FKF Zrt., a FŐ-
KERT Nonprofi t Zrt., a FŐTÁV Zrt., az FTSZV Kft. és 
a FŐKÉTÜSZ Kft. által ellátott – a Magyarország he-
lyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
23. § (4) bekezdésében meghatározott – településüze-
meltetési közszolgáltatási feladatokkal összefüggő, an-
nak részét képező szolgáltatások közül, az önkormányzat 
felelősségi körébe tartozó döntések előkészítése, vélemé-
nyezése, a döntés-előkészítéshez kapcsolódó tanácsadói 
és véleményező tevékenység, továbbá e területen megva-
lósítandó fejlesztések esetén a projektmenedzsment tevé-
kenység, amelyek vonatkozásában a BVK Holding Buda-
pesti Városüzemeltetési Központ Zrt.”

3. §

A R. 4. melléklete az alábbi 27/b. ponttal egészül ki:

„27/b. Az FV Zrt., az FCSM Zrt., a FŐGÁZ Zrt., a 
BDK Kft. által ellátott – a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § 
(1), (4) bekezdésében meghatározott – településüzemel-
tetési közszolgáltatási feladatokkal összefüggő, annak 
részét képező szolgáltatások közül a döntés-előkészítés-
ben történő közreműködés, amely vonatkozásában a BVK 
Holding Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt.”

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A rendelet módosításának célja, hogy – összhangban 
a Közgyűlés 1815/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. határozatá-
val – továbbfejlessze a városüzemeltetési koncepció vég-
rehajtásának eszközeként alapított BVK HOLDING Bu-
dapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. működését és 
kapacitását, továbbá megerősítse a holding működésé-
vel biztosítható kapacitások fokozottabb kihasználását az 
Önkormányzat felelősségi körébe tartozó egyes fővárosi 
közszolgáltatások szervezésében.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A módosítási javaslat egyrészt azzal érinti a korábban 
a BVK HOLDING Zrt. részére biztosított kizárólagos jo-
got, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szó-
ló 2011. évi CLXXXIX. törvény hatálybalépése miatt 
a Rendeletben rögzített hivatkozásokat módosítja, más-
részt szerkesztésében illeszkedik a két új ponthoz. 
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2. §-hoz

A módosítási javaslat meghatározza a BVK HOL-
DING Zrt. kizárólagos jogának tartalmát a fővárosi köz-
szolgáltatások szervezésében. A BVK HOLDING Zrt. a 
fővárosi közszolgáltatások szervezése keretében – a gaz-
dasági társasági jog alapján gyakorolt tulajdonosi jogok 
gyakorlása mellett – jelenleg csak a tulajdonába adott 
közszolgáltató gazdasági társaságok tevékenysége tekin-
tetében lát el a kizárólagos joga alapján közszolgáltatás 
szervezési feladatokat. A hatályos szabályozás nem hatá-
rozza meg, hogy a BVK HOLDING Zrt. e tevékenysé-
ge a saját leányvállalatai mellett az önkormányzat felé is 
irányul, azaz a BVK HOLDING Zrt. feladata az önkor-
mányzat közszolgáltatás-szervezési feladatainak az ellá-
tásában való közreműködés. A Javaslat – összhangban az 
alapítói szándékkal – egyértelművé teszi a BVK HOL-
DING Zrt. közszolgáltatás szervezési feladatrendszeré-
nek meghatározását.

3. §-hoz

A módosítási javaslat lehetőséget teremt arra, hogy 
a BVK HOLDING Zrt. a számára biztosított kizáróla-

gos jog alapján a vegyes tulajdonú gazdasági társasá-
gok tevékenységéhez kapcsolódó, az önkormányzat köz-
feladatának ellátását segítő közszolgáltatás szervezési 
feladatokat külön megállapodás alapján lássa el, azaz 
közreműködjön közszolgáltatási feladatok döntés-előké-
szítésére irányuló feladatokban.

A BVK HOLDING Zrt. közszolgáltatás szervezé-
si feladatainak ellátását célszerűen együttműködési ke-
ret-megállapodás keretében szabályozhatja az önkor-
mányzat, amely közvetlen megkötésének feltétele, hogy 
a Javaslatban meghatározott közszolgáltatás szervezési 
feladatok ellátására a társaság kizárólagos joggal rendel-
kezzen.

4. §-hoz

A Javaslat e szakasza hatályba léptető  rendelkezést 
tartalmaz.

�
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 
46/2013. (VI. 13.) önkormányzati rendelete

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 

Budapest Főváros Közgyűlése a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
143. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szó-
ló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. §-ában meghatáro-
zott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rende-
let 1. melléklet „A Fővárosi Közgyűlés önként vállalt ön-
kormányzati feladatainak jegyzéke” az alábbi 13. pont-
tal egészül ki:

„13. A Fővárosi Önkormányzat közvetlen vagy közve-
tett tulajdonában, használatában, kezelésében álló köz-
fürdők működtetése.”

2. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Annak érdekében, hogy az Önkormányzat, továbbá az 
állam közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló köz-

fürdők működtetése maradéktalanul megfeleljen az ál-
talános gazdasági érdekű szolgáltatásokkal szemben tá-
masztott követelményeknek, szükséges a tevékenységet 
közfeladattá minősíteni. A rendelettervezet a közfeladati 
jelleg meghatározása érdekében javasolja a Fővárosi Ön-
kormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szó-
ló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendeletet (a továbbiak-
ban: SZMSZ) kiegészíteni.

A rendelettervezet előzetes hatásvizsgálata a jogalko-
tásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: 
Jat.) 17. §-a alapján megtörtént. 

A Jat. 19. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelő-
en megtörtént a lakosság közvetlen tájékoztatása a www.
budapest.hu honlapon keresztül annak érdekében, hogy 
az érintettek tudomást szerezzenek a készülő rendelet-
tervezetéről.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az SZMSZ rendelkezik arról, hogy a Közgyűlés a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvényben meghatározottak szerint ellátja a 
kötelező és önként vállalt önkormányzati feladat- és ha-
tásköröket. A Közgyűlés önként vállalt önkormányzati 
feladatainak felsorolását az SZMSZ 1. melléklete tartal-
mazza. A rendelettervezet ennek kiegészítésére tesz ja-
vaslatot.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 
47/2013. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 

a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 

Budapest Főváros Közgyűlése a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
109. § (4) bekezdésében, valamint a nemzeti vagyon-
ról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés 
b)–c) pontjaiban és (4) bekezdésében, a 13. § (1) bekez-
désében és a 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalma-
zás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) 
és g) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107–
109. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva, a kö-
vetkezőket rendeli el:

1. §

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a va-
gyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 4. melléklet „Kizá-
rólagos joggal rendelkező önkormányzati társaságok”az 
alábbi 34. ponttal egészül ki:

„34. A Fővárosi Önkormányzat önként vállalt fel-
adatai körében a közvetlen vagy közvetett tulajdonában, 
használatában, kezelésében álló közfürdők által nyújtott 
közszolgáltatás tekintetében: a Budapest Gyógyfürdői és 
Hévizei Zártkörűen Működö Részvénytársaság.”

2. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A közösségi közfürdői közszolgáltatás megszervezése 
szükségessé teszi, hogy a tevékenység ellátásának kizá-
rólagos jogát az Önkormányzat rendeletével a Budapest 
Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működö Részvény-
társaságra (a továbbiakban: Társaság) ruházza.

A rendelettervezet előzetes hatásvizsgálata a jogalko-
tásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: 
Jat.) 17. §-a alapján megtörtént. 

A Jat. 19. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelő-
en megtörtént a lakosság közvetlen tájékoztatása a www.
budapest.hu honlapon keresztül annak érdekében, hogy 
az érintettek tudomást szerezzenek a készülő rendelet-
tervezetéről.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A közfeladatok ellátásának kizárólagosságát az Ön-
kormányzat a vagyonrendeletében határozza meg, ezért 
indokolt a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a va-
gyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének ki-
egészítése azzal, hogy az Önkormányzat közvetlen vagy 
közvetett tulajdonában, továbbá használatában, kezelésé-
ben álló közfürdőkben közösségi közfürdő üzemeltetésé-
re a Társaság kizárólagos joggal rendelkezik.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

�
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
48/2013. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 

a fővárosi építészeti-műszaki tervtanács működési rendjéről szóló
39/2007. (VII. 12.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezéséről

Budapest Főváros Közgyűlése az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói ha-
táskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a követ-
kezőket rendeli el:

1. §

Hatályát veszti a fővárosi építészeti-műszaki tervta-
nács működési rendjéről szóló 39/2007. (VII. 12.) Főv. 
Kgy. rendelet. 

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. §

Hatályát veszti a Fővárosi Önkormányzat Szerveze-
ti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) 
Főv. Kgy. rendelet 10. melléklet (A Közgyűlés által ön-
kormányzati rendeletben a főpolgármesterre átruházott 
hatáskörök jegyzéke) „2. Építésügyi igazgatás” fejezet 
2.5 és 2.6 pontja.

4. §

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei be-
ruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóvá-
hagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. 
(X. 30.) Főv. Kgy. rendelet II. Fejezet 10. § (3) bekezdé-
se helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Budapest Főváros Önkormányzata beruházá-
sában készülő és fővárosi tulajdonban, résztulajdonban 
vagy használatban lévő ingatlanok esetében az építé-
si engedély köteles tevékenység esetében az engedélyes 
tervet legkésőbb az engedélykérelem benyújtása előtt a 
hatályos jogszabályban előírtak szerinti illetékes terv-
tanácshoz be kell nyújtani, továbbá a fővárosi főépítész 
szakmai véleményét meg kell kérni.”

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. § 
szerint önkormányzati rendelet esetén a jegyző gondos-
kodik a jogszabályok tartalmi felülvizsgálatáról, azaz a 
tárgykört érintő új jogi szabályozás vagy módosítás meg-
alkotása során, ennek hiányában e célból kiadott jogsza-
bály keretében hatályon kívül helyezésére, illetve megfe-
lelő módosítására kerüljön sor. 

A rendelettervezet előzetes hatásvizsgálata a jogalko-
tásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: 
Jat.) 17. §-a alapján megtörtént. A Jat. 19. § (2) bekez-
désében előírtaknak megfelelően megtörtént a lakosság 
közvetlen tájékoztatása a www.budapest.hu honlapon ke-
resztül, annak érdekében, hogy tudomást szerezzenek a 
készülő rendelettervezetről.

Részletes indokolás

1. §-hoz

2013. január 1-jétől módosult az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény, amely nem ad felhatalmazást a Fővárosi Ön-
kormányzat számára építészeti-műszaki tervtanács lét-
rehozására. E törvényi szabályozás alapján a Fővárosi 
Önkormányzat tervtanácsot nem működtet, így annak 
működését szabályozó rendelet hatályon kívül helyezé-
se indokolt. 

2. §-hoz 

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 

3. §-hoz

A felsőbb szintű jogszabály változás okán a Fővárosi 
Tervtanács működtetésének feladata megszűnt, ezért in-
dokolt a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rende-
let 10. számú mellékletéből a főpolgármesterre átruhá-
zott hatáskörök jegyzékéből történő törlése.

4. §-hoz

Tekintettel arra, hogy a Fővárosi Tervtanács meg-
szűnt, feladatát nem tudja ellátni, ezért a fővárosi beruhá-
zások magas színvonalú építészeti kialakításának biztosí-
tása érdekében az építési engedélyezési tervek építésügyi 
hatósági engedélyezését megelőzően a fővárosi főépítész 
szakmai véleményét indokolt megkérni.

�
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
49/2013. (VI. 13.) 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, fi gyelemmel a településfejlesz-
tési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stra-
tégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szó-
ló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 45. § (3) bekezdésé-
ben foglaltakra, a következőket rendeli el:

1. §

A Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. 
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú mellékletét1 képező  
1:4000 méretarányú térkép a Budapest XI. kerület Bu-
daörsi út–Gazdagréti út–Nagyida utca–Törökbálinti út–
Madárhegyi út által határolt területre vonatko zóan, az 
e rendelet mellékletében foglaltaknak megfelelően mó-
dosul.

2. §

E rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatály-
ba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az FSZKT-t és a BVKSZ-t az 1997. évi LXXVIII. 
törvény rendelkezései szerint a Fővárosi Közgyűlés kü-
lön-külön rendeletével fogadja el, azonban tartalmuk kö-
zösen határozza meg a kerületi önkormányzatok kerületi 
szabályozási terv (KSZT) és kerületi városrendezési sza-
bályzat (KVSZ) megalkotására irányuló tevékenységét.

1 A mellékletet képező térkép a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában való 
kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. A térkép megtekinthető az Ügyfélszolgálati Irodában 
(Budapest V., Bárczy I. u. 1–3.)

A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. számú rendelet 1. § (1) 
bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mel-
lékletét jelentő 1:4000 méretarányú térkép módosítását 
általában a kerületi önkormányzatok kezdeményezik, a 
48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. számú rendeletben foglal-
tak szerint.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált tele-
pülésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési esz-
közökről, valamint egyes településrendezési sajátos jog-
intézményről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
45. § (3) bekezdés értelmében az eljárás lefolytatására az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény (Étv.) 2012. december 31-én hatá-
lyos szabályainak megfelelően került sor. 

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

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

Az FSZKT tartalma a Budapest XI. kerület Budaörsi 
út–Gazdagréti út–Nagyida utca–Törökbálinti út–Madár-
hegyi út által határolt területre vonatkozóan a melléklet-
nek megfelelően módosul. A kerületi szabályozási terv 
készítésével összefüggésben a XI. kerületi Önkormány-
zat kezdeményezte a módosítást, amely módosítás dön-
tően a kerület érdekeit szolgálja.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

�
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II. rész

Kivonat
Budapest Főváros Közgyűlése

2013. április 24-i ülésének 
jegyzőkönyvéből

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

567/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:
 1. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 

2014. évi költségvetési koncepciójára.
 2. Javaslat a közterület- és városrésznevek meg-

állapításáról, azok jelöléséről, valamint a ház-
szám-megállapítás szabályairól szóló 94/2012. 
(XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú mellékle-
tének módosítására. 

 3. Fővárosi garancialevél a 2021. évi Úszó Világ-
bajnokság Budapesten történő megrendezésé-
nek pályázatához.

 4. Javaslat a FŐGÁZ Zrt. 2013. április 25-ei évi 
rendes közgyűlésének napirendi pontjaira vo-
natkozó előzetes döntések meghozatalára. 

 5. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. és a BKSZT 
Kft. fúziójával kapcsolatos döntésekre.

 6. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2013. április 
29-ei rendkívüli közgyűlésének napirendi pont-
jaira vonatkozó előzetes döntések meghozatal-
ára.

 7. Javaslat tűzoltó laktanyák felújítására megítélt 
támogatások felhasználásáról szóló záró beszá-
molók elfogadására. 

 8. Javaslat alapítói határozat kiadására a BKV Zrt. 
részére a BKV Trade Kft.-ben fennálló részese-
dés értékesítése tárgyában. 

 9. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat 2013. évi 
költségvetése végrehajtásának érdekében szük-
séges fejlesztési és megvalósítási célú szerző-
dések megkötésére és a megkötött szerződések 
módosítására.

10. Jelentések Budapest Főváros Önkormányzatá-
nak 2012. évi költségvetési gazdálkodásáról. 
(Beszámoló Budapest Főváros Önkormányza-
ta 2012. évi költségvetése alakulásáról. Javas-
lat Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi 
pénzmaradványa jóváhagyására.) 

11. Javaslat a BFVK Zrt. 2013. évi éves szerződé-
sének 1. számú módosítására. 

12. Javaslat a Bp. I. ker., 6696/2/A hrsz. alatt felvett, 
ún. Sziklakórház ingatlanra vonatkozó ingyenes 
tulajdonszerzés iránti igény előterjesztésére. 

13. Dunai budapesti kikötők különös közterület-
használati szabályai.

14. Javaslat a Budapest Komplex Integrált Szenny-
vízelvezetése c. projekt támogatási szerződése 
megkötésének jóváhagyására, valamint a pro-
jekt pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásá-
nak, továbbá a beruházási célokmány 11. sz. 
módosításának elfogadására. 

15. Budapest Főváros Önkormányzatának az EIT 
Climate-KIC szervezetén belüli partnerségi tá-
mogatási szerződése megkötésének jóváhagyá-
sa. 

16. Javaslat földhasználati jogot alapító szerződé-
sek megkötésére „A fővárosi hulladékgazdál-
kodási rendszer környezetbarát technológiáinak 
bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahaszno-
sítás arányának növelése” című projekt kereté-
ben. 

17. Javaslat a BKISZ projekttel kapcsolatban meg-
kötött kerületi megállapodások módosítására.

18. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat beruházásá-
ban megvalósuló közlekedési beruházások en-
gedélyokiratainak módosítására. 

19. Javaslat Budapest főváros építészeti öröksé-
gének fővárosi helyi védelméről szóló önkor-
mányzati rendelet megalkotására. 

20. Javaslat a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai 
Központ Nonprofi t Kft. alapító okiratának mó-
dosítására és SZMSZ-ének jóváhagyására. 

21. Javaslat az állami intézményfenntartó központ-
tal kötendő, a köznevelési feladatok ellátását 
szolgáló vagyonelemekre ingyenes vagyonke-
zelői jogot biztosító, a köznevelési intézmények 
működtetésére vonatkozó szerződések jóváha-
gyására. 

22. Javaslat a Szent Erzsébetről Nevezett Beteg-
ápoló Nővérek egyházi jogi személlyel és Va-
kok Batthyány László Római Katolikus Gyer-
mekotthon, Óvoda, Általános Iskolával kötött 
haszonkölcsön szerződés módosítására. 

23. Javaslat a Budapest V. kerület, Veres Pálné u. 
36–38. szám alatti (hrsz.: 24049) ingatlanban 
működő Veres Pálné Gimnázium működésével 
kapcsolatos döntések meghozatalára.

24. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat közművelő-
dési feladatairól szóló 43/1998. (IX. 14.) Főv. 
Kgy. rendelet módosítására. 

25. Javaslat Lev Tolsztoj mellszobor elhelyezésére 
a városligeti Tolsztoj sétányon. 
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26. Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum Aquin-
cumi Múzeuma régi kiállító épületének állag-
megóvásához forrás biztosítására. 

27. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Környezet-
védelmi Alapjáról szóló 12/2009. (III. 13.) Főv. 
Kgy. rendelet módosítására. 

28. Javaslat a környezeti zaj értékeléséről és keze-
léséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rende-
letben meghatározott önkormányzati feladatok 
végrehajtásáról szóló Budapest és vonzáskörze-
te települési önkormányzatok társulási megálla-
podásának megszüntetésére. 

29. Javaslat az ISMAC és a Városligeti Műjégpá-
lya költségvetési szervek megszüntetésére és 
a BSSZ Budapesti Sportszolgáltató Nonprofi t 
Kft. megalapítására. 

30. Javaslat a Budapest Esély Nonprofi t Kft. 2013. 
évi közszolgáltatási szerződésének módosítására.

31. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásá-
ban működő Idősek Otthonainak átszervezésére 
I. ütem. 

32. Javaslat Budapest Főváros Önkormányza-
ta 2013. évi összevont költségvetéséről szóló 
21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítá-
sára.

33. Döntés díszpolgári cím adományozásáról.
34. Döntés Bárczy István Díj adományozásáról.
35. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. által tárgya-

lásos közbeszerzési eljárásban felvételre kerü-
lő, legfeljebb 12,094 milliárd HUF keretösz-
szegű tagi kölcsönt kiváltó pénzintézeti hitellel 
kapcsolatos tulajdonosi kötelezettségvállalások 
körére. 

36. Javaslat a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprő-
ipari Kft. 2012. évi közszolgáltatási beszámoló-
jának elfogadására. 

37. Javaslat az Emlékparcellák, Emlékkertek Gon-
dozása közszolgáltatások 2013. évi szolgáltatá-
si szintjére, valamint a 2013. évi közszolgálta-
tási szerződés megkötésére a BTI Zrt.-vel. 

38. Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 
2012. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek 
teljesítéséről szóló beszámolójának elfogadására.

39. A híd-, műtárgy felújítási programban szereplő 
egyes részfeladatok megvalósításához szüksé-
ges tervezői művezetési feladatok ellátása a Fő-
városi Önkormányzat által korábban megkötött 
szerződések alapján a BKK szakmai segítségé-
nek igénybevételével. 

40. Beszámoló a Fővárosi Önkormányzat 2012. évi 
lakásbérbeadási tevékenységéről és javaslat a 
2013. évi lakásbérbeadási tevékenységére. 

41. A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló 
Bp. VI. ker., Hegedű u. 1. szám alatti ingatlan 
tulajdonjogának cserével történő átruházása.

42. 2013. évi pályázati felhívás a kerületi önkor-
mányzatok rehabilitációs munkáinak támogatá-
sára.

43. Javaslat a Rákoskeresztúri autóbusz folyosó ki-
alakítása, valamint a Csepeli gerincút kiépíté-
se (I. ütem) c. projekt uniós támogatásból meg-
valósuló projektek támogatási szerződéseinek 
módosítására. 

44. Javaslat „A budapesti közösségi közlekedés fej-
lesztése – a Pesti úton buszsáv kialakítása út-
pálya szélesítéssel” támogatási szerződés 5. sz. 
módosítására. 

45. Javaslat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
által KEOP pályázatokhoz kiadandó tulajdono-
si hozzájáruláshoz kapcsolódó megállapodás 
megkötésére. 

46. A BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 
2013. évi költségvetése, valamint a 2012. évi 
menedzsment költségek felhasználásáról ké-
szült beszámoló elfogadása.

47. Javaslat Budapest 2030 hosszú távú városfej-
lesztési koncepciójának elfogadására. 

48. Javaslat az Új Színház Nonprofi t Kft. szerveze-
ti és működési szabályzata módosításának jóvá-
hagyására. 

49. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásá-
ban működő gazdasági szervezetek szervezeti 
és működési szabályzatainak jóváhagyására.

50. Javaslat a kulturális és oktatási ágazatba tartozó 
egyszemélyes gazdasági társaságok vezetői ja-
vadalmazási szabályzatának módosítására.

51. Javaslat II. János Pál tiszteletére emléktábla el-
helyezésére a XIV. kerület Hősök terén.

52. Budapest Környezeti Állapotértékelése 2012. 
53. Javaslat a „Belvárosi templom homlokzat re-

konstrukció” elnevezésű engedélyokirat 3. szá-
mú módosítására. 

54. Javaslat szándéknyilatkozat megkötésére a Jahn 
Ferenc Dél-pesti Kórház csepeli telephelyén ki-
alakítandó idősek otthona megvalósításához.

55. Beszámoló az Informatikai Tanácsnok 2012. 
éves tevékenységéről.

56. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határoza-
tok végrehajtásáról.

A napirend 1. pontja: Javaslat Budapest Főváros 
Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójára.

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

568/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
elfogadja az előterjesztésben foglalt tartalommal 
Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költ-
ségvetési koncepcióját azzal, hogy a 2014. évi rész-
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letes költségvetés előkészítésekor a következők 
szerint kell eljárni:
• működési hiány nem tervezhető;
• a hitelszerződésekben vállalt kötelezettségeket 

(pl. pénzügyi mutatók) maradéktalanul teljesíte-
ni kell;

• a közösségi közlekedési szolgáltatást a rendelke-
zésre álló forrásokhoz kell igazítani;

• új kötelezettség csak új külső forrás biztosításá-
val vállalható, kivételt képeznek a magas támo-
gatási intenzitást élvező, európai uniós társfi nan-
szírozással megvalósuló fejlesztési projektek;

• többletigény csak elháríthatatlan külső körül-
mény esetén javasolható.

Határidő: 2014. évi költségvetés tervezése 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 2. pontja: Javaslat a közterület- és város-
résznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint 
a házszám-megállapítás szabályairól szóló 94/2012. 
(XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet 2. sz. mellékletének módo-
sítására.

Előterjesztő: Tarlós István 

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 33/2013. (V. 10.) önkormányzati rendele-
tét a 94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 
az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 3. pontja: Fővárosi garancialevél a 2021. 
évi Úszó Világbajnokság Budapesten történő megrende-
zésének pályázatához.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

569/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
egyetért és jóváhagyja a Magyar Úszó Szövetség 
által a 2021. évi Úszó, Vízilabda, Műugró, Műúszó 
és Nyílt Vízi Világbajnokság megrendezésére elké-
szített, a Nemzetközi Úszó Szövetséghez (FINA) 
benyújtott pályázati anyaghoz kiadott fővárosi ga-
rancialevél dokumentummal, az előterjesztés 1. 
számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: Javaslat a FŐGÁZ Zrt. 2013. 
április 25-ei évi rendes közgyűlésének napirendi pontjai-
ra vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

Előterjesztők: Tarlós István, dr. György István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

570/2013. (IV. 24.) 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 eljárva úgy 
dönt, hogy a Fővárosi Gázművek Zrt. 2013. ápri-
lis 25-én tartandó évi rendes közgyűlésén Budapest 
Főváros Önkormányzata, mint részvényes képvise-
letében eljáró személy kötött mandátummal eljárva 
„igen” szavazatával támogassa a következő dönté-
sek meghozatalát:
– Az igazgatóság jelentésének elfogadását a Tár-
saság 2012. évi éves beszámolójáról, az ügyveze-
tésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpoliti-
kájáról, valamint a Társaság 2012. évi konszolidált 
éves beszámolójáról. 
– A felügyelőbizottság jelentésének elfogadását a 
Társaság 2012. évi éves beszámolójáról és a 2012. 
évi konszolidált éves beszámolójáról. 
– A könyvvizsgáló (Deloitte Könyvvizsgáló és 
Tanácsadó Kft. nyt. sz.: 000083, Horváth Tamás 
könyvvizsgáló, nyt. sz.: 003449) jelentésének elfo-
gadását a Társaság 2012. évi éves beszámolójáról 
és a 2012. évi konszolidált éves beszámolójáról. 
– A Társaság 2012. évi beszámolója alapján az 
igazgatóság – felügyelőbizottság által jóváhagyott 
– osztalékfi zetési javaslatának elfogadását, amely 
szerint a 2012. évi 7 051 952 218 Ft adózott ered-
ményből 7 051 680 919 Ft a részvényesek között 
osztalékként kerüljön felhasználásra, oly módon, 
hogy a Társaság egy részvényre 21 869 Ft össze-
gű osztalékot fi zessen ki, míg az adózott eredmény 
maradék összege 271 299 Ft értékben mérleg sze-
rinti eredményként, majd 2013-ban eredménytarta-
lékként kerüljön elszámolásra. 
– A Társaság 2012. évi éves beszámolójának el-
fogadását, az igazgatóság – felügyelőbizottság által 
jóváhagyott – az eredmény felhasználására vonat-
kozó javaslatát az alábbiak szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. december 31.
 (Adatok M Ft-ban)
Mérlegfőösszeg 129 214
Adózás előtti eredmény  7 697
Adózott eredmény 7 052
Eredménytartalék igénybevétele 0 
Jóváhagyott osztalék, részesedés 7 052
Mérleg szerinti eredmény 0

– A Társaság 2012. évi éves konszolidált beszá-
molójának elfogadását az alábbiak szerint:

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2012. december 31.
 (Adatok M Ft-ban)
Mérlegfőösszeg 134 118



2013. június 13. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1557

Adózás előtti eredmény  7 855
Adózott eredmény 6 954
Eredménytartalék igénybevétele 0 
Jóváhagyott osztalék, részesedés 7 106
Mérleg szerinti eredmény –152

– Dr. Marie-Theres Thiell igazgatósági tagságáról 
történő lemondásának tudomásulvételét a Társaság 
közgyűlésének napjától 2013. április 25-ei hatály-
lyal.
– A megüresedő igazgatósági helyre – az RWE 
részvényes javaslatára – Bernhard Lüschper meg-
választását a Társaság közgyűlésének napjától 
2013. április 25-től 2015. május 31-ig terjedő idő-
tartamra, díjazásának a többi taggal azonos mérték-
ben történő megállapítása mellett. 
– Az igazgatóság elnöke díjazásának 395 000 Ft/
hó, tagjai díjazásának 290 000 Ft/hó összegben tör-
ténő megállapítását 2013. május 1-jétől 2014. ápri-
lis 30-ig. 
– A felügyelőbizottság elnöke díjazásának 
387 000 Ft/hó, tagjai díjazásának 194 000 Ft/hó ösz-
szegben történő megállapítását 2013. május 1-jétől 
2014. április 30-ig.
– A Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 
díjazásának megállapítását a 2013. üzleti évre 
6 249 200 Ft+áfa összegben a FŐGÁZ Zrt. 2013. 
évi, a magyar számviteli törvények szerint összeál-
lított nem konszolidált és konszolidált éves beszá-
molóinak vizsgálatáért.
– A Társaság alapszabálya módosításának elfoga-
dását az előterjesztés 4. számú mellékletében fog-
lalt tartalommal. 
– Döntés a Zugló-Therm Kft.-ben meglévő FŐ-
GÁZ Zrt. részesedés átruházásról szóló napirendi 
pont napirendről való levételét. 

Határidő: a Társaság évi rendes közgyűlésének napja
Felelős: Tarlós István 

571/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a Fővá-
rosi Gázművek Zrt. 2013. április 25-én tartandó évi 
rendes közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat rész-
vényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljár-
va vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a rész-
vényesi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a Társaság évi rendes közgyűlésének napja
Felelős: Tarlós István 

A napirend 5. pontja: Javaslat a Fővárosi Vízművek 
Zrt. és a BKSZT Kft. fúziójával kapcsolatos döntésekre.

Előterjesztők: Tarlós István, dr. György István 

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 34/2013. (V. 10.) önkormányzati rendele-
tét Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a va-
gyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szó-

ló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 
előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

572/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti 2013. június 1-jei hatállyal 
a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üze-
meltetését szabályozó, BKSZT Kft.-vel kötött bér-
leti és üzemeltetési szerződés módosítását az elő-
terjesztői kiegészítés 3. számú melléklete szerint 
azzal, hogy a BKSZT Kft. helyett a szerződésbe 
üzemeltetőként a Fővárosi Vízművek Zrt. lép. Fel-
hatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2013. június 1.
Felelős: Tarlós István 

573/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti 2013. június 1-jei hatállyal 
a Budapest Főváros Önkormányzata, Fővárosi Csa-
tornázási Művek Zrt. és a BKSZT Kft. között kötött 
szennyvíztisztítási szolgáltatási szerződés módo-
sítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerint 
azzal, hogy a szerződésbe a BKSZT Kft. helyébe a 
Fővárosi Vízművek Zrt. lép. Felhatalmazza a főpol-
gármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2013. június 1.
Felelős: Tarlós István 

574/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) bekezdésében és a nemzeti vagyonról szó-
ló 2011. évi CXCVI. törvény 8. § (14) bekezdésé-
ben foglalt hatáskörében eljárva a BVK Holding 
Zrt. legfőbb szerveként jóváhagyja a BVK Holding 
Zrt. – a BKSZT Kft.-ben meglévő 49,8%-os – üz-
letrésze Fővárosi Vízművek Zrt. általi megvásárlá-
sára irányuló, az előterjesztés 6. számú mellékletét 
képező üzletrész adásvételi szerződést, 137 625 000 
Ft vételárral.
Felkéri a BVK Holding Zrt. vezérigazgatóját az 
adásvételi szerződés aláírására.

Határidő: 2013. április 29.
Felelős: Tarlós István 

575/2013. (IV. 24.) 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 eljárva, mint 
a BKSZT Kft. tagja Budapest Főváros Önkormány-
zata a BVK Holding Zrt. BKSZT Kft.-ben meglévő 
49,8%-os üzletrésze Fővárosi Vízművek Zrt. álta-
li megvásárlása során – a Fővárosi Önkormányza-
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tot, mint a BKSZT Kft.-ben üzletrésszel rendelke-
ző tagot megillető – elővásárlási jogával nem kíván 
élni.
Felkéri a főpolgármestert az ezzel kapcsolatos, az 
előterjesztés 17. sz. mellékletét képező nyilatkozat 
aláírására.

Határidő: 2013. április 29. 
Felelős: Tarlós István 

576/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Kijelenti, hogy a 1211 Budapest XXI., Nagy Duna 
sor 2. szám alatt található telephelyet a Fővárosi 
Vízművek Zrt. a bérleti és üzemeltetési szerződés 
az előterjesztői kiegészítés 3. számú melléklete 
szerinti módosítása alapján 2013. június 1-jei ha-
tállyal jogszerűen használja a Budapesti Központi 
Szennyvíztisztító Telep üzemeltetése céljából. Erre 
való tekintettel felkéri a főpolgármestert az előter-
jesztés 18. sz. mellékletét képező, a jogszerű hasz-
nálatot igazoló okirat aláírására.

Határidő: 2013. április 29.
Felelős: Tarlós István 

577/2013. (IV. 24.) 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 eljárva, mint 
a BKSZT Kft. tagja kijelöli és meghatalmazza a Fő-
városi Önkormányzatot, mint tagot képviselő dr. 
Kókány Csabát, hogy a BKSZT Kft. soron követ-
kező rendkívüli taggyűlésén kötött mandátummal 
eljárva „igen” szavazatával biztosítsa, hogy
– a BKSZT Kft. a BVK Holding Zrt. BKSZT 
Kft.-ben meglévő üzletrésze Fővárosi Vízművek 
Zrt. részére történő eladása során elővásárlási jogá-
val nem kíván élni, 
• és a BKSZT Kft. elővásárlási jog gyakorlására 
harmadik személyt sem jelöl ki, továbbá
• a BKSZT Kft. taggyűlése hozzájárul az üzlet-
rész adásvételhez;
– a BKSZT Kft. taggyűlése jóváhagyja a Buda-
pesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemelte-
tését szabályozó bérleti és üzemeltetési szerződés 
módosítását az előterjesztői kiegészítés 3. számú 
melléklete szerint;
– a BKSZT Kft. taggyűlése jóváhagyja a Buda-
pest Főváros Önkormányzata, a Fővárosi Csator-
názási Művek Zrt. és a BKSZT Kft. között kötött 
szennyvíztisztítási szolgáltatási szerződés módosí-
tását az előterjesztés 4. számú melléklete szerint;
– a BKSZT Kft. taggyűlése – a BVK Holding Zrt. 
és a Fővárosi Vízművek Zrt. között kötött üzletrész 
adásvételi szerződés hatálybalépésének feltételével 
– jóváhagyja a BKSZT Kft. társasági szerződése 
módosítását az előterjesztés 19. számú melléklete 

szerint azzal, hogy a Társaság tagja a BVK Holding 
Zrt. helyett a Fővárosi Vízművek Zrt. lesz;
– amennyiben a BVK Holding Zrt. és a Fővá-
rosi Vízművek Zrt. között kötött üzletrész adásvé-
teli szerződés a bérleti és együttműködési megál-
lapodás megkötéséig hatályba lép, a BKSZT Kft. 
taggyűlése jóváhagyja az előterjesztés 15. számú 
mellékletét képező bérleti és együttműködési meg-
állapodást.
Felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő megha-
talmazásának aláírására.

Határidő: a BKSZT Kft. soron következő rendkívü-
li taggyűlése

Felelős: Tarlós István 

578/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljár-
va, mint a Fővárosi Vízművek Zrt. részvényese ki-
jelöli és meghatalmazza a Fővárosi Önkormányza-
tot, mint részvényest képviselő dr. Kókány Csabát, 
hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2013. április 29-ei 
rendkívüli közgyűlésén kötött mandátummal eljár-
va „igen” szavazatával biztosítsa, hogy
– a Fővárosi Vízművek Zrt. közgyűlése jóvá-
hagyja a BVK Holding Zrt. BKSZT Kft.-ben meg-
lévő üzletrészének Fővárosi Vízművek Zrt. általi 
137 625 000 Ft vételáron történő megvásárlását az 
előterjesztés 6. számú mellékletét képező üzletrész 
adásvételi szerződés szerint.
– a Fővárosi Vízművek Zrt. közgyűlése jóváhagy-
ja a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep 
üzemeltetését szabályozó bérleti és üzemeltetési 
szerződés módosítását az előterjesztői kiegészítés 
3. számú melléklete szerint.
– a Fővárosi Vízművek Zrt. közgyűlése jóváhagy-
ja Budapest Főváros Önkormányzata, a Fővárosi 
Csatornázási Művek Zrt. és a BKSZT Kft. között 
kötött szennyvíztisztítási szolgáltatási szerződés 
módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete 
szerint.
– a Fővárosi Vízművek Zrt. közgyűlése jóváhagy-
ja a Fővárosi Vízművek Zrt. alapszabályának mó-
dosítását az előterjesztés 7. számú melléklete sze-
rint.
Felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő 
meghatalmazásának aláírására.

Határidő: 2013. április 29. 
Felelős: Tarlós István 

579/2013. (IV. 24.) 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 eljárva, mint 
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a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részvényese ki-
jelöli és meghatalmazza a Fővárosi Önkormányza-
tot, mint részvényest képviselő dr. Kókány Csabát, 
hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron kö-
vetkező rendkívüli közgyűlésén kötött mandátum-
mal eljárva „igen” szavazatával biztosítsa, hogy a 
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. jóváhagyja a Bu-
dapest Főváros Önkormányzata, a Fővárosi Csator-
názási Művek Zrt. és a BKSZT Kft. között kötött 
szennyvíztisztítási szolgáltatási szerződés módosí-
tását az előterjesztés 4. számú melléklete szerint.
Felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő 
meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron 
következő rendkívüli közgyűlése

Felelős: Tarlós István 

580/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Megerősíti a 142/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. határozat 
szerinti, a BKSZT Kft.-nek a Fővárosi Vízművek 
Zrt.-be történő beolvasztására irányuló szándékát, 
és felkéri a főpolgármestert, hogy a Közgyűlés má-
jusi rendes ülése elé terjessze be a Fővárosi Önkor-
mányzat tulajdonában lévő, a BKSZT Kft. 50,2%-os 
mértékű üzletrészének értékesítéséhez szükséges 
dokumentumokat, lehetővé téve, hogy a Fővárosi 
Vízművek Zrt. a BKSZT Kft. egyedüli tulajdono-
sává váljon.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2013. májusi ren-
des ülése

Felelős: Tarlós István 

A napirend 6. pontja: Javaslat a Fővárosi Vízmű-
vek Zrt. 2013. április 29-ei rendkívüli közgyűlésének na-
pirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghoza-
talára.

Előterjesztő: dr. György István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

581/2013. (IV. 24.) 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 eljárva úgy 
dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2013. ápri-
lis 29-én tartandó rendkívüli közgyűlésén Budapest 
Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője 
kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával 
támogassa a következő döntések meghozatalát:
– 1. napirendi pont tekintetében külön előterjesz-
tés alapján a Fővárosi Közgyűlés által a Fővárosi 
Vízművek Zrt. vonatkozásában meghozott határo-
zatokban foglaltak szerinti döntéseket.
– 2. napirendi pont:

• annak tudomásulvételét, hogy 2012. évben több-
let víziközmű-fejlesztési hozzájárulás keletkezett, 
és az arra vonatkozó döntést, hogy a többlet 64 004 
E Ft bevonásra kerül a 2012. évi források körébe, 
ezzel az összforrás 4 803 410 E Ft-ról 4 867 414 E 
Ft-ra emelkedik.
• arra vonatkozó döntést – a tényadatok birtoká-
ban –, hogy a Társaság saját forrásából megvaló-
sítható beruházások fedezetét 4 867 414 E Ft-ban 
határozza meg, amelyből 4 537 054 E Ft felhaszná-
lásra került a 2012. évben, a beruházási keret ma-
radványa: 330 359 E Ft (amortizáció), ami a válla-
lati általános tartalék részét képezi.
• a Társaság 2012. évi beruházási tervének telje-
sítéséről szóló jelentés elfogadását.
– 3. napirendi pont:
• annak tudomásulvételét, hogy az 1 500 000 E Ft 
hitelből 1 491 693 E Ft felhasználásra került 2011–
2012. évben.
• a hitelből megvalósuló beruházási terv teljesíté-
séről szóló jelentés elfogadását.
– 4. napirendi pont: a Fővárosi Vízművek Zrt. be-
ruházási szabályzata módosításának elfogadását az 
előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal. 
– 5. napirendi pont: 
• a Társaság könyvvizsgálójává a Pricewater-
houseCoopers Könyvvizsgáló Kft., valamint sze-
mélyében felelős könyvvizsgálóvá Barsi Éva 
(kamarai tagsági szám: 002945), mint a Pricewater-
houseCoopers Könyvvizsgáló Kft. üzlettársának 
megválasztását 2013. június 1.–2014. május 31-ig 
terjedő időszakra.
• a könyvvizsgálat 2013. évi fi x díjának 7 900 000 
Ft+a mindenkori áfa törvényben foglalt mértékű áfa 
összegben történő megállapítását.
– 6. napirendi pont: a 337/2013. (II. 27.) Főv. 
Kgy. határozatban foglaltak szerinti döntés meg-
hozatalát azzal a módosítással, hogy Hanzély Ákos 
felügyelőbizottsági tag visszahívásának és az új 
felügyelőbizottsági tag, dr. Kapás Lilla megbízatá-
sának kezdő időpontja a Társaság rendkívüli köz-
gyűlésének napja, azaz 2013. április 29. 
– 7. napirendi pont: a Társaság alapszabálya mó-
dosításának elfogadását az előterjesztés 7. sz. mel-
léklete szerinti tartalommal.
– 8. napirendi pont: a Társaság igazgatóságának 
elnöke és tagjai, valamint a felügyelőbizottság el-
nöke és tagjai díjazásának változatlanul hagyását a 
2013/2014. évre, és ennek megfelelően a 2013. jú-
nius 1. és 2014. május 31. közötti időszakra a díja-
zás alábbiak szerinti megállapítását: 
Igazgatóság elnöke: 299 000 Ft/hó
Igazgatóság tagjai: 218 000 Ft/hó
Felügyelőbizottság elnöke: 299 000 Ft/hó
Felügyelőbizottság tagja: 161 000 Ft/hó.
– 9. napirendi pont:
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• Biatorbágy Város Önkormányzata és a Fővárosi 
Vízművek Zrt. között kötendő, az előterjesztői ki-
egészítés 1/a. sz. mellékletét képező részvény adás-
vételi szerződés elfogadását, az alábbi lényeges ele-
mekkel:
○ értékesítendő részvények: 50 db, egyenként 
egyszázezer forint névértékű részvény, melyek sor-
száma: 585310-585359;
○ részvények össznévértéke: 5 000 000 Ft, azaz 
ötmillió forint;
○ részvények eladási ára: 4 927 944 Ft, azaz négy-
millió-kilencszázhuszonhétezer-kilencszáznegy-
vennégy forint;
○ Társaságban ezen részvényekkel megtestesített 
tulajdoni arány: 0,01%;
○ vételár fi zetési határidő: 2013. december 31.
• Tököl Város Önkormányzata és a Fővárosi Víz-
művek Zrt. között kötendő, az előterjesztői kiegé-
szítés 1/b. sz. mellékletét képező részvény adás-
vételi szerződés elfogadását, az alábbi lényeges 
elemekkel:
○ értékesítendő részvények: 10 db, egyenként 
egyszázezer forint névértékű részvény, melyek sor-
száma: 577800, 585301-585309;
○ részvények össznévértéke: 1 000 000 Ft, azaz 
egymillió forint;
○ részvények eladási ára: 985 589 Ft, azaz kilenc-
száznyolcvanötezer- ötszáznyolcvankilenc forint;
○ Társaságban ezen részvényekkel megtestesített 
tulajdoni arány: 0,002%;
○ vételár fi zetési határidő: 2013. december 31.
• a Társaság alapszabálya módosításának az elő-
terjesztői kiegészítés 2. sz. melléklete szerinti tarta-
lommal történő elfogadását.

Határidő: a Társaság rendkívüli közgyűlésének napja
Felelős: Tarlós István 

582/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a Fővá-
rosi Vízművek Zrt. 2013. április 29-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
Felelős: Tarlós István

A napirend 7. pontja: Javaslat tűzoltó laktanyák fel-
újítására megítélt támogatások felhasználásáról szóló 
záró beszámolók elfogadására.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

583/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
elfogadja – a tűzoltólaktanya felújításának tárgyá-
ban az FPH015/221-31/2012. számú szerződéssel 

módosított FPH015/376-25/2011. számú támoga-
tási szerződésben foglaltak szerint – a 1012 Buda-
pest, Kosciuszkó Tádé utca 5. szám alatti tűzoltó-
laktanya felújítására nyújtott 2 544 159 Ft összegű 
támogatás teljes felhasználásáról szóló záró beszá-
molót és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről 
tájékoztassa a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság vezetőjét.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

584/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Elfogadja – a tűzoltólaktanya felújításának tárgyá-
ban az FPH015/221-32/2012. számú szerződéssel 
módosított FPH015/376-26/2011. számú támoga-
tási szerződésben foglaltak szerint – a 1215 Buda-
pest, Katona József utca 66–68. szám alatti tűzoltó-
laktanya felújítására nyújtott 1 925 286 Ft összegű 
támogatás teljes felhasználásáról szóló záró beszá-
molót és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről 
tájékoztassa a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság vezetőjét.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

585/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Elfogadja – tűzoltólaktanya felújításának tárgyában 
az FPH015/221-33/2012. számú szerződéssel mó-
dosított FPH015/376-27/2011. számú támogatási 
szerződésben foglaltak szerint – a 1201 Budapest, 
Vörösmarty utca 13–15. szám alatti tűzoltólaktanya 
felújítására nyújtott 1 808 030 Ft összegű támoga-
tás teljes felhasználásáról szóló záró beszámolót és 
felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoz-
tassa a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
vezetőjét.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

586/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
„883502 Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazg. tűzol-
tólaktanyái felújítási támogatása” címkódról
a) a módosított FPH015/376-25/2011. számú tá-
mogatási szerződés alapján az 1012 Budapest, 
Kosciuszkó Tádé utca 5. szám alatti tűzoltólakta-
nya felújítására nyújtott 2 544 159 Ft összegű támo-
gatás;
b) a módosított FPH015/376-26/2011. számú tá-
mogatási szerződés alapján az 1215 Budapest, Ka-
tona József utca 66–68. szám alatti tűzoltólaktanya 
felújítására nyújtott 1 925 286 Ft összegű támoga-
tás;
c) a módosított FPH015/376-27/2011. számú tá-
mogatási szerződés alapján az 1201 Budapest, Vö-
rösmarty utca 13–15. szám alatti tűzoltólaktanya 
felújítására nyújtott 1 808 030 Ft összegű támoga-
tás Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság részé-
re történő átutalására.
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Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

587/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Tekintettel arra, hogy a tűzoltólaktanyák felújítására 
alacsonyabb összeg kerül felhasználásra, csökken-
ti a „883502 Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazg. 
tűzoltólaktanyái felújítási támogatása” cím kiadási, 
azon belül felújítási célú támogatásértékű kiadások, 
az „FKI 1012 Budapest, Kosciuszkó Tádé utca 1. 
szám alatti telephely felújításának támogatása” fel-
adat előirányzatát 206 E Ft-tal, az „FKI 1215 Bu-
dapest, Katona J. utca 66. szám alatti telephely fel-
újításának támogatása” feladat előirányzatát 650 E 
Ft-tal, az „FKI 1201 Budapest, Vörösmarty utca 
13–15. szám alatti telephely felújításának támo-
gatása” feladat előirányzatát 192 E Ft-tal és ezzel 
egyidejűleg 1 048 E Ft-tal megemeli a „930001 Ál-
talános tartalék” cím kiadási előirányzatát.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a soron következő 
költségvetési rendeletmódosítás alkalmával gon-
doskodjon az előirányzat-módosítás átvezetéséről.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása

Felelős: Tarlós István 

A napirend 8. pontja: Javaslat alapítói határozat ki-
adására a BKV Zrt. részére a BKV Trade Kft.-ben fennál-
ló részesedés értékesítése tárgyában.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, 
dr. György István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

588/2013. (IV. 24.) 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 Budapes-
ti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytár-
saság legfőbb szerveként (alapítójaként) eljárva a 
BKV Trade Korlátolt Felelősségű Társaság 98%-os 
üzletrészének Dalmex Kereskedelmi és Szolgálta-
tó Korlátolt Felelősségű Társaság (2040 Budaörs, 
Sport u. 6., adószám: 12747669-2-13) részére törté-
nő átruházását jóváhagyja az alábbi feltételek mel-
lett:
• az üzletrész vételára bruttó 980 000 Ft, 
• a vételárat Vevő átutalással fi zeti meg szerződés 
mindkét fél általi aláírásától számított 15 napon be-
lül.
• a szerződés mindkét fél általi aláírását követő 
30 napon belül Vevő köteles gondoskodni a Társa-
ság nevének megváltoztatásáról akként, hogy abból 
kerüljön törlésre az Eladó megjelölésére szolgáló 
„BKV” utalás.

Határidő: 2013. május 15.
Felelős: Tarlós István 

589/2013. (IV. 24.) 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 Budapes-
ti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytár-
saság legfőbb szerveként (alapítójaként) eljárva 
jóváhagyja, hogy amennyiben az üzletrész értékesí-
tési pályázata nem jár eredménnyel, úgy kezdődjön 
meg a BKV Trade Korlátolt Felelősségű Társaság 
végelszámolása.

Határidő: 2013. augusztus 30.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 9. pontja: Javaslat a Fővárosi Ön-
kormányzat 2013. évi költségvetése végrehajtásának 
érde kében szükséges fejlesztési és megvalósítási célú 
szerződések megkötésére és a megkötött szerződések mó-
dosítására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, 
dr. György István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

590/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
egyetért a BKK Zrt. tevékenységi köréhez tartozó 
fejlesztési és felújítási közlekedési feladatok meg-
valósításához szükséges pénzeszköz átadás-átvé-
teli forrásszerződések – a Fővárosi Önkormányzat 
2013. évi költségvetési rendeletének változásához 
igazodó –, az előterjesztés 1. számú mellékletében 
összesített módosításaival, továbbá a BKK közle-
kedési feladatok és forrásszerződések 2013. évi 
költségvetéssel történő összehangolásával. 

591/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Egyetért azzal, hogy az útfelújítások megvalósítása 
érdekében legyenek elkülönített engedélyokiratok-
ban rendezve a BKK Zrt. tevékenységi körébe so-
rolt útfelújítások és a Fővárosi Önkormányzat által 
2007-től évente tervezett és megvalósított felújítá-
sok a meglévő 5493 azonosító számú okirat mó-
dosításával, továbbá emellett a BKK Zrt.-hez ke-
rült feladatokra új engedélyokirat létrehozásával. 
Egyetért azzal, hogy a közbeszerzési eljárások kez-
deményezéséhez szükséges fedezet rendelkezésre 
állása érdekében a 2012. évi útfelújítási program 
2014. évi ütemét a BKK Zrt. megállapodásában 
biztosítsa, valamint, hogy az összehangolt műszaki 
tartalomra és a források rendelkezésre bocsátására 
szükséges költségvetési címmódosítások és átcso-
portosítások átláthatóan tükrözzék mind a költség-
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vetésben, mind a forrásszerződésekben indokolt 
változásokat. 

592/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Egyetért azzal, hogy az előterjesztés 2.A., 2.B. és 
2.C. számú mellékleteiben foglalt megvalósítási 
megállapodás módosításban és annak mellékletét 
képező engedélyokiratban foglalt feladatok megva-
lósítása érdekében: 
csökkenti a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadá-
si, azon belül az intézményi felújítások „Útfelújítás 
2014–2016” feladat 2014. évi ütemét 6 050 000 E 
Ft-tal, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel meg-
emeli címen belül a „2012. évi útfelújítási prog-
ram” feladat 2014. évi ütemét.
A „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási, azon 
belül az intézményi felújítások „2012. évi útfelújí-
tási program” feladatot átnevezi „2012–2014 útfel-
újítási program” feladatra. A feladat összköltsége 
11 652 585 E Ft-ra változik, 2013. évi előirányza-
ta változatlanul 5 100 000 E Ft, 2014. évi üteme 
6 050 000 E Ft-ra változik. A feladat megvalósítási 
időtartama: 2012–2014 évek.

593/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2.B. és 2.C. 
számú mellékleteiben bemutatott engedélyokirato-
kat a tervezet szerinti tartalommal és egyben felkéri 
a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a rendeletmódosítás hatálybalépését köve-
tően azonnal 

Felelős: Tarlós István 

594/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2.A. szá-
mú mellékletében bemutatott „Megvalósítási Meg-
állapodás a 2012.–2014. évi Útfelújítási Program 
megvalósításáról 3. számú módosítás” és az előter-
jesztés 2.D. számú mellékletében bemutatott meg-
hatalmazást a tervezet szerinti tartalommal és egy-
ben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Tarlós István 

595/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Egyetért azzal, hogy az aluljárók és egyéb közle-
kedés-kiszolgáló építmények felújítása érdekében, 
a műszaki tartalom pontos meghatározásához le-
gyen elkülönítve az előkészítést célzó vizsgálatok 
elvégzése és a kivitelezés, továbbá, hogy a szüksé-
ges költségvetési átcsoportosítások átláthatóan tük-
rözzék az előkészítés és a kivitelezés szétválasztá-
sát, valamint azzal, hogy a BKK Zrt. tevékenységi 
körébe sorolja a felújítások előkészítését és kivite-
lezését.

596/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Ennek érdekében hatályon kívül helyezi az 
531/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. határozatot. 

597/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Egyetért azzal, hogy az előterjesztés 7.A., 7.B. és 
7.C. számú mellékleteiben foglalt megvalósítási 
megállapodásban és annak mellékletét képező en-
gedélyokiratban foglalt feladatok megvalósítása ér-
dekében:
csökkenti a „888201 Forgalomtechnikai felújítá-
sok” cím kiadási, azon belül az intézményi felújítá-
sok „Aluljárók és egyéb közlekedés-kiszolgáló épít-
mények felújítása” feladat előirányzatát 75 000 E 
Ft-tal, egyben a feladatot átnevezi „Aluljárók és 
egyéb közlekedés-kiszolgáló építmények felújítása 
– kivitelezés”-re (a feladat összköltsége 500 000 E 
Ft, 2014. évi üteme 500 000 E Ft), és ezzel egyide-
jűleg azonos összeggel tervbe veszi címen belül az 
új „Aluljárók és egyéb közlekedés-kiszolgáló épít-
mények felújítás-előkészítés” feladatot (a feladat 
összköltsége 75 000 E Ft).

598/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 7.B. szá-
mú mellékletében bemutatott „Aluljárók és egyéb 
közlekedés-kiszolgáló építmények felújítása – elő-
készítés” megnevezésű engedélyokiratot a tervezet 
szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgár-
mestert annak aláírására.

Határidő: a rendeletmódosítás hatálybalépését köve-
tően azonnal 

Felelős: Tarlós István 

599/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 7.A. szá-
mú mellékletében bemutatott „Aluljárók és egyéb 
közlekedés-kiszolgáló építmények felújítása – elő-
készítés” megnevezésű feladatra a megvalósítási 
megállapodást és az előterjesztés 7.C. számú mel-
lékletében bemutatott meghatalmazást a tervezet 
szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgár-
mestert azok aláírására.

Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Tarlós István 

600/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Egyetért azzal, hogy a „Közösségi közlekedés 
előnyben részesítéséről négy buszsáv kialakítása” 
feladat megvalósítása érdekében az erre fedezetet 
nyújtó jogcímek összevonásával összhangban a 
megkötött megállapodások módosításra kerüljenek 
úgy, hogy a feladatot továbbra is a BKK Zrt. vé-
gezze.

601/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Egyetért azzal, hogy az előterjesztés 4.B., 4.C. és 
4.D. számú mellékleteiben foglalt megvalósítási 
megállapodás módosításban, és annak mellékletét 
képező engedélyokirat módosításban foglalt felada-
tok megvalósítása érdekében:
csökkenti a „911202 Évközi indítású önkormány-
zati beruházások” címen belül a „Tömegközle-
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kedés előnyben részesítése” feladat előirányzatát 
110 200 E Ft-tal (2014. évi ütemét 150 000 E Ft-tal, 
2015. évi ütemét 150 000 E Ft-tal), ezzel a feladat 
törlésre kerül, ezzel egyidejűleg azonos összeggel 
megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” 
cím „Közösségi közlekedés előnyben részesítése 
négy buszsáv kialakítása” feladat előirányzatát. A 
feladat összköltsége 494 400 E Ft, 2014. évi üteme 
150 000 E Ft, 2015. évi üteme 150 000 E Ft. 

602/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 4.C. számú 
mellékletében bemutatott „A közösségi közleke-
dés előnyben részesítése négy buszsáv kialakítása” 
megnevezésű engedélyokiratot a tervezet szerin-
ti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert 
annak aláírására.

Határidő: a rendeletmódosítás hatálybalépését köve-
tően azonnal 

Felelős: Tarlós István 

603/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 4.B. számú 
mellékletében bemutatott „A közösségi közleke-
dés előnyben részesítéséről négy buszsáv kialakí-
tásával 1. sz. módosítása” megnevezésű megvaló-
sítási megállapodást, valamint az előterjesztés 4.D. 
számú mellékletében bemutatott meghatalmazást a 
tervezet szerinti tartalommal és egyben felkéri a fő-
polgármestert annak aláírására.

Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Tarlós István 

604/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Egyetért azzal, hogy a „Kiskorrekció 2013–2015” 
feladatot a BKK Zrt. valósítsa meg, továbbá, hogy 
a költségvetésben erre a célra elkülönített tartalék 
2013–2015. évi ütemeinek rendelkezésre bocsátása 
érdekében szükséges megállapodások megkötésre 
kerüljenek.

605/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Az előterjesztés 5.A., 5.B. és 5.C. számú mellék-
leteiben csatolt megvalósítási megállapodásban és 
mellékleteiben foglalt feladatok megvalósítása ér-
dekében:
csökkenti a „911201 Évközi indítású önkormányza-
ti beruházások” címen belül a „Kiskorrekció” fel-
adat előirányzatát 150 000 E Ft-tal (továbbá csök-
kenti a 2014. évi ütemét 100 000 E Ft-tal, 2015. 
évi ütemét 100 000 E Ft-tal, a feladat összköltsége 
250 000 E Ft-ra módosul), és ezzel egyidejűleg azo-
nos összeggel tervbe veszi a „840301 Önkormány-
zati beruházások” címen belül az új „Kiskorrekció 
2013–2015” feladatot.
(A feladat megvalósítási ideje 2013–2015 évek, tel-
jes költsége 350 000 E Ft, 2013. évi előirányzata 

150 000 E Ft, 2014. évi üteme 100 000 E Ft, 2015. 
évi üteme 100 000 E Ft.)
Ezzel egyidejűleg a „9112 Évközi indítású önkor-
mányzati beruházások” címen belül a „Kiskorrek-
ció” feladatot átnevezi „Kiskorrekció 2016–2018” 
feladatra. A feladat teljes költsége 250 000 E Ft, 
megvalósítási ideje 2016–2018 évek.

606/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 5.B. szá-
mú mellékletében bemutatott „Kiskorrekció 2013–
2015” megnevezésű engedélyokiratot a tervezet 
szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgár-
mestert annak aláírására.

Határidő: a rendeletmódosítás hatálybalépését köve-
tően azonnal 

Felelős: Tarlós István 

607/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 5.A. szá-
mú mellékletében bemutatott „Kiskorrekció 2013–
2015” megnevezésű megvalósítási megállapodást, 
valamint az előterjesztés 5.C. számú mellékletében 
bemutatott meghatalmazást a tervezet szerinti tarta-
lommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak 
aláírására.

Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Tarlós István 

608/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Egyetért azzal, hogy a „XVIII. kerületi csomópon-
tok forgalombiztonsági fejlesztése” feladatot a 
BKK Zrt. valósítsa meg, továbbá az ehhez szüksé-
ges költségvetési módosításokkal és azzal, hogy a 
források rendelkezésre bocsátása érdekében szük-
séges megállapodások megkötésre kerüljenek.

609/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Az előterjesztés 6.A., 6.B. és 6.C. számú mellék-
leteiben csatolt megvalósítási megállapodásban és 
mellékleteiben foglalt feladatok megvalósítása ér-
dekében: csökkenti a „911201 Évközi indítású ön-
kormányzati beruházások” címen belül a „Buda-
pest XVIII. kerület, Baross utca–Margó Tivadar 
utca körforgalom” feladat előirányzatát 10 000 E 
Ft-tal (2014. évi ütemét 10 000 E Ft-tal, a feladat 
összköltsége 230 000 E Ft-ra módosul), továbbá
csökkenti címen belül a „Budapest XVIII. kerület, 
Béke tér rendezése” feladat előirányzatát 10 000 E 
Ft-tal (2014. évi ütemét 10 000 E Ft-tal, a feladat 
összköltsége 570 000 E Ft-ra módosul), és ezzel 
egyidejűleg 20 000 E Ft-tal tervbe veszi a „840301 
Önkormányzati beruházások” címen belül az új 
„XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsá-
gi fejlesztése” feladatot. (A feladat megvalósítási 
ideje 2013–2014 évek, teljes költsége 40 000 E Ft, 
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2013. évi előirányzata 20 000 E Ft, 2014. évi üteme 
20 000 E Ft.)

610/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 6.B. számú 
mellékletében bemutatott „XVIII. kerületi csomó-
pontok forgalombiztonsági fejlesztése” megneve-
zésű engedélyokiratot a tervezet szerinti tartalom-
mal és egyben felkéri a főpolgármestert annak 
aláírására.

Határidő: a rendeletmódosítás hatálybalépését köve-
tően azonnal 

Felelős: Tarlós István 

611/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 6.A. szá-
mú mellékletében bemutatott „XVIII. kerületi cso-
mópontok forgalombiztonsági fejlesztése” megne-
vezésű megvalósítási megállapodást, valamint az 
előterjesztés 6.C. számú mellékletében bemutatott 
meghatalmazást a tervezet szerinti tartalommal és 
egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Tarlós István 

612/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Egyetért azzal, hogy a „Kerékpáros közlekedés fej-
lesztése 2012–2016” feladatot a BKK Zrt. valósít-
sa meg, továbbá az ehhez szükséges költségvetési 
módosításokkal és azzal, hogy a források rendelke-
zésre bocsátása érdekében szükséges megállapodás 
módosítások megkötésre kerüljenek.

613/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Az előterjesztés 3.C., 3.D. és 3.E. számú mellék-
leteiben csatolt megvalósítási megállapodásban és 
mellékleteiben foglalt feladatok megvalósítása ér-
dekében:
csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” 
címen belül a „Kerékpáros közlekedés fejleszté-
se” feladat előirányzatát 200 000 E Ft-tal és ezzel 
egy idejűleg azonos összeggel megemeli a „911201 
Évközi indítású önkormányzati beruházások” cí-
men belül a „Fejlesztések átütemezésének tarta-
léka” előirányzatát, továbbá csökkenti a „911202 
Évközi indítású önkormányzati beruházások” cí-
men belül a „Kerékpáros közlekedés fejlesztése” 
feladat 2014. évi ütemét 50 000 E Ft-tal, 2015. évi 
ütemét 50 000 E Ft-tal, 2016. évi ütemét 300 000 E 
Ft-tal, ezzel a feladat törlésre kerül. Ezzel egyidejű-
leg azonos összeggel megemeli a „840301 Önkor-
mányzati beruházások” cím „Kerékpáros közleke-
dés fejlesztése” feladat 2014. évi ütemét 50 000 E 
Ft-tal, a 2015. évi ütemét 50 000 E Ft-tal, 2016. évi 
ütemét 300 000 E Ft-tal.
Ezzel egyidejűleg a „840301 Önkormányzati beru-
házások” cím „Kerékpáros közlekedés fejlesztése” 

feladatot átnevezi „Kerékpáros közlekedés fejlesz-
tése 2012–2016” feladatra. A feladat teljes költ-
sége 1 031 476 E Ft-ra változik, 2014. évi üteme 
250 000 E Ft, 2015. évi üteme 50 000 E Ft, 2016. 
évi üteme 300 000 E Ft. A feladat megvalósítási 
időtartama: 2012–2016 évek.

614/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 3.D. számú 
mellékletében bemutatott „Kerékpáros közlekedés 
fejlesztése 2012–2016” megnevezésű engedély-ok-
iratot a tervezet szerinti tartalommal és egyben fel-
kéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a rendeletmódosítás hatálybalépését köve-
tően azonnal 

Felelős: Tarlós István 

615/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 3.C. számú 
mellékletében bemutatott „Kerékpáros közlekedés 
fejlesztése 2012–2016” megnevezésű megvalósítá-
si megállapodás módosítást, valamint az előterjesz-
tés 3.E. számú mellékletében bemutatott meghatal-
mazást a tervezet szerinti tartalommal és egyben 
felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Tarlós István 

616/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Egyetért azzal, hogy a BKK Zrt. valósítsa meg a 
„Görgey utca és a kapcsolódó villamos pálya teljes 
körű felújítása” feladatot.

617/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Az előterjesztés 8.A. és 8.B. számú mellékleteiben 
foglalt beruházási megállapodásban, illetve enge-
délyokiratban foglaltak végrehajtása érdekében a 
„883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási, azon be-
lül az intézményi felújítások „14-es villamos Gör-
gey utcai szakasza és a kapcsolódó útburkolat fel-
újítása – kivitelezés” feladatot átnevezi „Görgey 
utca és a kapcsolódó villamos pálya teljes körű fel-
újítása” feladatra.

618/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 8.B. számú 
mellékletében bemutatott „Görgey utca és a kap-
csolódó villamos pálya teljes körű felújítása” meg-
nevezésű engedélyokiratot a tervezet szerinti tarta-
lommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak 
aláírására.

Határidő: a rendeletmódosítás hatálybalépését köve-
tően azonnal 

Felelős: Tarlós István 
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619/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 8.A. számú 
mellékletében bemutatott „Beruházási Megállapo-
dás a Görgey utca és a kapcsolódó villamos pálya 
teljes körű felújításáról” és az előterjesztés 8.C. 
számú mellékletében bemutatott meghatalmazást a 
tervezet szerinti tartalommal és egyben felkéri a fő-
polgármestert azok aláírására.

Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Tarlós István 

620/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Egyetért azzal, hogy a BKK Zrt. valósítsa meg a 
„Elektronikus jegyrendszer bevezetése előkészítés 
és kivitelezés” feladatot akként, hogy az előkészí-
tésre korábban megkötött megállapodást összevon-
ja a kivitelezésre előirányzott keretösszeg felhasz-
nálására vonatkozó megállapodással.

621/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Az előterjesztés 9.B. számú mellékletében csa-
tolt fejlesztési megállapodás módosításban foglalt 
feladatok megvalósítása érdekében: csökkenti a 
„911201 Évközi indítású önkormányzati beruházá-
sok” címen belül az „Elektronikus jegyrendszer be-
vezetése, kivitelezés (önrész)” feladat előirányzatát 
300 000 E Ft-tal (továbbá csökkenti a 2014. évi üte-
mét 2 600 000 E Ft-tal, 2015. évi ütemét 2 200 000 
E Ft-tal, ezzel a feladat törlésre kerül) és ezzel egy-
idejűleg azonos összeggel megnöveli a „813901 
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadá-
si, beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 
előirányzaton belül az „Elektronikus jegyrendszer 
bevezetése, előkészítés” feladat előirányzatát.
Továbbá a „813901 Budapesti Közlekedési Köz-
pont Zrt.” cím kiadási, beruházási célú pénzeszköz-
átadás áht-n kívülre előirányzaton belül az „Elekt-
ronikus jegyrendszer bevezetése, előkészítés” 
feladatot átnevezi „Elektronikus jegyrendszer elő-
készítése és kivitelezése” feladatra. A feladat össz-
költsége 5 306 697 E Ft-ra, 2013. évi előirányzata 
480 070 E Ft-ra, 2014. évi üteme 2 626 627 E Ft-ra, 
2015. évi üteme 2 200 000 E Ft-ra változik. A fel-
adat megvalósítási időtartama: 2011–2015 évek.

622/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 9.B. számú 
mellékletében bemutatott „Elektronikus jegyrend-
szer bevezetése előkészítés és kivitelezés” megne-
vezésű fejlesztési megállapodást a tervezet szerin-
ti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert 
annak aláírására.

Határidő: a rendeletmódosítás hatálybalépését köve-
tően azonnal 

Felelős: Tarlós István 

623/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Egyetért azzal, hogy a BKK Zrt. valósítsa meg a 
„Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer 
telepítése)” feladatot.

624/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Az előterjesztés 10. számú mellékletében csatolt 
fejlesztési megállapodásban és mellékleteiben fog-
lalt feladatok megvalósítása érdekében:
csökkenti a „911202 Évközi indítású önkormányza-
ti beruházások” címen belül a „Jegyautomata rend-
szer (TVM automata rendszer telepítése)” feladat 
előirányzatát 50 000 E Ft-tal (továbbá csökkenti a 
2014. évi ütemét 700 000 E Ft-tal, 2015. évi ütemét 
700 000 E Ft-tal, 2016. évi ütemét 700 000 E Ft-tal, 
2017. évi ütemét 700 000 E Ft-tal, 2018. évi ütemét 
150 000 E Ft-tal, ezzel a feladat törlésre kerül), és 
ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a 
„813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím 
kiadási, beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kí-
vülre előirányzaton belül az új „Jegyautomata rend-
szer (TVM automata rendszer telepítése)” felada-
tot. 
(A feladat megvalósítási ideje: 2013–2018 évek, 
teljes költsége 3 000 000 E Ft, 2013. évi előirányza-
ta 50 000 E Ft, 2014. évi üteme 700 000 E Ft, 2015. 
évi üteme 700 000 E Ft, 2016. évi üteme 700 000 E 
Ft, 2017. évi üteme 700 000 E Ft, 2018. évi üteme 
150 000 E Ft.)

625/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 10. számú 
mellékletében bemutatott fejlesztési megállapodást 
a „Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer 
telepítése)” megnevezésű feladatra a tervezet sze-
rinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármes-
tert annak aláírására.

Határidő: a rendeletmódosítás hatálybalépését köve-
tően azonnal 

Felelős: Tarlós István 

626/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Egyetért azzal, hogy a BKK Zrt. valósítsa meg a 
„Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez” fel-
adatot.

627/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Az előterjesztés 11. számú mellékletében csa-
tolt fejlesztési megállapodásban és mellékleteiben 
foglalt feladatok megvalósítása érdekében: csök-
kenti a „911202 Évközi indítású önkormányza-
ti beruházások” címen belül az „Ügyfélcentrum 
elektronikus jegyrendszerhez” feladat előirányzatát 
100 000 E Ft-tal (továbbá csökkenti a 2014. évi üte-
mét 300 000 E Ft-tal, ezzel a feladat törlésre kerül), 
és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megnöveli a 
„813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím 
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kiadási, beruházási célú pénzeszközátadás áht-n 
kívülre előirányzaton belül az új „Ügyfélcentrum 
elektronikus jegyrendszerhez” feladatot. 
(A feladat megvalósítási ideje: 2013–2014 évek, 
teljes költsége 400 000 E Ft, 2013. évi előirányzata 
100 000 E Ft, 2014. évi üteme 300 000 E Ft.)

628/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 11. számú 
mellékletében bemutatott fejlesztési megállapodást 
az „Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez” 
megnevezésű feladatra a tervezet szerinti tartalom-
mal és egyben felkéri a főpolgármestert annak alá-
írására.

Határidő: a rendeletmódosítás hatálybalépését köve-
tően azonnal 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 10. pontja: Jelentések Budapest Fővá-
ros Önkormányzatának 2012. évi költségvetési gazdálko-
dásáról. (Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata 
2012. évi költségvetése alakulásáról. Javaslat Budapest 
Főváros Önkormányzata 2012. évi pénzmaradványának 
jóváhagyására.).

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

629/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata 
2012. évi vagyonkimutatását a Fővárosi Önkor-
mányzat és a Főpolgármesteri Hivatal közötti va-
gyonmegosztásról szóló, az előterjesztés 4. számú 
mellékletében szereplő jegyzőkönyv fi gyelembevé-
telével.

A Fővárosi Közgyűlés 

megalkotja 35/2013. (V. 10.) önkormányzati rendele-
tét Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költség-
vetése végrehajtásáról.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

630/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
elfogadja az előterjesztés 2. számú melléklete 1–4. 
számú táblázatai szerinti Budapest Főváros Önkor-
mányzata 2012. évi egyszerűsített beszámolóját.
Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen az el-
fogadott 2012. évi egyszerűsített beszámoló közzé-
tételéről.

Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Tarlós István 

631/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányza-
ta költségvetési intézményei pénzmaradványát az 
előterjesztés 1. számú melléklete 5. oszlop szerinti 
összegeivel és a 24. és 25. oszlopok fi nanszírozási 
korrekciói fi gyelembevételével állapítja meg. 
A megállapított maradványokból a költségvetési in-
tézmények saját hatáskörükben:
• a személyi juttatások előirányzatát legfeljebb az 
előterjesztés 1. számú melléklete 10. oszlopa;
• a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 
legfeljebb az előterjesztés 1. számú melléklete 11. 
oszlopa szerinti összegekkel emelhetik.

632/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Az Önkormányzatnál 2011. évben megképződött, 
a Hivatal részére jóváhagyott, de le nem fi nanszí-
rozott pénzmaradványból a kötelezettségekkel nem 
terhelt részt, 1 150 072 E Ft-ot a költségvetés pénz-
ügyi- likviditási egyensúly biztosítása érdekében 
képzendő tartalékok fedezetére tekintettel elvonja.

633/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
A Főpolgármesteri Hivatal 2012. évi pénzmarad-
vány elszámolásához kapcsolódóan a pénzma-
radványból az előterjesztés 5. számú melléklete I. 
blokk szerinti, a Főpolgármesteri Hivatal feladatai 
elkötelezettségére fedezetet biztosít 934 832 E Ft 
összegben.

634/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Elvonja a Főpolgármesteri Hivatal 2012. évi pénz-
maradvány elszámolásakor, az előterjesztés 5. 
számú melléklete II. blokk szerint megképződött 
44 536 E Ft összegű, kötelezettséggel terhelt pénz-
maradványt a 2013. évben önkormányzati feladat-
ként átkerült címek fedezetére. 

635/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Elvonja a Főpolgármesteri Hivatalnál 2012. évben 
képződött kötelezettségekkel nem terhelt szabad 
pénzmaradványt 1 399 822 E Ft összegben a költ-
ségvetés pénzügyi-likviditási egyensúly biztosítása 
érdekében képzendő tartalékok fedezetére tekintet-
tel.

636/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata pénzmaradvány 
elszámolásához kapcsolódóan:
• a 2012. évi normatív állami hozzájárulások, mu-
tatószámok és feladatmutatók alakulása elszámolá-
sát az előterjesztés 3. számú melléklete;
• a 2012. évi normatív kötött felhasználású támo-
gatások elszámolását az előterjesztés 3/d. számú 
melléklete;
• a 2012. évi központosított előirányzatok és 
egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolá-
sát az előterjesztés 3/f. számú melléklete;
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• a 2011. évi központosított előirányzatok és 
egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolá-
sát az előterjesztés 3/e. számú melléklete 
szerint hagyja jóvá.

637/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat pénzmaradványát az elő-
terjesztés 2. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

638/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
A 315/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. határozatot az aláb-
biak szerint módosítja:
A 2012. évi pénzmaradvány elszámolása során ki-
mutatott szabad pénzmaradványból a nevesített 
kockázatokra képzett tartalékok a 2013. évi költség-
vetési bevételek és kiadások alakulásának függvé-
nyében a 2014–2015. években képződő halmozott 
forráshiány fi nanszírozására átcsoportosíthatók.

Határidő: a 2012. évi pénzmaradvány elfogadását kö-
vetően 

Felelős: Tarlós István

639/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Az elkötelezettségek jóváhagyása után megképző-
dött 13 849 014 E Ft szabad pénzmaradvány terhére 
megemeli
– a „917701 Kockázatkezelési céltartalék” címen 
kiadási, azon belül működési tartalék előirányzatát 
1 000 000 E Ft-tal;
– a „919401 Előző városvezetés örökségének keze-
lésére céltartalék” cím kiadási, azon belül működé-
si tartalék előirányzatát 2 492 043 E Ft-tal;
– a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon 
belül működési tartalék előirányzatát 356 971 E Ft-
tal;
– az új „912301 Tulajdonosi kölcsön visszafi zetésé-
nek kockázati tartaléka” cím kiadási, azon belül fel-
halmozási tartalék előirányzatát 6 000 000 E Ft-tal;
– a „919301 Peres ügyek céltartaléka” cím ki-
adási, azon belül működési tartalék előirányzatát 
4 000 000 E Ft-tal.

640/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
A 2012. évi pénzmaradvány elszámolás során a 
800000-es címeken tervbe vett maradvány 2012. 
évre vonatkozó elszámolása és 2013. évi felhasz-
nálása csak a 2012. évi kötelezettségvállalások és 
közszolgáltatási szerződések ismételt felülvizsgála-
ta után engedélyezett.

Határidő: a kötelezettségvállalások felülvizsgálatára: 
folyamatosan, legkésőbb 2013. május 31-ig

Felelős: Tarlós István 

641/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Az ismételt felülvizsgálat eredményeképpen az 
esetlegesen indokolatlanul biztosított előirányzato-

kat a költségvetési rendelet júniusi módosításában 
kell rendezni. 

Határidő: a költségvetési rendelet 2013. júniusi mó-
dosítása

Felelős: Tarlós István 

642/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy értesítse a költség-
vetési intézményeket a jóváhagyott pénzmarad-
ványról, a vállalkozási tevékenység eredményéről, 
a befi zetési kötelezettségekről.

Határidő: a) értesítésre: azonnal
b) a befi zetési kötelezettség teljesítésére: az értesítést 

követően, legkésőbb 2013. június 14-ig 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 11. pontja: Javaslat a BFVK Zrt. 2013. 
évi éves szerződésének 1. számú módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

643/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
8. §-a alapján forgalomképessé minősíti a 

– Bp. VIII., Kisfuvaros u. 6. sz. alatti 700 m2 alapte-
rületű, 35075 hrsz.-ú ingatlan 266/1000-ed tulajdo-
ni hányadát;

– Bp. XIV., Semsey Andor u. 19. sz. alatti 32563/4/A/3 
hrsz.-ú, 42 m2 alapterületű,

– Bp. VIII., Marek József u. 35. szám alatti 33254/0/A/1 
hrsz.-ú, 100 m2 alapterületű, valamint

– Bp. VIII., Marek József u. 35. szám alatti 33254/0/A/2 
hrsz.-ú,19 m2 alapterületű,

– Bp. V., Curia u. 1–3. szám alatti 24001 hrsz.-ú, 276 
m2 alapterületű ingatlanrész,
ingatlanokat.

644/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
43. §-a alapján jóváhagyja és megköti a BFVK Zrt. 
2013. évi éves közszolgáltatási szerződésének az 
előterjesztés 2. számú melléklete szerinti 1. számú 
módosítását. Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgár-
mestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 12. pontja: Javaslat a Bp. I. ker., 6696/2/A 
hrsz. alatt felvett, ún. Sziklakórház ingatlanra vonatkozó 
ingyenes tulajdonszerzés iráni igény előterjesztésére.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, Csomós Miklós 
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

645/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 
36. § (2) bekezdés c.) pontja alapján úgy dönt, hogy 
ingyenes tulajdonba adásra vonatkozó igényt ter-
jeszt elő a Magyar Állam, mint tulajdonos képvise-
letében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-
hez
– a Budapest I., 6696/2/A hrsz. alatt nyilvántar-
tott, természetben 1016 Budapest I. ker., Lovas 
úton található, közterületről nyíló pince megneve-
zésű, 2370 m2 területű, bérleti jogviszonnyal terhelt 
ún. Sziklakórház – Titkos Légókórház és Atombun-
ker ingatlanra;
– közérdekű muzeális kiállítóhely (Sziklakór-
ház Múzeum) működtetése felhasználási céllal, a 
Sziklakórház Kulturális Nonprofi t Kiemelkedően 
Közhasznú Kft. bérleti jogviszonyának változatlan 
tartalmú átvételével, az ún. Sziklakórház Múzeum 
néven;
– az országos szerepkörrel összefüggő kulturális 
szolgáltatás, közművelődési tevékenység, mint se-
gítendő önkormányzati feladat megvalósítása érde-
kében;
– a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 
16. pontjában foglaltakra hivatkozással;
– a tulajdonba adás érdekében felmerülő költsé-
gek viselésének vállalásával.
Felhatalmazza a főpolgármestert az ingyenes tulaj-
donba adásra vonatkozó kérelem előterjesztésére.

Határidő: 2013. április 30. 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 13. pontja: Dunai budapesti kikötők kü-
lönös közterület-használati szabályai.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 36/2013. (IV. 30.) önkormányzati rende-
letét a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló köz-
területek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. 
rendelet módosításáról az előterjesztői kiegészítés 1. sz. 
melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

646/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdése alapján 
utasítja a Közterület-hasznosítási Bizottságot, hogy 
a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló köz-
területek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. 

Kgy. rendelet 10. § (2) bekezdése szerint a Fővá-
rosi Közgyűléstől átruházott hatáskörének gyakor-
lása során a dunai kikötőkhöz közterület-használati 
hozzájárulást legfeljebb 2013. október 31. napjáig 
tartó időszakra adjon ki.

Határidő: 2013. október 31.
Felelős: a Közterület-hasznosítási Bizottság elnöke

A napirend 14. pontja: Javaslat a Budapest Komplex 
Integrált Szennyvízelvezetése c. projekt támogatási szer-
ződése megkötésének jóváhagyására, valamint a projekt 
pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásának, továbbá 
a beruházási célokmány 11. sz. módosításának elfoga-
dására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

647/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy Budapest Komplex Integrált 
Szennyvíz-csatornázása feladat megvalósításához 
szükséges fővárosi önerő fedezetét pénzeszköz át-
adás útján kívánja biztosítani, mely költségvetési 
átcsoportosítást von maga után. 

648/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Ennek érdekében csökkenti a „911201 Évközi in-
dítású önkormányzati beruházások” címen belül a 
Budapest Komplex Integrált Szennyvíz-csatorná-
zása feladat előirányzatát 2 734 076 E Ft-tal – a fel-
adat, 2014. és 2015. évi ütemével egyetemben tör-
lésre kerül – ezzel egyidejűleg megemeli a „845701 
Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó 
Önkormányzati Társulásnak folyósított támoga-
tás” címen belül a beruházási célú támogatásértékű 
kiadások előirányzatát 2 312 514 E Ft-tal, továbbá 
megemeli a „911201 Évközi indítású önkormány-
zati beruházások” címen belül a „Fejlesztések át-
ütemezésének tartaléka” előirányzatát 421 562 E 
Ft-tal. 
A „845701 Budapest-Budaörs Szennyvíz-elvezeté-
si Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított 
támogatás” feladat 2014. évi üteme 3 289 666 E Ft, 
a 2015. évi üteme 800 709 E Ft. A feladat összkölt-
sége 6 402 889 E Ft. Fenti átcsoportosítás eredmé-
nyeként az önkormányzati beruházásként szereplő 
„Budapest Komplex Integrált Szennyvízcsatorná-
zása, előkészítése” feladat összköltségét tervbe ve-
szi 5 628 589 E Ft-tal.

649/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja az előterjesztői kiegészítés 1. számú 
melléklete szerinti támogatási szerződést (és a mó-
dosított Általános Szerződési Feltételeket) és fel-
kéri a Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Be-
ruházó Önkormányzati Társulásban az őt képviselő 



2013. június 13. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1569

Orbán Gyöngyit, hogy a Társulási Tanács ülésén a 
döntés meghozatal során a jelen határozatban fog-
laltak szerint szavazzon. 

Határidő: a Társulási Tanács soron következő ülésé-
nek időpontja 

Felelős: Orbán Gyöngyi 

650/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja az előterjesztés 5. sz. melléklete szerin-
ti pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást és fel-
kéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására. 

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 15 nap 

Felelős: Tarlós István 

651/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Budapest Komplex Integrált Szenny-
vízelvezetése projekt célokmányának 11. sz. módo-
sítását az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti 
tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert an-
nak aláírására.

Határidő: a célokmány 10. sz. módosításának aláírá-
sát és a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalé-
pését követő 15 nap 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 15. pontja: Budapest Főváros Önkor-
mányzatának az EIT Climate-KIC szervezetén belüli 
partnerségi támogatási szerződése megkötésének jóvá-
hagyása. 

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

652/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkor-
mányzata és a Climate-KIC között kötendő partner-
ségi támogatási szerződést az előterjesztés 1. számú 
melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgár-
mestert, hogy gondoskodjon a szerződés aláírásáról 
és a Climate-KIC felé történő megküldéséről.

Határidő: 2013. május 31. 
Felelős: Tarlós István 

653/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Climate-KIC projektekkel kap-
csolatban, a programokban történő részvételekkel 
járó költségek fedezetének megelőlegezése érdeké-
ben 3 000 E Ft-ot biztosít. Ennek végrehajtása érde-
kében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím 
előirányzatát 3 000 E Ft-tal és ugyanezen összeget 
vesz tervbe az új „888902 Climate-KIC projektek” 
cím kiadási előirányzatán (a kiadásból személyi 
juttatás: 1 460 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 
és szociális hozzájárulási adó: 540 E Ft, dologi ki-
adások: 1 000 E Ft).

A Climate-KIC projektekhez kapcsolódóan a Fővá-
rosi Önkormányzat részéről többletforrás biztosítá-
sa nem szükséges. 

654/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Intézkedik a Climate-KIC elnevezésű projekttel 
kapcsolatosan kapott európai uniós támogatás Fő-
városi Önkormányzat devizaszámlájára érkezését 
követően a „888902 Climate-KIC projektek” cí-
men történő tervbevételről. A bevételből az általá-
nos tartalékba a korábban megelőlegezett 3 000 E 
Ft-ot vissza kell pótolni. 

Határidő: európai uniós támogatás Fővárosi Önkor-
mányzat devizaszámlájára érkezését követő soron 
következő rendeletmódosítás 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 16. pontja: Javaslat földhasználati jogot 
alapító szerződések megkötésére „A fővárosi hulladék-
gazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak 
bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás ará-
nyának növelése” című projekt keretében. 

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

655/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és a Budapest XV. kerületi Önkormány-
zat közötti, az előterjesztés 2. számú melléklete sze-
rinti földhasználati jogot alapító szerződést. Felkéri 
a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 10 nap 
Felelős: Tarlós István 

656/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és a Pusztazámor Község Önkormányza-
ta közötti, az előterjesztés 5. számú melléklete sze-
rinti földhasználati jogot alapító szerződést. Felkéri 
a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 10 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 17. pontja: Javaslat a BKISZ projekttel 
kapcsolatban megkötött kerületi megállapodások módo-
sítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

657/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
egyetért a mellékletben szereplő, a BKISZ projekt-
tel kapcsolatban megkötött kerületi megállapodások 
módosításával és felkéri a főpolgármestert, hogy a 
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megállapodások hatálybalépését követően gondos-
kodjon a kerületek által várható hozzájárulás a Fő-
városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 
fejlesztési tervében történő szerepeltetéséről.

Határidő: a szerződések hatálybalépését követően a 
Fővárosi Közgyűlés soron következő rendeletmó-
dosító ülése 

Felelős: Tarlós István 

658/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 6. számú 
melléklete szerinti, módosítással egységes szerke-
zetbe foglalt megállapodást a II. kerülettel, és fel-
kéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak 
aláírásáról.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

659/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 7. számú 
melléklete szerinti, módosítással egységes szerke-
zetbe foglalt megállapodást a III. kerülettel, és fel-
kéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak 
aláírásáról.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

660/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 8. számú 
melléklete szerinti, módosítással egységes szerke-
zetbe foglalt megállapodást a IV. kerülettel, és fel-
kéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak 
aláírásáról.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

661/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 9. számú 
melléklete szerinti, módosítással egységes szerke-
zetbe foglalt megállapodást a X. kerülettel, és fel-
kéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak 
aláírásáról.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

662/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 10. számú 
melléklete szerinti, módosítással egységes szerke-
zetbe foglalt megállapodást a XV. kerülettel, és fel-
kéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak 
aláírásáról.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

663/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti az előterjesztői kiegészítés 4. 
számú melléklete szerinti, módosítással egységes 

szerkezetbe foglalt megállapodást a XI. kerülettel, 
és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon 
annak aláírásáról.

Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István 

664/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti az előterjesztői kiegészítés 5. 
számú melléklete szerinti, módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt megállapodást a XIX. kerület-
tel, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskod-
jon annak aláírásáról.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

665/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti az előterjesztői kiegészítés 6. 
számú melléklete szerinti, módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt megállapodást a XX. kerülettel, 
és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon 
annak aláírásáról.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 18. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat beruházásában megvalósuló közlekedési beru-
házások engedélyokiratainak módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

666/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
elfogadja
• a „Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz” feladat 
önerő támogatását 185 987 E Ft;
• a „Rákoskeresztúri buszkorridor” feladat önerő 
támogatását 15 654 E Ft;
• a „IX–XXI. ker., Szabadkikötő úti kerékpárút” 
feladat önerő támogatását 17 861 E Ft;
• a „III. ker., Bécsi út–Nagyszombat u. men-
ti kerékpáros útvonal” feladat önerő támogatását 
8 025 E Ft 
összegben.

667/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
A feladatok önerő támogatás összegeinek kezelése 
érdekében
• csökkenti a „853601 Beruházási célú támoga-
tásértékű bevételek” címen belül az NFÜ (KMOP) 
„Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz” feladat elő-
irányzatát 144 674 E Ft-tal, az NFÜ (KMOP) „Rá-
koskeresztúri buszkorridor” feladat előirányzatát 
11 573 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg címen belül terv-
be veszi az új NFÜ (Önerőalap támogatás) „Csepeli 
gerincút kiépítése I. szakasz„ feladat előirányzatát 
185 987 E Ft-tal, az új NFÜ (Önerőalap támogatás) 
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„Rákoskeresztúri buszkorridor” feladat előirányza-
tát 15 654 E Ft-tal, az új NFÜ (Önerőalap támoga-
tás) „IX–XXI. ker., Szabadkikötő úti kerékpárút” 
feladat előirányzatát 17 861 E Ft-tal, valamint az 
új NFÜ (Önerőalap támogatás) „III. ker., Bécsi út - 
Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal” feladat 
előirányzatát 8 025 E Ft-tal;
• továbbá megemeli a „930001 Általános tarta-
lék” cím előirányzatát 71 280 E Ft-tal.
A „Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz” feladat 
2013. évi előirányzata változatlanul 1 316 052 E Ft 
(ebből: KMOP támogatás 1 051 130 E Ft, NFÜ tá-
mogatás 185 987 E Ft, saját forrás 78 935 E Ft).
A „Rákoskeresztúri buszkorridor” feladat 2013. 
évi előirányzata változatlanul 375 763 E Ft (ebből: 
KMOP támogatás 177 095 E Ft, NFÜ támogatás 
15 654 E Ft, saját forrás 183 014 E Ft).
A „IX–XXI. ker., Szabadkikötő úti kerékpárút” fel-
adat 2013. évi előirányzata változatlanul 122 082 E 
Ft (ebből: KMOP támogatás 113 786 E Ft, NFÜ tá-
mogatás 17 861 E Ft, saját forrás – 9 565 E Ft).
A „III. ker., Bécsi út–Nagyszombat u. menti kerék-
páros útvonal” feladat 2013. évi előirányzata vál-
tozatlanul 40 126 E Ft (ebből: KMOP támogatás 
40 126 E Ft, NFÜ támogatás 8 025 E Ft, saját forrás 
– 8 025 E Ft).

668/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 
engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (3) 
bekezdése alapján 
• az előterjesztés 26. sz. melléklete szerinti 
004976 egyedi azonosító számú beruházási feladat 
engedélyokiratának 8. sz. módosítását;
• az előterjesztés 28. sz. melléklete szerinti 
005764 egyedi azonosító számú beruházási feladat 
engedélyokiratának 8. sz. módosítását;
• az előterjesztés 30. sz. melléklete szerinti 
006169 egyedi azonosító számú beruházási feladat 
engedélyokiratának 6. sz. módosítását;
• az előterjesztés 32. sz. melléklete szerinti 
006173 egyedi azonosító számú beruházási feladat 
engedélyokiratának 6. sz. módosítását,
és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletek-
hez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tar-
talommal történő aláírásra.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István 

669/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 
engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (3) 
bekezdése alapján 
• az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti 006092 
egyedi azonosító számú beruházási feladat enge-
délyokiratának 6. sz. módosítását;

• az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti 006078 
egyedi azonosító számú beruházási feladat enge-
délyokiratának 4. sz. módosítását;
• az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti 006129 
egyedi azonosító számú beruházási feladat enge-
délyokiratának 5. sz. módosítását;
• az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti 006130 
egyedi azonosító számú beruházási feladat enge-
délyokiratának 8. sz. módosítását;
• az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti 
006131 egyedi azonosító számú beruházási feladat 
engedélyokiratának 4. sz. módosítását;
• az előterjesztés 12. sz. melléklete szerinti 
006125 egyedi azonosító számú beruházási feladat 
engedélyokiratának 6. sz. módosítását;
• az előterjesztés 14. sz. melléklete szerinti 
006191 egyedi azonosító számú beruházási feladat 
engedélyokiratának 3. sz. módosítását;
• az előterjesztés 16. sz. melléklete szerinti 
006192 egyedi azonosító számú beruházási feladat 
engedélyokiratának 6. sz. módosítását;
• az előterjesztés 18. sz. melléklete szerinti 
006072 egyedi azonosító számú beruházási feladat 
engedélyokiratának 6. sz. módosítását;
• az előterjesztés 20. sz. melléklete szerinti 
006073 egyedi azonosító számú beruházási feladat 
engedélyokiratának 6. sz. módosítását,
és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletek-
hez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tar-
talommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 19. pontja: Javaslat Budapest főváros 
építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 37/2013. (V. 10.) önkormányzati rendele-
tét Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi he-
lyi védelméről az előterjesztés 1. számú melléklete sze-
rinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

670/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
„Budapest fővárosi helyi védettségű építészeti 
örökségének jegyzéke” felülvizsgálatáról.

Határidő: 2013. július 30. 
Felelős: Tarlós István 
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A napirend 20. pontja: Javaslat a Budapesti Feszti-
vál- és Turisztikai Központ Nonprofi t Kft. alapító okiratá-
nak módosítására és SZMSZ-ének jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

671/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Bu-
dapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofi t 
Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként 
eljárva elfogadja a Budapesti Fesztivál- és Turiszti-
kai Központ Nonprofi t Korlátolt Felelősségű Társa-
ság alapító okiratának módosítását az előterjesztés 
1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri 
a főpolgármestert az alapító okirat módosítás és az 
előterjesztés 2. számú melléklete szerinti módosítá-
sokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 
aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

672/2013. (IV. 24.) 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 Budapesti 
Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofi t Korlá-
tolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljár-
va jóváhagyja a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai 
Központ Nonprofi t Korlátolt Felelősségű Társaság 
új szervezeti és működési szabályzatát az előter-
jesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

673/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Bu-
dapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofi t 
Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként 
eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói 
döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a 
Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 21. pontja: Javaslat az állami intézmény-
fenntartó központtal kötendő, a köznevelési feladatok el-
látását szolgáló vagyonelemekre ingyenes vagyonkezelői 

jogot biztosító, a köznevelési intézmények működtetésére 
vonatkozó szerződések jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

674/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Ön-
kormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ közötti, a fővárosi tulajdonban működő 
köznevelési intézmények feladatellátásához szük-
séges vagyonelemek vagyonkezelésbe adásáról 
szóló szerződéseket az előterjesztés 1–69. számú 
mellékletei szerinti tartalommal és felkéri a főpol-
gármestert a szerződések aláírására.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 22. pontja: Javaslat a Szent Erzsébetről 
Nevezett Betegápoló Nővérek egyházi jogi személlyel és 
Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekott-
hon, Óvoda, Általános Iskolával kötött haszonkölcsön 
szerződés módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

675/2013. (IV. 24.) 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 Gyermekotthon, Óvoda, Általános 
Iskola (1125 Budapest, Mátyás király út 29.) között 
2012. november 12-én létrejött, a 9526/1 hrsz. 1125 
Budapest, Mátyás király út 29. alatti ingatlan köz-
feladat ellátása céljából történő ingyenes haszná-
latba adására vonatkozó haszonkölcsön szerződés 
módosításáról szóló megállapodást az előterjesztés 
4. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri 
a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 45 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 23. pontja: Javaslat a Budapest V. kerü-
let, Veres Pálné u. 36–38. szám alatti (hrsz.: 24049) in-
gatlanban működő Veres Pálné Gimnázium működésével 
kapcsolatos döntések meghozatalára.

Előterjesztő: Csomós Miklós 
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

676/2013.(IV.24.) Főv. Kgy. h.
nem támogatja a Veres Projekt 2007 Kft.-vel (1051 
Budapest, Dorottya utca 2.) a Budapest V., Veres 
Pálné u. 36–38. (hrsz.: 24049) alatt található ingat-
lan átépítéséről és közös tulajdon megosztásáról 
szóló megállapodás megkötését.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

677/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Budapest V. kerület, 24049 hrsz.-on 
felvett, természetben a Budapest V., Veres Pálné u. 
36–38. szám alatt található, 4068 m2 területű, kivett 
középiskola megnevezésű ingatlanban a gimnázi-
umi oktatás a jelenleg a Fővárosi Önkormányzat, 
illetve a Veres Pálné Gimnázium által kizárólago-
san használt épületrészben valósuljon meg és ennek 
érdekében a 785 m2 területen megvalósuló oktatási 
célú átalakítást támogatja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

678/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
a feladat végrehajtása érdekében csökkenti a 
„911202 Évközi indítású önkormányzati beruhá-
zások” cím „Veres Pálné Gimnázium szomszédos 
épületben lévő helyiségek kiváltása” előirányzatát 
65 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeg-
gel megemeli a „390101 Gimnáziumok Gazdasági 
Szervezete” cím támogatási és kiadási, azon belül 
a céljelleggel támogatott intézményi beruházások 
előirányzatát és tervbe veszi a „Veres Pálné Gimná-
zium tantermek kialakítása és épület részleges fel-
újítása” feladat előirányzatát 65 000 E Ft-tal.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

679/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei 
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésé-
nek, jóváhagyásának és megvalósításának rendjé-
ről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § 
(1) bekezdés a) pontja alapján jóváhagyja a „Veres 
Pálné Gimnázium tantermek kialakítása és épület 
részleges felújítása” feladat 6822 azonosítójú en-

gedélyokiratát az előterjesztés 7. számú melléklete 
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a 
szükséges költségvetési rendeletmódosítás hatály-
balépését követően az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István 

A napirend 24. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat közművelődési feladatairól szóló 43/1998. (IX. 
24.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 38/2013. (V. 10.) önkormányzati rende-
letét a Fővárosi Önkormányzat közművelődési felada-
tairól szóló 43/1998. (IX. 24.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 
tartalommal.

A napirend 25. pontja: Javaslat Lev Tolsztoj mellszo-
bor elhelyezésére a városligeti Tolsztoj sétányon.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

680/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdése ér-
telmében jóváhagyja, hogy a Tolsztoj Társaság a 
Magyar-Orosz Együttműködésért Egyesület kez-
deményezése alapján a Városligeti Lev Tolsztoj 
sétányon (a sétány és a Zichy Mihály út találko-
zásának közelében) elhelyezésre kerüljön a Vaszil 
Roman szobrászművész által Lev Tolsztoj tiszte-
letére készített mellszobor a talapzat elölnézeti ol-
dalán: LEV TOLSZTOJ/1828–1910; a hátoldalon: 
TOLSZTOJ TÁRSASÁG A MAGYAR-OROSZ 
EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRT EGYESÜLET AJÁN-
DÉKA/2013./ felirattal.

Határidő: a határozat megküldésére 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

681/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros 
Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek fe-
letti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. 
(III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 44. § b) pontjában a 
Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörét. 

682/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat 
és a Tolsztoj Társaság a Magyar-Orosz Együttmű-
ködésért Egyesület közötti ajándékozási szerződést 
az előterjesztés 2. számú melléklete szerint, egyben 
felkéri a főpolgármestert az ajándékozási szerződés 
aláírására. 
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Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 26. pontja: Javaslat a Budapesti Törté-
neti Múzeum Aquincumi Múzeuma régi kiállító épületé-
nek állagmegóvásához forrás biztosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

683/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy meg kívánja valósítani a Budapesti 
Történeti Múzeum Aquincumi Múzeum régi kiállí-
tó épület állagmegóvása feladatot bruttó 13 000 E 
Ft értékben. 

684/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
A feladat megvalósítása érdekében csökkenti a 
„930001 Általános tartalék” cím kiadási előirány-
zatát 13 000 E Ft-tal és ezzel egyidejűleg azonos 
összeggel tervbe veszi az „550101 Budapesti Törté-
neti Múzeum” cím kiadási, azon belül céljelleggel 
támogatott intézményi felújítások előirányzatán az 
új „Budapesti Történeti Múzeum Aquincumi Mú-
zeum régi kiállító épület állagmegóvása” feladatot.

685/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros 
Önkormányzata és intézményei beruházási és fel-
újítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyá-
sának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. 
(X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (2) bekezdésében 
foglalt felhatalmazás szerinti főpolgármesteri ha-
táskört és jóváhagyja a „Budapesti Történeti Múze-
um Aquincumi Múzeum régi kiállító épület állag-
megóvása” tárgyú, 6821 egyedi azonosító számú 
engedélyokiratot az előterjesztés 3. sz. melléklete 
szerinti tartalommal. Egyidejűleg felhatalmazza a 
főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a rendeletmódosítás hatálybalépését köve-
tő 30 nap 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 27. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 12/2009. 
(III. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 39/2013. (V. 10.) önkormányzati rendele-
tét a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap-
járól szóló 12/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti 
tartalommal.

A napirend 28. pontja: Javaslat a környezeti zaj ér-
tékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. 

rendeletben meghatározott önkormányzati feladatok vég-
rehajtásáról szóló Budapest és vonzáskörzete települési 
önkormányzatok társulási megállapodásának megszün-
tetésére. 

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

686/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
közös megegyezéssel megszünteti 2014. február 
20-ai hatállyal Budapest és vonzáskörzete telepü-
lési önkormányzatainak a környezeti zaj értékelé-
séről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. 
rendeletben meghatározott önkormányzati felada-
tok végrehajtására létrehozott Társulását a Magyar-
ország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 91. § b) pontja és a társulási 
megállapodás 7. pontja alapján. Felkéri a főpolgár-
mestert a megszüntetéshez szükséges intézkedések 
megtételére.

Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Tarlós István 

687/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Hatályon kívül helyezi az 1875/2008. (XI. 27.) Főv. 
Kgy. határozatot. 

A napirend 29. pontja: Javaslat az ISMAC és a Vá-
rosligeti Műjégpálya költségvetési szervek megszünteté-
sére és a BSSZ Budapesti Sportszolgáltató Nonprofi t Kft. 
megalapítására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

688/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
megválasztja a BSSZ Nonprofi t Kft. ügyvezető 
igazgatójának Molnár Zoltánt (an.: Mankó Erzsé-
bet, szül. hely, idő: Nyírbátor, 1955. 06. 11.) 2014. 
április 30-ig terjedő határozott időre. Ezzel egyide-
jűleg megbízza az ügyvezetői teendők ellátásával, 
bruttó havi 650 000 Ft megbízási díjjal, éves alap-
bére 40%-ának megfelelő prémiumkeret megálla-
pítása mellett. Jóváhagyja az előterjesztés 2. számú 
melléklete szerinti megbízási szerződést és felkéri a 
főpolgármestert annak aláírására. 

Határidő: az alapító okirat ügyvédi ellenjegyzését 
vagy közokiratba foglalását követő 5 napon belül 

Felelős: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

689/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
A BSSZ Nonprofi t Kft. felügyelőbizottságának tag-
jaivá megválasztja:
– Tömör-Tones Zsoltot 
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(an.: Bodnár Zsuzsanna, lakik: 1076 Budapest, Dó-
zsa György út 62.), mint a felügyelőbizottság elnö-
ke;
– dr. Wiener Juditot 
(an.: Déri Zsuzsanna, lakik: 2500 Esztergom, Petőfi  
S. u. 43.);
– Benke Gábor Lászlót 
(an.: Harhauser Margit, lakik: 1238 Budapest, 
Ludány u. 9.)
2014. október 31. napjáig terjedő időtartamra.
A felügyelőbizottság elnökének a tiszteletdíja: brut-
tó 70 000 Ft/hó, tagjainak bruttó 50 000 Ft/hó.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

690/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat Városli-
geti Műjégpálya költségvetési szervet 2013. május 
31-i hatállyal – az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 11. § (5) bekezdése alapján – jog-
utód nélkül megszünteti. Jóváhagyja a költségveté-
si szerv megszüntető okiratát az előterjesztés 10. sz. 
melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgár-
mestert a megszüntető okirat aláírására és kiadásá-
ra, továbbá annak kincstárhoz történő benyújtására, 
valamint a megszűnő költségvetési szerv pénzfor-
galmi számlájának megszüntetésére. 

Határidő: megszüntető okirat vonatkozásában: 15 
nap; a kincstárhoz való benyújtásra: a megszünte-
tő okirat kiadásától számított 8 napon belül; a pénz-
forgalmi számla megszüntetésére: 2013. május 31.

Felelős: Tarlós István 

691/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a megszüntetésre kerülő Fővárosi 
Önkormányzat Városligeti Műjégpálya költségve-
tési szerv vonatkozásában 2013. május 31-i forduló-
nappal – az államháztartás szervezetei beszámolási 
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 
szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (Áhsz.) 
13/A. §-ában foglaltaknak megfelelően – leltárral 
és záró főkönyvi kivonattal alátámasztott, az éves 
költségvetési beszámolónak megfelelő tartalom-
mal 60 napon belül záró beszámolót kell készíte-
ni, melynek elkészítésére a megszűnő költségvetési 
szerv vezetőjét jelöli ki. 

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés augusztusi rendes 
ülése 

Felelős: Tarlós István 

692/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Az Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum 
költségvetési szervet 2013. május 31-i hatállyal – 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tör-
vény 11. § (5) bekezdése alapján – jogutód nélkül 

megszünteti. Jóváhagyja a költségvetési szerv meg-
szüntető okiratát az előterjesztés 11. sz. mellékle-
te szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a 
megszüntető okirat aláírására és kiadására, továbbá 
annak kincstárhoz történő benyújtására, valamint a 
megszűnő költségvetési szerv pénzforgalmi szám-
lájának 2013. május 31. határnappal történő meg-
szüntetésére.  

Határidő: megszüntető okirat vonatkozásában: 15 
nap; a kincstárhoz való benyújtásra: a megszüntető 
okirat kiadásától számított 8 napon belül;

 a pénzforgalmi számla megszüntetésére: 2013. má-
jus 31.

Felelős: Tarlós István 

693/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a megszüntetésre kerülő Iharos 
Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum költségve-
tési szerv vonatkozásában 2013. május 31-i forduló-
nappal – az államháztartás szervezetei beszámolási 
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 
szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (Áhsz.) 
13/A. §-ában foglaltaknak megfelelően – leltárral 
és záró főkönyvi kivonattal alátámasztott, az éves 
költségvetési beszámolónak megfelelő tartalom-
mal 60 napon belül záró beszámolót kell készíteni, 
melynek elkészítéséért a megszűnő költségvetési 
szerv vezetője felelős. 

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés augusztusi rendes 
ülése 

Felelős: Tarlós István 

694/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Megalapítja a megszüntetésre kerülő Iharos Sándor 
Margitszigeti Atlétikai Centrum és a Fővárosi Ön-
kormányzat Városligeti Műjégpálya költségvetési 
szervek közfeladatainak további ellátására a BSSZ 
Budapesti Sportszolgáltató Nonprofi t Korlátolt Fe-
lelősségű Társaságot (székhely: 1146 Budapest, 
Olof Palme sétány 5.). 

695/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a BSSZ Nonprofi t Kft. alapító okiratát 
az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tarta-
lommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírá-
sára.

Határidő: 5 nap 
Felelős: Tarlós István 

696/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a BSSZ Nonprofi t Kft.-vel 
az előterjesztés 9. számú melléklete szerinti köz-
szolgáltatási keretszerződést, egyben felkéri a fő-
polgármestert annak aláírására.

Határidő: közgyűlési döntést, illetve a Támogatáso-
kat Vizsgáló Iroda elfogadó döntését követő 5 na-
pon belül 

Felelős: Tarlós István 
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697/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a BSSZ Budapesti Sportszolgáltató 
Nonprofi t Korlátolt Felelősségű Társaság törzstő-
kéjét 3 000 E Ft-ban határozza meg. 

698/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
A BSSZ Budapesti Sportszolgáltató Nonprofi t Kft. 
3 000 E Ft összegű törzstőkéjét a „930001 Általá-
nos tartalék” címről biztosítja, ezért 3 000 E Ft-tal 
csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím mű-
ködési célú tartalék előirányzatát és ezzel egyide-
jűleg egyszeri jelleggel 3 000 E Ft-tal megemeli 
az új „824001 BSSZ Budapesti Sportszolgáltató 
Nonprofi t Kft.” cím kiadási, ezen belül önkormány-
zati beruházások előirányzatát.

699/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
alapító okirat aláírását követően a 3 000 E Ft törzs-
tőke soron kívüli átutalásáról a BSSZ Budapesti 
Sportszolgáltató Nonprofi t Kft. számára.

Határidő: az alapító okirat aláírását követően azonnal
Felelős: Tarlós István 

700/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
A BSSZ Budapesti Sportszolgáltató Nonprofi t Kft. 
ellentételezési összegének biztosítása érdekében 
12 973 E Ft-tal csökkenti az „580101 Iharos Sándor 
Margitszigeti Atlétikai Centrum” cím támogatási 
és kiadási előirányzatát (ebből személyi juttatás: 
4 777 E Ft, munkaadókat terhelő járulék: 1 290 E 
Ft, dologi kiadás: 6 906 E Ft), 18 367 E Ft-tal csök-
kenti az „580201 Városligeti Műjégpálya” cím tá-
mogatási és kiadási előirányzatát (ebből személyi 
juttatás: 4 233 E Ft, munkaadókat terhelő járulék: 
1 136 E Ft, dologi kiadás: 12 131 E Ft, intézmé-
nyi felújítás: 867 E Ft) és 31 340 E Ft-tal megeme-
li az új „824001 BSSZ Budapesti Sportszolgáltató 
Nonprofi t Kft.” cím kiadási, ezen belül a működési 
célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre előirányzatát.

701/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy 2013. május 31-i hatállyal az 
„580101 Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai 
Centrum” cím alatt jóváhagyott létszámkeretet 10 
álláshellyel, az „580201 Városligeti Műjégpálya” 
cím alatt jóváhagyott létszámkeretet 21 álláshellyel 
csökkenti.

Határidő: a 2013. május 31-ét követő költségvetési 
rendelet módosításával egyidejűleg

Felelős: Tarlós István 

702/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Az intézmények megszűnésével járó többletköltsé-
gek fedezete érdekében összesen 6 232 E Ft-ot biz-
tosít a két megszűnő intézmény számára a „911401 
Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakítás-

hoz kapcsolódó kiadásokra” címről, ezért 6 232 E 
Ft-tal csökkenti a „911401 Céltartalék az önkor-
mányzati szerkezet-átalakításhoz kapcsolódó ki-
adásokra” cím működési célú tartalék előirányzatát 
és ezzel egyidejűleg egyszeri jelleggel, elszámolási 
kötelezettséggel 
– 3 418 E Ft-tal megemeli az „580101 Iharos Sán-
dor Margitszigeti Atlétikai Centrum” cím támoga-
tási és kiadási előirányzatát (ebből személyi jutta-
tás: 2 691 E Ft, munkaadókat terhelő járulék: 727 
E Ft);
– 2 814 E Ft-tal megemeli az „580201 Városligeti 
Műjégpálya” cím támogatási és kiadási előirányza-
tát (ebből személyi juttatás: 2 216 E Ft, munkaadó-
kat terhelő járulék: 598 E Ft.).
A BSSZ Nonprofi t Kft. könyvvizsgálójának kijelöli 
a Penner-Audit Könyvvizsgáló Kft.-t (cégjegyzék-
szám: 13-09-132083, székhely: 2049 Diósd, Rá-
kóczi u. 28., Magyar Könyvvizsgálói Kamara szá-
ma: 000645). A könyvvizsgálatért felelős személy: 
Jónásné Penner Ágnes (kamarai nyilvántartási szá-
ma: 001448, anyja neve: Kádár Mária, lakcím: 2049 
Diósd, Rákóczi u. 28.).
A könyvvizsgáló megbízatása 5 év határozott idő-
tartamra szól.
A könyvvizsgáló díjazása havi 100 000 Ft+áfa.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

703/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy Budapest Főváros 
Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek felet-
ti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. 
(III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 3., 
4. és 5. számú mellékletének a létrejövő BSSZ 
Nonprofi t Kft.-vel való kiegészítése érdekében a 
szükséges rendeletmódosításokat terjessze a Köz-
gyűlés elé. 

Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Tarlós István 

704/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
A Városligeti Műjégpálya költségvetési szerv jog-
utód nélküli megszüntetése után a BSSZ Nonprofi t 
Kft. feladata lesz „A Városliget kapuja (Városligeti 
Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonstrukció-
ja)” című projektre 2008. december 15-én megkötött 
támogatási szerződésben vállalt számszerűsíthető 
eredmények, esélyegyenlőségi és fenntarthatósági 
vállalások teljesítése és az elért eredményeknek a 
projekt fenntartási ideje végéig történő fenntartása. 

705/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert a BSSZ Nonprofi t Kft. ré-
szére használatba, valamint vagyonkezelésbe adan-
dó fővárosi tulajdonú vagyonelemekre vonatkozóan 
a vagyonkezelés és használat feltételeinek, módjá-
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nak, továbbá költségeinek tárgyában készült elő-
terjesztés és az ahhoz kapcsolódó vagyonkezelési 
szerződéstervezet, valamint az éves közszolgáltatá-
si szerződéstervezet Fővárosi Közgyűlés elé törté-
nő beterjesztésére. Továbbá felkéri a főpolgármes-
tert, hogy amennyiben a Társaság működése során 
tevékenységének ellátásával kapcsolatban indokolt 
többletköltségek merülnek fel, abban az esetben azt 
mutassa be és terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a vagyonkezelési és az éves közszolgáltatá-
si szerződés esetében: 2013. május 31.;

a többletköltségek esetében: 2013. október 31. 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 30. pontja: Javaslat a Budapest Esély 
Nonprofi t Kft. 2013. évi közszolgáltatási szerződésének 
módosítására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

706/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata és 
a Budapest Esély Nonprofi t Kft. között létrejött 
2013. évi közszolgáltatási szerződés és annak mel-
léklete módosítását az előterjesztés 2. sz. mellék-
letében szereplő tartalommal és felkéri a főpolgár-
mestert annak aláírására, továbbá a közszolgáltatási 
szerződés egységes szerkezetben történő kiadására 
az előterjesztés 3. sz. mellékletében szereplő tarta-
lommal.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

707/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy korábban a Motiváció Mozgássé-
rülteket Segítő Alapítvány által végzett fi zikai és 
infokommunikációs akadálymentességi tevékeny-
ség ellátására 15 957 E Ft-tal csökkenti a „833002 
MOTIVÁCIÓ Alapítvány” cím kiadási, azon belül 
működési célú pénzeszközátadás államháztartáson 
kívülre előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos 
összeggel, egyszeri jelleggel megemeli a „810502 
Budapest Esély Nonprofi t Kft.” cím kiadási, azon 
belül működési célú pénzeszközátadás államháztar-
táson kívülre előirányzatát. A „810502 Budapest 
Esély Nonprofi t Kft.” címen rendelkezésre álló 
kompenzáció összege 2013-ban 169 535 E Ft. 

A napirend 31. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat fenntartásában működő Idősek Otthonainak át-
szervezésére I. ütem.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

708/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
egyetért és elfogadja a költséghatékonyabb és fi nan-
szírozható működést szolgáló szociális intézmény-
rendszer átszervezéséhez kapcsolódóan a Fővárosi 
Önkormányzat fenntartásában működő idősek ott-
honai átszervezésére vonatkozó javaslatot az elő-
terjesztésben bemutatott indokok alapján.

709/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy az idősek otthonait érintő átszer-
vezés I. ütemében 2013. június 30. napjával a Fő-
városi Önkormányzat Budapest XX., Virág Bene-
dek utca 36. szám alatti Idősek Otthonát a Budapest 
XIX., Mészáros L. utca 26. szám alatti telephelyé-
vel, mint önállóan gazdálkodó és működő költség-
vetési intézményt megszünteti oly módon, hogy 
2013. július 1-jei hatállyal egyesíti beolvadással a 
Budapest XVIII., Alacskai út 22. szám alatt találha-
tó Budapest Főváros Önkormányzata Idősek Ottho-
nával, mint általános jogutóddal. 

Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Tarlós István 

710/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Budapest XX., Virág Benedek utca 
36. szám alatti Idősek Otthona megszüntető okira-
tát az előterjesztés 1/B. számú melléklete szerin-
ti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a meg-
szüntető okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Tarlós István 

711/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy 2013. július 1-jei hatállyal a Fő-
városi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest 
XVIII., Alacskai út 22. szám alatti intézmény Bu-
dapest VII., Dózsa György út 82/b. alatti telephely-
ét az átszervezés miatt a Fővárosi Önkormányzat 
Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona számára új telep-
helyként átadja.

Határidő: 2013. július 1.
Felelős: Tarlós István 

712/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Az átszervezés miatt módosítja a Fővárosi Önkor-
mányzat Idősek Otthona Budapest XVIII., Alacskai 
út 22. alapító okiratát az előterjesztés 2/B. számú 
melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpol-
gármestert az alapító okirat módosítás aláírására, 
valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Ottho-
na Budapest XVIII., Alacskai út 22. módosítások-
kal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának 
az előterjesztés 2/C. számú melléklete szerinti tar-
talommal történő kiadására.
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Határidő: 2013. július 1.
Felelős: Tarlós István 

713/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Az átszervezés miatt módosítja a Fővárosi Önkor-
mányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Buda-
pest VI., Rózsa u. 67. alapító okiratát az előterjesz-
tés 3/B. számú melléklete szerinti tartalommal és 
felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosí-
tás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat 
Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Budapest VI., 
Rózsa u. 67. módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratának az előterjesztés 3/C. szá-
mú melléklete szerinti tartalommal történő kiadá-
sára.

Határidő: 2013. július 1.
Felelős: Tarlós István 

714/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat idősek otthonait érintő 
átszervezés miatt a Fővárosi Önkormányzat Idő-
sek Otthona Budapest XVIII., Alacskai út 22. szám 
alatti intézmény 209 fős engedélyezett férőhely-
számát a beolvadó intézmény (Budapest XX., Vi-
rág Benedek u. 36. és a Budapest XIX., Mészáros 
Lőrinc u. 26. sz. alatti telephelye) miatt 188 férő-
hellyel megemeli és az átadott telephely (Budapest 
VII., Dózsa György út 82/b.) miatt 79 férőhellyel 
csökkenti, így az engedélyezett férőhelyek számát 
318 férőhelyre módosítja.

Határidő: 2013. július 1.
Felelős: Tarlós István 

715/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos  Idősek 
Otthona (Budapest VI., Rózsa u. 67.) 171 fős enge-
délyezett férőhelyszámát a Fővárosi Önkormányzat 
Alacskai úti Idősek Otthona Dózsa György úti te-
lephelyének átvétele miatt 79 férőhellyel megeme-
li, így azt az átszervezést követően 250 férőhelyben 
állapítja meg.

Határidő: 2013. július 1.
Felelős: Tarlós István 

716/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
A jelenleg 112 (fő) álláshellyel működő Fővárosi 
Önkormányzat Idősek Otthona, Virág Benedek ut-
cai intézményben – beleértve a nyugdíjazás miatti 
felmentést is – 7 (fő) engedélyezett álláshelyet érin-
tő végleges létszámcsökkentést hajt végre 2013. jú-
nius 1-jei kezdetű felmentéssel, melyhez kapcso-
lódóan a létszámkeret csökkentésére az alábbiak 
szerint kerül sor:
• 2013. június 30-ával 6 (fő) engedélyezett (üres) 
álláshely (létszámkeret 2013. június 30-ával 106 
(fő) álláshely);

• az 1 (fő) engedélyezett (betöltött) álláshelyet át-
csoportosítja az Alacskai úti Idősek Otthona (jog-
utód) intézményhez. A felmentési idő letelte után 
az álláshely a jogutód intézmény létszámkeretéből 
elvonásra kerül. Ezt követően az Alacskai úti Idő-
sek Otthona létszámkerete 194 fő. 

Határidő: a költségvetési rendelet 2013. júniusi mó-
dosítása, illetve a 2013. évi költségvetési rendelet 
utolsó módosítása 

Felelős: Tarlós István 

717/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Virág 
Benedek utcai intézmény tekintetében a létszám-
csökkentési döntéshez kapcsolódóan az 5/2013. 
(III. 14.) sz. BM rendelet 2. § (1) bekezdés f) pont-
jára hivatkozva az alábbiakról nyilatkozik:
A Fővárosi Önkormányzat az idősek otthonait 
érintő átszervezés miatti létszámcsökkentésről – 
a 716/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. határozat alapján 
az 1 (fő) álláshelyre vonatkozóan felmentésre ke-
rülő munkavállaló esetében – az intézmények lét-
számkeretét és az intézmények közötti tervezhető 
létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségét 
felülvizsgálta, és megállapította, hogy az álláshely 
átcsoportosításra e munkavállaló esetében nincs le-
hetőség, ezért szükséges a megszüntetése.
A munkaviszony megszüntetésére ezt követően ke-
rült sor. 

718/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Virág 
Benedek utcai intézmény tekintetében a létszám-
csökkentési döntéshez kapcsolódóan az 5/2013. 
(III. 14.) sz. BM rendelet 2. § (1) bekezdés e) pont-
jára hivatkozva az alábbiakról nyilatkozik:
A Fővárosi Önkormányzat a létszámcsökkentésről 
– a 716/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. határozat alap-
ján az 1 (fő) álláshelyre vonatkozóan/felmentésre 
kerülő munkavállaló esetében – érintett dolgozó 
foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési 
szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előre-
láthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a ter-
vezett új álláshelyeken, illetve a szerkezeti válto-
zás, feladatátadás következtében az önkormányzat 
fenntartási körén kívüli munkáltatónál – munkavi-
szonyban töltött ideje folyamatosságának megsza-
kítása nélkül – nincs lehetőség.
A pályázati kiírásnak megfelelően a megszüntetés-
re kerülő álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók 
vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfel-
adatok ezt indokolttá teszik.

719/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Magyarország 
2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi 
CCIV. törvény 3. számú mellékletének 6. pontja ér-



2013. június 13. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1579

telmében az 5/2013. (III. 14.) sz. BM rendeletben 
szereplő feltételeknek való megfelelés esetén a lét-
számcsökkentési döntéshez kapcsolódó pályázati 
anyagot terjessze a Fővárosi Közgyűlés 2013. au-
gusztusi rendes ülése elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2013. augusztusi ren-
des ülése 

Felelős: Tarlós István 

720/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat idősek otthonait érintő 
átszervezés keretében 2013. június 30-i hatállyal 
csökkenti a „211001 Fővárosi Önkormányzat Idő-
sek Otthona Virág Benedek utca” cím létszámkere-
tét 105 fővel és ezzel egyidejűleg ugyanennyi fővel 
megemeli a „210301 Fővárosi Önkormányzat Idő-
sek Otthona Alacskai út” cím létszámkeretét.

Határidő: a költségvetési rendelet 2013. júniusi mó-
dosítása

Felelős: Tarlós István 

721/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat idősek otthonait érin-
tő átszervezés keretében 2013. július 1-jei hatály-
lyal csökkenti a „210301 Fővárosi Önkormányzat 
Idősek Otthona Alacskai út” cím létszámkeretét 32 
fővel és ezzel egyidejűleg ugyanennyi fővel meg-
emeli a „210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi 
Vilmos Idősek Otthona (Rózsa u.)” cím létszámke-
retét. A létszámok átcsoportosítását követően a Fő-
városi Önkormányzat Idősek Otthona Alacskai út 
létszámkerete 195 főre, a Fővárosi Önkormányzat 
Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa u.) lét-
számkerete 136 főre változik. 

Határidő: a költségvetési rendelet 2013. júniusi mó-
dosítása

Felelős: Tarlós István 

722/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
jogutóddal megszüntetett intézmény záró beszá-
molójának 2013. június 30-i fordulónappal, teljes 
körűen, leltárral, analitikus nyilvántartásokkal alá-
támasztottan, az éves költségvetési beszámoló sze-
rinti tartalommal történő elkészítéséről és terjessze 
azt a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2013. október 31. 
Felelős: Tarlós István 

723/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat idősek otthonait érintő 
átszervezés miatt 2013. június 30-i hatállyal tartós 
jelleggel 212 474 E Ft-tal csökkenti a „211001 Fő-
városi Önkormányzat Idősek Otthona Virág Bene-
dek utca” cím bevételi és kiadási előirányzatait az 
alábbiak szerint 
a kiadásból: 

személyi juttatás –115 208 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok 
és szociális hozzájárulási adó –31 568 E Ft
dologi kiadások –65 698 E Ft
a bevételből:
intézményi működési bevétel –89 036 E Ft 
felügyeleti szervi támogatás –123 414 E Ft,
támogatási kölcsön –24 E Ft,
és ezzel egyidejűleg 212 474 E Ft-tal megemeli a 
„210301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 
Alacskai út” cím bevételi és kiadási előirányzatait a 
fenti megbontás szerint.

Határidő: a költségvetési rendelet 2013. júniusi mó-
dosítása

Felelős: Tarlós István 

724/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat idősek otthonait érintő 
átszervezés miatt 2013. július 1-jei hatállyal tartós 
jelleggel 87 855 E Ft-tal csökkenti a „210301 Fő-
városi Önkormányzat Idősek Otthona Alacskai út” 
cím bevételi és kiadási előirányzatait az alábbiak 
szerint 
a kiadásból: 
személyi juttatás –35 237 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok 
és szociális hozzájárulási adó –11 215 E Ft
dologi kiadások –41 403 E Ft
a bevételből:
intézményi működési bevétel –28 486 E Ft
felügyeleti szervi támogatás –59 369 E Ft,
és ezzel egyidejűleg 87 855 E Ft-tal megemeli a 
„210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos 
Idősek Otthona (Rózsa u.)” cím bevételi és kiadási 
előirányzatait fenti megbontás szerint.

Határidő: a költségvetési rendelet 2013. júniusi mó-
dosítása

Felelős: Tarlós István 

725/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Engedélyezi, hogy a Fővárosi Önkormányzat Vá-
zsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa u.) az átszer-
vezés hatására jelentkező 24 171 E Ft éves megta-
karítás 2013. évi időarányos összegéből 2013-ban 
egyszeri jelleggel összesen 8 000 E Ft-ot – ebből 
konyhai gépek beszerzésére 3 200 E Ft-ot, egy étel-
szállító jármű beszerzésére 4 800 E Ft-ot – felhasz-
náljon. Ennek végrehajtása érdekében 8 000 E Ft-
tal csökkenti a „210301 Fővárosi Önkormányzat 
Idősek Otthona, Alacskai út” cím támogatási és 
kiadási, azon belül a dologi kiadási előirányzatát, 
és ezzel egyidejűleg megemeli a „210401 Fővárosi 
Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona 
(Rózsa u.)” cím támogatási és kiadási, azon belül 
a céljelleggel támogatott intézményi beruházások 
előirányzatát, melyen belül tervbe veszi az alábbi 
két új feladatot:
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„Konyhai gépek beszerzése” 
feladatot 3 200 E Ft-tal és az
„Ételszállító jármű beszerzése” 
feladatot 4 800 E Ft-tal. 

Határidő: a költségvetési rendelet 2013. júniusi mó-
dosítása

Felelős: Tarlós István 

726/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az intézményi át-
szervezés végrehajtását követően tegye meg a szük-
séges intézkedést annak érdekében, hogy a 2013. I. 
félévi intézményi költségvetési beszámolóban sze-
replő teljesítési adatok, valamint a 723–724/2013. 
(IV. 24.) Főv. Kgy. határozatokban szereplő elő-
irányzat-módosítások összhangjának felülvizsgála-
ta történjen meg, és az esetleges korrekciókat a 
költségvetési rendelet szeptemberi módosításakor 
terjessze be a Fővárosi Közgyűlés elé. 

Határidő: a költségvetési rendelet 2013. szeptembe-
ri módosítása 

Felelős: Tarlós István 

727/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy az intézményi át-
szervezések végrehajtását követően felszabaduló 
24 171 E Ft előirányzatot a szociális ágazat intéz-
ményeiben gép-berendezés pótlásra, bútorzatcseré-
re fordítja, ennek érdekében tervbe veszi a „911201 
Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím 
kiadási előirányzatán belül az új „Szociális in-
tézmények gép-berendezés pótlás és bútorzatcse-
re” feladatot. A feladat összköltsége 145 026 E Ft. 
A feladat 2014–2019. évi üteme évenként 24 171 
E Ft. 

Határidő: a költségvetési rendelet 2013. júniusi mó-
dosítása 

Felelős: Tarlós István 

728/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kap-
csolódó költségvetési rendelet módosítását terjesz-
sze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet 2013. júniusi mó-
dosítása 

Felelős: Tarlós István 

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 40/2013. (V. 10.) önkormányzati rendele-
tét a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmé-
nyek és a családok átmeneti otthonai által biztosított el-
látások formáiról, azok igénybevételének rendjéről szóló 
29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 
előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 32. pontja: Javaslat Budapest Főváros 
Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetéséről szó-
ló 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

729/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy nem kíván külön szavazni az előter-
jesztés határozati javaslatairól.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

730/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
engedélyezi az alábbi alapítványok, civil szerveze-
tek megjelölt összegű támogatásának átutalását a 
„844702 Főpolgármesteri keret” cím terhére:

 1. Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom 
 Kutatásáért Közalapítvány 100 E Ft,
 2. TIT Kossuth Klub Egyesület 1 000 E Ft,
 3. Mindszenty József Emlékmúzeum Alapítvány 
  300 E Ft,
 4. Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők 
 Egyesülése 1 000 E Ft,
 5. Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők  
 Egyesülése 100 E Ft,
 6. Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar  
 Egyesület 5 000 E Ft,
 7. Az Élet Menete Alapítvány 1 000 E Ft,
 8. Rákóczi Szövetség 500 E Ft,
 9. Aranycsapat Alapítvány 3 000 E Ft,
10. Tiszta Művészetért Társulat Egyesület 150 E Ft,
11. Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi  
 Szövetség 400 E Ft
12. Magyar Egyházak Ökumenikus Tanácsának 
 Szövetsége 5 000 E Ft,
13. Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány 
  250 E Ft,
14. Magyar Kamarazenekar Alapítvány 300 E Ft,
15. Duna Művészeti Társaság Nemzetközi  
 Multikulturális Alapítvány 1 000 E Ft,
16. Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési 
 Társaság 100 E Ft,
17. A Magyar Kézművességért Alapítvány 300 E Ft,
18. Jövőbarát Alapítvány 300 E Ft,
19. Magyar Nemzeti Cigányzenekar 2 000 E Ft,
20. Zöld Dió Alapítvány 300 E Ft,
21. Akarat Diáksport Egyesület 1 000 E Ft,
22. Danubius Nemzeti Hajós Egylet 50 E Ft,
23. Alapítvány a Magyar Hadi Történetírás 
 Támogatására 100 E Ft.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 
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A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 41/2013. (V. 13.) önkormányzati rendele-
tét Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi össze-
vont költségvetéséről szóló 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. 
rendelet módosításáról az előterjesztés – előterjesztői ki-
egészítéssel módosított – 1. sz. melléklete szerinti tarta-
lommal.

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

Döntés díszpolgári cím adományozásáról.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 42/2013. (V. 10.) önkormányzati rende-
letét a díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. 
(VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesz-
tői kiegészítés 1. számú melléklete és a befogadott mó-
dosítás szerint.

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

A napirend 36. pontja: Javaslat a FŐKÉTÜSZ Fővá-
rosi Kéményseprőipari Kft. 2012. évi közszolgáltatási be-
számolójának elfogadására.

Előterjesztő: dr. György István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

736/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a Fővárosi Önkormányzat és a FŐKÉ-
TÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. között lét-
rejött közszolgáltatási szerződés 2012. évi végre-
hajtásának teljesítéséről szóló melléklet szerinti 
beszámolót, és úgy értékeli, hogy a FŐKÉTÜSZ 
Fővárosi Kéményseprőipari Kft. a közszolgáltatá-
si szerződésben foglalt kötelezettségeit 2012. évben 
teljesítette.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 37. pontja: Javaslat az Emlékparcel-
lák, Emlékkertek Gondozása közszolgáltatások 2013. évi 
szolgáltatási szintjére, valamint a 2013. évi közszolgálta-
tási szerződés megkötésére a BTI Zrt.-vel.

Előterjesztő: dr. György István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

737/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Budapesti Temetkezési 
Intézet Zrt.-vel kötendő 2013. évi közszolgáltatási 

szerződést az előterjesztés melléklete szerinti tarta-
lommal, 24 625 E Ft, azaz huszonnégymillió-hat-
százhuszonötezer forint bruttó összeggel, és felkéri 
a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 38. pontja: Javaslat a Fővárosi Közte-
rület-fenntartó Zrt. 2012. évi közszolgáltatási kötelezett-
ségeinek teljesítéséről szóló beszámolójának elfogadá-
sára.

Előterjesztő: dr. György István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

738/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Horváth Csaba módosító indítvá-
nyát, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármes-
tert, hogy vizsgáltassa meg az FKF Zrt. kizáróla-
gos joggal – elsősorban a lakossági hulladékszál-
lítás területén 2012. évben – végzett feladatellátás 
mennyiségi adatainak és költségeinek alakulását. 
Vizsgáltassa meg, és mutassa be az FKF Zrt. által 
alkalmazott hulladékszállítási díjtételek indokolt-
ságát – különös tekintettel a jelentős mértékben 
csökkenő hulladékmennyiség miatt realizálható és 
emiatt elvárható költségmegtakarításra, és ennek 
következtében keletkező, az FKF Zrt. által csak 
részben elvégzett szolgáltatás miatti extraprofi t ke-
letkezésére. A vizsgálat eredményére alapozva te-
gyen javaslatot a 2012. évben beszedett lakossági 
hulladékszállítási díjak indokolt költségeket meg-
haladó részének a lakosság részére történő visszafi -
zetésének módjára és mértékére is. 

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés következő ülése
Felelős: Tarlós István”.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

739/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 2012. 
évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítésé-
ről szóló, az előterjesztés 1. számú melléklete sze-
rinti beszámolóját.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

740/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 40., 41., 42. pontként tárgyal-
ja meg az alábbi előterjesztéseket:
– Tulajdonosi megállapodás megkötése Budapest 
Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatával.
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– Tájékoztató a közlekedésért felelős minisztérium, 
a BKK és az érintett elővárosi települések közötti 
2013. április 30-án lejáró, autóbusz-közlekedésről 
szóló háromoldalú megállapodások lejártából ere-
dő feladatokról. 
– Javaslat a 2014. január 1-jétől történő jelzőlámpa 
üzemeltetéshez kapcsolódó tevékenységek elvég-
zésére. 

A napirend 39. pontja: A híd-, műtárgy felújítási 
programban szereplő egyes részfeladatok megvalósítá-
sához szükséges tervezői művezetési feladatok ellátása a 
Fővárosi Önkormányzat által korábban megkötött szer-
ződések alapján a BKK szakmai segítségének igénybe-
vételével.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, 
dr. György István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

741/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és a BKK közötti „Együttműködési Meg-
állapodást” az előterjesztés 1. számú melléklete 
szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert 
annak aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 40. pontja: Tulajdonosi megállapodás 
megkötése Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkor-
mányzatával.

Előterjesztő: Wintermantel Zsolt 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

742/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzata közötti tulajdonosi megállapodást 
az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tarta-
lommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírá-
sára.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

743/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy szükség szerint te-
gyen javaslatot az előterjesztés 1. számú mellékle-
te szerinti tulajdonosi megállapodás teljesítéséhez 
szükséges pénzügyi forrás biztosítására. 

Határidő: 45 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 41. pontja: Tájékoztató a közlekedésért 
felelős minisztérium, a BKK és az érintett elővárosi tele-

pülések közötti 2013. április 30-án lejáró, autóbusz-köz-
lekedésről szóló háromoldalú megállapodások lejártából 
eredő feladatokról. 

Előterjesztő: dr. György István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

744/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
támogatja és jóváhagyja a kialakult, a Budapest 
határán kívül a BKK által szervezett autóbusz- és 
HÉV-közlekedés ellátásbiztonságát veszélyeztető 
rendkívüli helyzetre tekintettel, hogy a BKK Zrt. 
a Budapest közigazgatási határán kívüli autóbusz- 
és HÉV-közlekedésre vonatkozó közszolgáltatást 
május 1-jét követően változatlan volumenben és 
módon fenntartsa, a járatok kiemelt szerepére, az 
agglomeráció és a járatok által érintett külső buda-
pesti városrészek alapvető közszolgáltatással való 
ellátottságának biztosítása, a közösségi közleke-
dés zavartalan és folyamatos biztosítása érdekében. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. útján 
tegyen meg minden szükséges intézkedést a köz-
lekedésért felelős minisztérium, a BKK és az érin-
tett elővárosi települések közötti autóbusz-közleke-
désről szóló háromoldalú megállapodásokról és a 
HÉV-közlekedésről szóló kétoldalú (NFM-mel kö-
tendő) megállapodás mielőbbi megkötése és Fővá-
rosi Közgyűlés elé terjesztése érdekben.

Határidő: 2013. április 30.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 42. pontja: Javaslat a 2014. január 
1-jétől történő jelzőlámpa üzemeltetéshez kapcsolódó te-
vékenységek elvégzésére. 

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, 
dr. György István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

745/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
egyetért a jelzőlámpa üzemeltetési és fejlesztési fel-
adatokra vonatkozóan a 2014–2017. évekre, a teljes 
főváros területére egy közbeszerzési eljárás kereté-
ben történő meghirdetésével. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

746/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a fővárosi jelző-
lámpás forgalomirányítási létesítmények szerviz 
feladatainak ellátásához kapcsolódó közbeszerzési 
eljárás elindításához szükséges önkormányzati for-
rást a mindenkori éves költségvetési rendeletben a 
„810301 BKK Zrt. Közútkezelési feladatok” kiadá-
si címen belül a működési célú pénzeszköz-átadás 
áht-n kívülre előirányzaton a 2014–2017. években 
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a következő ütemezésben biztosítja: 2014. évre 
bruttó 874 865 E Ft, 2015. évre bruttó 918 609 E Ft, 
2016. évre bruttó 964 538 E Ft, 2017. évre bruttó 
1 012 765 E Ft.

Határidő: a mindenkori éves költségvetési rendelet 
Felelős: Tarlós István 

747/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Egyetért az előterjesztésben szereplő fővárosi jel-
zőlámpás forgalomirányítási létesítmények fej-
lesztési feladatainak megvalósításával, és kötele-
zettséget vállal a feladathoz szükséges, 2014–2017 
közötti időszakban felmerülő, összesen 1 549 963 E 
Ft összegű fedezet biztosítására.

748/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a Fővárosi Önkor-
mányzat a „Forgalomirányító jelzőlámpák fejleszté-
se” feladatainak ellátásához kapcsolódó közbeszer-
zési eljárás elindításához szükséges önkormányzati 
forrást biztosítja mindösszesen 1 549 963 E Ft ér-
tékben. Megvalósítási ideje: 2014–2017. A feladat 
2014. évi üteme 365 001 E Ft, 2015. évi üteme 
379 601 E Ft, 2016. évi üteme 394 785 E Ft, 2017. 
évi üteme 410 576 E Ft. 

749/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata és 
intézményei beruházási és felújítási tevékenysé-
ge előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósítá-
sának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. 
rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt ha-
tásköre szerint eljárva a ……. azonosító számú, az 
előterjesztés 6. számú mellékleteként csatolt „2014-
2017. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési prog-
ramja” megnevezésű engedélyokiratot, és felkéri a 
főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

750/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 5. számú 
mellékletének megfelelő tartalommal a Budapest 
Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti, a 
„2014–2017. évi közúti forgalomirányítás fejleszté-
si programja” tárgyú megvalósítási megállapodást 
és felkéri a főpolgármestert a megállapodás, vala-
mint annak 2. számú mellékletét képező, az előter-
jesztés 7. számú mellékletként csatolt meghatalma-
zás aláírására.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 43. pontja: Beszámoló a Fővárosi Ön-
kormányzat 2012. évi lakásbérbeadási tevékenységéről 
és javaslat a 2013. évi lakásbérbeadási tevékenységére. 

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

751/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a Fővárosi Önkormányzat 2012. március 
1-je és 2013. február 28-a közötti időszakra vonat-
kozó lakásbérbeadási tevékenységéről szóló beszá-
molót.

752/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
A 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet 2. § (7) be-
kezdése és a 37. § (2) bekezdése alapján úgy dönt, 
hogy a 2013. március 1-je és 2014. február 28-a kö-
zötti időszakban a tulajdonában lévő üres és vár-
hatóan megüresedő, a Fővárosi Önkormányzat ki-
zárólagos tulajdonában lévő lakóépületekben és a 
fővárosban szétszórtan található társasházi épüle-
tekben lévő lakások esetén:
– legfeljebb 12 lakást szolgálati jelleggel biztosít 
a Főpolgármesteri Hivatal munkatársai részére;
– legfeljebb 25 lakást méltányossági alapú bérbe-
adással hasznosít;
– legfeljebb 20 lakást, egyszeri bérlőkiválasztási 
jogát a Belügyminisztérium részére adja át;
– legfeljebb 30 lakást a városfejlesztési és hatéko-
nyabb lakásgazdálkodási célok megvalósulása ér-
dekében, szolgálati jelleggel, bérlőkiválasztási jog 
biztosításával, vagy elhelyezési kötelezettség telje-
sítése jogcímén hasznosít;
– a fennmaradó lakásállományra nyilvános pályá-
zatot ír ki. 

Határidő: folyamatos 2014. február 28-ig 
Felelős: Tarlós István 

753/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
A 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet 2. § (7) be-
kezdése és a 37. § (2) bekezdése alapján úgy dönt, 
hogy a 2013. március 1-je és 2014. február 28-a 
közötti időszakban a Fővárosi Önkormányzat ren-
delkezésére álló bérlőkiválasztási joggal érintett la-
kásokat pályázat útján hasznosítja az alábbiak sze-
rint:
– a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata 
tulajdonában lévő és a Fővárosi Önkormányzat fo-
lyamatos bérlőkiválasztási jogával érintett üres és 
várhatóan megüresedő lakásokat lakáspályázat út-
ján hasznosítja;
– a fennmaradó, bérlőkiválasztási joggal érintett 
lakásokat a felújítást vállaló, szociálisan rászoruló 
családokat támogató átlátható szervezetek részére 
biztosítja.

Határidő: folyamatos 2014. február 28-ig 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 44. pontja: A Fővárosi Önkormányzat tu-
lajdonában álló Bp. VI. ker., Hegedű u. 1. sz. alatti ingat-
lan tulajdonjogának cserével történő átruházása. 

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

754/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
szándékát fejezi ki a tulajdonában álló Budapest VI. 
kerület, Hegedű u. 1. szám alatti ingatlan tulajdon-
jogának értékegyeztetéssel történő elcserélésére a 
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkor-
mányzata tulajdonában álló Budapest VI., Király 
utca 50. szám alatti ingatlan 5932/10 000-ed tulaj-
doni illetőségére, valamint a Budapest VI. kerület, 
Teréz krt. 2–4. szám alatti 29407/0/A/2 hrsz.-on fel-
vett 773 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló 
helyiség tulajdonjogára azzal, hogy vizsgálni szük-
séges 
– a Király u. 50. szám alatti ingatlan használati vi-
szonyát a Fővárosi Önkormányzatot illető tulajdon-
rész forgalmi értékének megállapítása során;
– a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Teréz krt. 2–4. 
szám alatti ingatlanba történő átköltözésével össze-
függő költségeket, beleértve az esetleges átalakítás 
költségét is;
– az érintett ingatlanok műszaki állapotát, külö-
nös fi gyelemmel a Király utca 50. szám alatti ingat-
lan esetében a Kulturális és Örökségvédelmi Hiva-
tal által kiadott állásfoglalásra, illetve a bérlőkkel 
esetleg fennálló kötelezettségekre;
– a csereügylet során felmerülő áfa fi zetési köte-
lezettséget, a fedezet megteremthetőségével.
Egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy az in-
gatlan csereszerződés tervezetét a további kivizsgá-
lás függvényében terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 90 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 45. pontja: 2013. évi pályázati felhívás 
a kerületi önkormányzatok rehabilitációs munkáinak tá-
mogatására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

755/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
pályázatot ír ki a kerületi önkormányzatok város-
rehabilitációs munkáinak támogatására az előter-
jesztés 1. számú mellékleteként csatolt pályázati 
felhívásban foglalt tartalommal.

Határidő: a Fővárosi Városrehabilitációs Keret fel-
használásának szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István 

756/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés 1. 
számú mellékletében szereplő pályázati felhívás 
Budapest Portálon való közzétételéről és az Ügy-
félszolgálati Irodán (Budapest V. kerület, Bárczy 

István utca 1–3.) nyomtatott formában való hozzá-
férhetőségéről gondoskodjon.

Határidő: 2013. május 3.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 46. pontja: Javaslat a Rákoskeresztúri 
autóbusz folyosó kialakítása, valamint a Csepeli gerinc-
út kiépítése (I. ütem) c. projekt uniós támogatásból meg-
valósuló projektek támogatási szerződéseinek módosítá-
sára.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

757/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a „Budapest XXI. kerü-
let Csepeli gerincút kiépítése (I. ütem)” című, 
KMOP-2.1.1/A-2008-0013 azonosító számú projekt 
támogatási szerződésének 9. sz. módosítását az elő-
terjesztés 18. sz. melléklete szerinti tartalommal és 
felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2013. május 6. 
Felelős: Tarlós István 

758/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a „Rákoskeresztúri autóbusz fo-
lyosó kialakítása” című, KMOP-2.3.1/A-2008-0001 
azonosító számú projekt támogatási szerződésének 
7. sz. módosítását az előterjesztés 19. sz. mellékle-
te szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert 
annak aláírására. 

Határidő: 2013. május 6.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 47. pontja: Javaslat „A budapesti közös-
ségi közlekedés fejlesztése – a Pesti úton buszsáv kiala-
kítása útpálya szélesítéssel” támogatási szerződés 5. sz. 
módosítására. 

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

759/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti „A budapesti közössé-
gi közlekedés fejlesztése – a Pesti úton buszsáv 
kialakítása útpálya szélesítéssel” című, KMOP-
2.3.1/B-08-2009-0006 azonosító számú projekt tá-
mogatási szerződésének 5. sz. módosítását az elő-
terjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal és 
felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 48. pontja: Javaslat a Magyar Nemze-
ti Vagyonkezelő Zrt. által KEOP pályázatokhoz kiadan-
dó tulajdonosi hozzájáruláshoz kapcsolódó megállapo-
dás megkötésére.
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Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

760/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja az előterjesztés 1. számú mellékletét 
képező „Király Gyógyfürdő komplex energetikai 
korszerűsítése” című projekthez szükséges, 13578 
helyrajzi számra vonatkozó tulajdonosi hozzájá-
rulási megállapodást és felkéri a főpolgármestert, 
hogy gondoskodjon annak aláírásáról. 

Határidő: 2013. május 1. 
Felelős: Tarlós István 

761/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja az előterjesztés 2. számú mellékletét 
képező „Rudas Gyógyfürdő és Uszoda komplex 
energetikai korszerűsítése” című projekthez szük-
séges, 5539 helyrajzi számra vonatkozó tulajdonosi 
hozzájárulási megállapodást és felkéri a főpolgár-
mestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról. 

Határidő: 2013. május 1. 
Felelős: Tarlós István 

762/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja az előterjesztés 3. számú mellékletét 
képező „Rudas Gyógyfürdő és Uszoda komplex 
energetikai korszerűsítése” című projekthez szük-
séges, 5540, 5541 és 5542 helyrajzi számokra vo-
natkozó tulajdonosi hozzájárulási megállapodást és 
felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon an-
nak aláírásáról. 

Határidő: 2013. május 1. 
Felelős: Tarlós István 

763/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 4. számú 
mellékletét képező, a BGYH Zrt. és Budapest Fő-
város Önkormányzata között kötendő használatba 
adási szerződést és felkéri a főpolgármestert, hogy 
gondoskodjon annak aláírásáról. 

Határidő: 2013. május 1. 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 49. pontja: A BKV Zrt. DBR Metró Pro-
jekt Igazgatóság 2013. évi költségvetése, valamint a 
2012. évi menedzsment költségek felhasználásáról ké-
szült beszámoló elfogadása.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

764/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazga-
tóság 2012. évi költségvetésének felhasználásáról 

készült beszámolót az előterjesztés 1. sz. mellék-
lete szerint.

Határidő: 15 munkanap 
Felelős: Tarlós István 

765/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a DBR Metró Projekt Igazgatóság 2013. 
évi költségvetési előirányzatát a BKV Zrt. DBR 
Metró Projekt Igazgatóság által összeállított és az 
előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő költség-
vetési tervezet alapján 704,4 M Ft összegben, mely 
részét képezi a Budapest Főváros 2013. évi költ-
ségvetésében a 4-es metró projekt címen szereplő 
81 168,0 M Ft előirányzatnak.

Határidő: 15 munkanap 
Felelős: Tarlós István 

766/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
Magyar Államkincstár és a BKV Zrt. értesítéséről 
a DBR Metró Projekt Igazgatóság 2013. évi költ-
ségvetésének a Fővárosi Önkormányzat általi elfo-
gadásáról.

Határidő: 15 munkanap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 50. pontja: Javaslat Budapest 2030 hosz-
szú távú városfejlesztési koncepciójának elfogadására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

767/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
elfogadja az előterjesztés – az előterjesztői kiegé-
szítés 1. sz. melléklete szerint módosított – 1. sz. 
mellékletét képező Budapest 2030 hosszú távú vá-
rosfejlesztési koncepcióját. 

768/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy az adatgyűjtés szükségességének 
függvényében, de legalább négyévente, az önkor-
mányzati ciklus utolsó évében készüljön monitor-
ing beszámoló a koncepció előrehaladásáról a Fő-
városi Közgyűlés részére.

Határidő: 2018. év
Felelős: Tarlós István 

769/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a továbbiakban Budapest 2030 
hosszú távú városfejlesztési koncepciója képezi 
minden koncepcionális szakági dokumentum és a 
további városfejlesztési dokumentumok felülvizs-
gálatának és kialakításának alapját.
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770/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Hatályon kívül helyezi a 410/2003. (III. 27.) Főv. 
Kgy. határozattal jóváhagyott korábbi Városfejlesz-
tési Koncepciót és az annak végrehajtásáról szóló 
417/2003. (III. 27.) Főv. Kgy. határozatot.

A napirend 51. pontja: Javaslat az Új Színház 
Nonprofi t Kft. szervezeti és működési szabályzata módo-
sításának jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

771/2013. (IV. 24.) 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, az Új Szín-
ház Nonprofi t Korlátolt Felelősségű Társaság leg-
főbb szerveként eljárva jóváhagyja az Új Színház 
Nonprofi t Korlátolt Felelősségű Társaság módosí-
tott, egységes szerkezetbe foglalt szervezeti és mű-
ködési szabályzatát az előterjesztés 2. sz. mellékle-
te szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

772/2013. (IV. 24.) 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, az Új Szín-
ház Nonprofi t Korlátolt Felelősségű Társaság leg-
főbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, 
hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekez-
dése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit 
értesítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 52. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat fenntartásában működő gazdasági szervezetek 
szervezeti és működési szabályzatainak jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

773/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági 
Szervezet (Budapest XIII., Vág utca 12–14.) szer-
vezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 
1/a. számú melléklete szerinti tartalommal és fel-
kéri a főpolgármestert az előterjesztés 1/b. számú 
melléklete szerinti jóváhagyási záradék aláírására 
és kiadására.

Határidő: 45 nap
Felelős: Tarlós István 

774/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Gimnáziumok Gazdasági Szervezete 
(Budapest XIII., Róbert Károly krt. 49–51.) szerve-
zeti és működési szabályzatát az előterjesztés 2/a. 
számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a 
főpolgármestert az előterjesztés 2/b. számú mellék-
lete szerinti jóváhagyási záradék aláírására és ki-
adására. 

Határidő: 45 nap
Felelős: Tarlós István 

775/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Gyógypedagógiai Intézmények Gaz-
dasági Szervezete (Budapest XIII., Róbert Károly 
krt. 49–51.) szervezeti és működési szabályzatát az 
előterjesztés 3/a. számú melléklete szerinti tarta-
lommal és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 
3/b. számú melléklete szerinti jóváhagyási záradék 
aláírására és kiadására.

Határidő: 45 nap
Felelős: Tarlós István 

776/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Kollégiumok Gazdasági Szervezete 
(Budapest XIV., Mogyoródi út 21.) szervezeti és 
működési szabályzatát az előterjesztés 4/a. számú 
melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpol-
gármestert az előterjesztés 4/b. számú melléklete 
szerinti jóváhagyási záradék aláírására és kiadásá-
ra.

Határidő: 45 nap
Felelős: Tarlós István 

777/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Mozaik Gazdasági Szervezet (Bu-
dapest I., Ponty utca 1–3.) szervezeti és működési 
szabályzatát az előterjesztés 5/a. számú melléklete 
szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az 
előterjesztés 5/b. számú melléklete szerinti jóváha-
gyási záradék aláírására és kiadására.

Határidő: 45 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 53. pontja: Javaslat a kulturális és ok-
tatási ágazatba tartozó egyszemélyes gazdasági társa-
ságok vezetői javadalmazási szabályzatának módosítá-
sára.

Előterjesztő: Csomós Miklós 
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

778/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
módosítja a 2062/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. határo-
zattal jóváhagyott „Szabályzat a Fővárosi Önkor-
mányzat kulturális és oktatási ágazatba tartozó, 
egyszemélyes tulajdonban lévő gazdasági társasá-
gai ügyvezetőinek, egyéb vezető állású munkavál-
lalóinak, valamint felügyelőbizottsági tagjainak ja-
vadalmazására” című szabályzatát az előterjesztés 
2. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

779/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés 2. 
számú mellékleteként csatolt „A Fővárosi Önkor-
mányzat kulturális és oktatási ágazatba tartozó, 
egyszemélyes tulajdonban lévő gazdasági társasá-
gai ügyvezetőinek, egyéb vezető állású munkavál-
lalóinak, valamint felügyelőbizottsági tagjainak ja-
vadalmazására vonatkozó szabályzat módosítása” 
című szabályzatot írja alá, továbbá a döntésről tá-
jékoztassa az érintett társaságok vezető tisztségvi-
selőit annak érdekében, hogy gondoskodjanak a jó-
váhagyott szabályzatnak a cégiratok közötti letétbe 
helyezéséről.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

780/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert – a Mötv. 41. § (4) be-
kezdésére fi gyelemmel – a 778–779/2013. (IV. 24.) 
Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódó munkaügyi 
intézkedések megtételére és kiadmányozására. 

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 54. pontja: Javaslat II. János Pál tiszte-
letére emléktábla elhelyezésére a XIV. kerület Hősök te-
rén.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

781/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja – II. János Pál pápa 1991 augusztusá-
ban a XIV. kerület Hősök terén megtartott szentmi-
séje emlékére – a Szépművészeti Múzeum előtt, a 
Dózsa György út felőli zöldterületen a pápai címer 
vésetét is tartalmazó mészkő tábla elhelyezését ma-
gyar és angol nyelvű felirattal: BOLDOG II. JÁ-
NOS PÁL PÁPA 1991. AUGUSZTUS 20-ÁN AZ 
ITT BEMUTATOTT SZENTMISÉN HAZÁNKAT 
A MAGYAROK NAGYASSZONYA OLTALMÁ-
BA AJÁNLOTTA ÉS ÍGY BIZTATOTT: „LEGYE-

TEK TUDATÁBAN ANNAK A NAGY SZEREN-
CSÉNEK, AMELYET JÖVŐTÖK SZÁMÁRA AZ 
A SZABADSÁG JELENT, AMIT VISSZAFOR-
DÍTHATATLAN MÓDON MEGSZEREZTETEK. 
BECSÜLJÉTEK MEG ÉS ÉLJETEK HELYESEN 
SZABADSÁGOTOKKAL.” FŐVÁROSI ÖN-
KORMÁNYZAT / 2013.

Határidő: 2013. augusztus 15.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 55. pontja: Budapest Környezeti Állapot-
értékelése 2012.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

782/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a Budapest Környezeti Állapotértéke-
lése 2012. című dokumentumot az előterjesztés 
melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpol-
gármestert, hogy gondoskodjon a Budapest Kör-
nyezeti Állapotértékelése 2012. dokumentum Bu-
dapest Portálon történő közzétételéről.

Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István 

783/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Környezeti Állapotértékelése 2012. 
című dokumentumot az előterjesztés melléklete 
szerinti tartalommal a továbbiakban – a fővárosi te-
lepülésfejlesztési koncepcióban foglaltakkal össz-
hangban – a középtávú térségi tervezés során fi gye-
lembe kell venni.

Határidő: a fővárosi településfejlesztési koncepció jó-
váhagyását követően folyamatosan

Felelős: Tarlós István 

A napirend 56. pontja: Javaslat a „Belvárosi temp-
lom homlokzat rekonstrukció” elnevezésű engedélyokirat 
3. számú módosítására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

784/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei 
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésé-
nek, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről 
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 15. § (2) 
bek. értelmében jóváhagyja a 6572 egyedi azonosí-
tó számú engedélyokirat 3. sz. módosítását az elő-
terjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal és 
felkéri a főpolgármestert az okirat aláírására. 

Határidő: 20 nap
Felelős: Tarlós István 
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A napirend 57. pontja: Javaslat szándéknyilatko-
zat megkötésére a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház csepe-
li telephelyén kialakítandó idősek otthona megvalósítá-
sához. 

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

785/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a XXI., Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház 
és Rendelőintézet csepeli telephelyén kialakítandó 
idősek otthona intézményre vonatkozó csatolt há-
romoldalú szándéknyilatkozatot, valamint felkéri a 
főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 58. pontja: Beszámoló az Informatikai 
Tanácsnok 2012. éves tevékenységéről.

Előterjesztő: Molnár Gyula 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

786/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
elfogadja az Informatikai Tanácsnok 2012. éves te-
vékenységéről szóló beszámolóját. 

A napirend 59. pontja: Jelentés lejárt határidejű köz-
gyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

787/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló 
jelentést – fi gyelemmel a 788–789/2013. (IV. 24.) 
Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra – elfogadja.

788/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
Az 1458–1459/1999. (VIII. 26.) sz. határozatokat 
hatályon kívül helyezi;
– az 1920/2005. (VIII. 31.) sz. határozatot hatályon 
kívül helyezi;
– a 2458/2005. (X. 27.) sz. határozatot hatályon kí-
vül helyezi;
– a 2837/2005. (XII. 20.) sz. határozatot hatályon 
kívül helyezi;
– az 1149/2007. (VI. 28.) sz. határozatot hatályon 
kívül helyezi;
– az 1247/2008. (VIII. 28.) sz. határozatot hatályon 
kívül helyezi;
– a 2115/2009. (XI. 26.) sz. határozatot hatályon kí-
vül helyezi;

– a 340/2011. (III. 23.) sz. határozatot hatályon kí-
vül helyezi;
– a 2050/2011. (VI. 22.) sz. határozatot hatályon kí-
vül helyezi;
– a 2959/2011. (X. 21.) sz. határozatot hatályon kí-
vül helyezi;
– a 171/2012. (I. 25.) sz. határozatot hatályon kívül 
helyezi;
– az 1562/2012. (IX. 13.) sz. határozatot hatályon 
kívül helyezi.

789/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.
A 2285/2003. (XII. 18.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2013. december 31-re módosítja;
– az 1940/2007. (XI. 29.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2014. február 28-ra módosítja;
– a 608/2010. (III. 31.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2014. március 31-re módosítja;
– az 1255/2010. (VI. 3.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2013. május 30-ra módosítja;
– a 2585/2010. (XII. 15.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2014. január 31-re módosítja;
– a 2608/2010. (XII. 15.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2013. augusztus 31-re módosítja;
– a 13/2011. (I. 12.) sz. határozat végrehajtási határ-
idejét 2013. május 31-re módosítja;
– a 75/2011. (I. 31.) sz. határozat végrehajtási határ-
idejét 2013. december 31-re módosítja;
– a 2139/2011. (VII. 14.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2013. június 30-ra módosítja;
– a 2813/2011. (IX. 28.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2014. március 31-re módosítja;
– a 2816-2817/2011. (IX. 28.) sz. határozatok vég-
rehajtási határidejét 2014. március 31-re módosít-
ja;
– a 3415/2011. (XI. 16.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2013. december 31-re módosítja;
– a 3428/2011. (XI. 16.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2013. október 31-re módosítja;
– a 3567/2011. (XI. 30.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2013. augusztus 31-re módosítja;
– a 3717/2011. (XI. 30.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2013. június 30-ra módosítja;
– a 29-30/2012. (I. 25.) sz. határozatok végrehajtási 
határidejét 2013. december 31-re módosítja;
– a 118/2012. (I. 25.) sz. határozat végrehajtási ha-
táridejét. 2013. június 30-ra módosítja;
– a 169/2012. (I. 25.) sz. határozat végrehajtási ha-
táridejét 2013. augusztus 31-re módosítja;
– a 674-679/2012. (IV. 25.) sz. határozatok végre-
hajtási határidejét 2013. október 31-re módosítja;
– az 1197/2012. (VI. 20.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2013. május 31-re módosítja;
– a 2474/2012. (XI. 28.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2013. szeptember 30-ra módosítja;
– a 2509/2012. (XI. 28.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2013. június 30-ra módosítja;
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– a 2510/2012. (XI. 28.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2013. június 30-ra módosítja;
– a 2555/2012. (XI. 28.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2013. május 31-re módosítja;
– a 2725/2012. (XII. 12.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2013. május 31-re módosítja;
– a 2779/2012. (XII. 12.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2013. szeptember 30-ra módosítja.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2013. április 24-i ülésén.

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

�
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