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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
2/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Budapest Főváros Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésben meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya Budapest Főváros Önkormányzata
Főpolgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által
foglalkoztatott köztisztviselőkre, ügykezelőkre és munkavállalókra terjed ki.

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 232. § (3) bekezdése szerint a képviselő-testület
– a Kormány ajánlásának figyelembevételével – a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el.
Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét.
Az igazgatási szünet lehetőséget biztosít a Hivatal
költségtakarékos működésére.

2. §
A Hivatal 2013. évi munkarendjében az igazgatási
szünet 2013. december 23. és 30–31. napjára (összesen 3
munkanap) kerül elrendelésre.

Részletes indokolás

3. §

A Rendelet az igazgatási szünet személyi hatályát állapítja meg, mely a Főpolgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők, ügykezelők és munkavállalók
köre.

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba,
és 2014. január 1-jén hatályát veszti.

Az 1. §-hoz

A 2. §-hoz
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

A téli időszakra a karácsony előtti és a két ünnep közötti időszakra célszerű igazgatási szünetet elrendelni.
A 3. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről és a hatályvesztésről rendelkezik.
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
3/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról

Budapest Főváros Közgyűlése az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, továbbá a magyar hősök emlékének megörökítéséről és a Magyar Hősök Emlékünnepéről szóló
2001. évi LXIII. törvény 4. § (3) bekezdésében és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
23. § (4) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya Budapest főváros közigazgatási területén a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló
közterületekre terjed ki.
(2) E rendelet alkalmazása szempontjából közterület
a) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló, az ingatlan-nyilvántartás helyrajzi számmutatójában közterületként nyilvántartott földrészlet,
b) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló, az a)
pontban foglaltakon kívüli egyéb földrészlet vagy
építmény közhasználatra átadott részére.
(3) Gépjármű közterületen való parkolása, valamint az
üzemképtelen gépjárművek közterületen való tárolása a
közterület olyan használatának minősül, amelyet a Fővárosi Közgyűlés külön rendelete szabályoz.
2. Értelmező rendelkezések
2. §
E rendelet alkalmazásában:
a) Fülke: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz
rögzített vagy azon álló, huzamos emberi tartózkodásra alkalmas, 2 négyzetmétert meg nem haladó
alapterületű építmény.
b) Pavilon: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített vagy azon álló, huzamos emberi tartózkodásra alkalmas, 2–12 négyzetméter alapterületű építmény.
c) Nyílt szerkezetű pult, állvány: térelemekkel nem
határolt, talajhoz nem rögzített, ideiglenes, kereskedelmi célokat szolgáló szerkezet.
d) Lakossági jellegű őrzött parkoló: ideiglenes jellegű
parkoló, amely kizárólag az adott területen lakó népesség parkolási igényeit elégíti ki.

e) Épület: jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy
egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres
munkavégzés, illetve tárolás céljából.
f) Szeszes ital: minden alkoholtartalmú ital, kivéve a
gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonatát és az ezek felhasználásával készült terméket,
továbbá az 1,2%-nál kevesebb alkoholtartalmú üdítőitalok.
g) Tömegközlekedési (autóbusz, trolibusz, villamos,
fogaskerekű vasút, HÉV, sikló, libegő) megálló: a
tömegközlekedési járműre történő fel- és leszállás
lefolytatására, vagy a tömegközlekedési járműre
történő várakozás céljára közterületen elkülönített
terület, amely, ha kiépítése (így járdasziget jellege, korlátokkal való ellátása stb.) jellegéből vagy
egyéb jelzésből más nem következik, a megállót,
állomást jelző táblától a járda területéből
ga) autóbusz, trolibusz járműveknél csuklós jármű
esetén 2 m széles és 18 m hosszú, egyéb jármű
esetén 2 m széles és 12 m hosszú, kettős megálló esetén 2 m széles és 36 m hosszú terület,
gb) villamos járműveknél 2 m széles és 55 m hoszszú terület,
gc) HÉV járműveknél 2 m széles és 120 m hosszú
terület,
valamint a megállóhelyeknél létesített utasváró.
h) Szórólaposztás: kis terjedelmű, hirdetési (terméket
vagy szolgáltatást népszerűsítő) vagy tájékoztatási
célú nyomtatvány, irat kézből kézbe történő ingyenes átadása.
i) Filmalkotás: a szerzői jogról szóló törvény szerinti filmalkotás, ideértve a számítógépes vagy bármilyen platformon hozzáférhető játékprogram
előzeteseként készülő filmalkotást, valamint a reklámfilmet; de ide nem értve a hírműsort, az aktuális
és szolgáltató magazinműsort, a sportközvetítést, a
beszélgetőműsort (talkshow), a játék- és vetélkedőműsort.
3. A közterületek besorolása
3. §
(1) A rendelet hatálya alá tartozó közterületeket I. (fokozottan kiemelt), II. (kiemelt), III. (minősített) és IV.
(általános elbírálású) közterületi övezeti kategóriákba
kell sorolni. Az I. (fokozottan kiemelt), a II. (kiemelt) és
a III. (minősített) besorolás alá tartozó közterületeket az
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1. melléklet tartalmazza. A IV. övezeti kategóriába tartoznak mindazok a közterületek, amelyek az I., II. és III.
övezeti kategóriában nem szerepelnek.
(2) Az I. (fokozottan kiemelt), a II. (kiemelt) és a III.
(minősített) közterületi kategóriába tartozó közterületekre közterület-használati hozzájárulás csak különösen indokolt esetben adható.
(3) Az I. (fokozottan kiemelt), a II. (kiemelt) és a
III. (minősített) közterületi kategóriába tartozó közterületek vonatkozásában a közterület-használatért progreszszív díjszabást kell alkalmazni.
(4) A IV. (általános elbírálású) közterületi kategóriába
tartozó közterületekre a használat e rendelet és más vonatkozó jogszabályok szerinti egyéb általános követelményei és feltételei érvényesek.

3.

4.

4. A közterület használata és a közterület-használati
hozzájárulás
4. §
5.
(1) A közterületet rendeltetésének megfelelő célra –
a jogszabályok keretei között – bárki szabadon használhatja.

6.

(2) A közterület rendeltetésszerű használata mások hasonló célú jogait nem csorbíthatja.

7.

(3) Rendeltetésétől eltérő célú a közterület használata, ha a használat a közterület (vagy annak meghatározott
része) mások általi rendeltetésszerű igénybevételét az e
rendeletben megfogalmazott módon akadályozza.

8.

5. §
(1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához
(továbbiakban: közterület-használat) – kivéve a (4) bekezdésben írt eseteket – a tulajdonos hozzájárulása és a
tulajdonosi hozzájárulást is tartalmazó írásbeli szerződés megkötése (továbbiakban együtt: közterület-használati hozzájárulás) szükséges.

9.

10.

(2) Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni:
1. közterületbe nyúló védőtető, előtető, ernyőszerkezet és azon hirdetőberendezés, reklámhordozó
(ideértve a választási kampányt szolgáló önálló
hirdetőberendezést, óriásplakátot is) elhelyezéséhez, fennmaradásához;
2. hirdetőberendezés és reklámhordozó elhelyezéséhez, fennmaradásához, ideértve a választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezés
közterületen történő elhelyezését, fennmaradását is, továbbá a közterületre jogszerűen – kü-

11.

12.
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lönösen hozzájárulás vagy jogszabály rendelkezése alapján – kihelyezett bármilyen építményre
vagy tárgyra (különösen pavilonra, nyílt szerkezetű elárusítópultra, építési vagy egyéb célt szolgáló állványzatra) felszerelt reklám, reklámhordozó berendezés elhelyezéséhez, fennmaradásához;
továbbá bármilyen, képek vagy reklámok közterületre történő vetítéséhez, és az erre a célra
szolgáló berendezések közterületre történő elhelyezéséhez, fennmaradásához;
árusító és árusítással kapcsolatos, valamint szolgáltató fülke, pavilon, épület, üzlet létesítéséhez,
fennmaradásához, a már meglévő ilyen fülkék,
pavilonok, épületek, üzletek működéséhez, árubemutató kihelyezéséhez, fennmaradásához, mozgó
árusítóhely létesítéséhez, fennmaradásához;
a közlekedési szolgáltatással kapcsolatos megállóhelyeken létesített fülke és várakozóhelyiség,
üzemanyagtöltő állomás, üzemanyag-egységárat jelző berendezés és iparvágány létesítéséhez,
fennmaradásához, továbbá a dunai rakparton hajók kikötését szolgáló rögzítő eszközök, feljárók
elhelyezéséhez, fennmaradásához;
a köztisztasággal kapcsolatos építmények és berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához,
amennyiben azok nem a közút tartozékai;
a közút területén kívül gépjármű-várakozóhelyek
létesítéséhez, fennmaradásához;
utcabútor, figyelmeztető és tájékoztató tábla, köztéri óra, kivetítő- és videofal-berendezés elhelyezéséhez, fennmaradásához;
totó-lottó, valamint egyéb engedélyezett szerencsejáték célját szolgáló láda elhelyezéséhez, fennmaradásához, továbbá az utcai árusító és egyéb
(pl.: pénzváltó-, ital-, tömegközlekedési eszközök
igénybevételére szolgáló jegy-, telefonkártya-,
bank-, ATM stb.) automaták felállításához, fennmaradásához;
építési munkával kapcsolatos létesítmények (pl.:
építési állványzat, munkaterület körülhatárolása,
irodakonténer, konténer és tartozékai stb.), valamint építmények és törmelékek elhelyezéséhez,
fennmaradásához, tárolásához;
alkalmi és mozgóárusításhoz, szórólap osztásához, szolgáltató tevékenység végzéséhez, szórakoztató tevékenység folytatásához, valamint a
portrérajzoláshoz;
film-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvétel
készítéséhez akkor, ha az a közterület rendeltetésszerű használatát 30 percnél hosszabb ideig akadályozza, kivéve a mozgóképről szóló 2004. évi
II. törvény szerinti közterületi filmforgatást;
sport-, kulturális és családi eseményekkel kapcsolatos rendezvények, kiállítások, vásárok, piacok
(a továbbiakban együtt: rendezvények) megtartásához szükséges közterületi helyszín használatához, mutatványos tevékenység folytatásához, to-
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
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vábbá az ezekhez kapcsolódó ideiglenes parkolók
létesítéséhez, elhelyezéséhez, fennmaradásához;
a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem
rendelkező [1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes
rendelet 5. §-ának (1) bekezdése], vagy a közlekedésben részt nem vevő járművek reklámhordozó céllal való elhelyezéséhez, tárolásához;
a közterület egyéb turisztikai, kereskedelmi, vendéglátó-ipari hasznosításához (pl.: vendéglátóipari terasz, előkert);
fák és zöldterületek védelmét szolgáló berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához;
települési szilárdhulladék-gyűjtő konténernek a
közterületen 24 órát meghaladó időtartamra való
kihelyezéséhez;
lakossági jellegű őrzött parkoló létesítéséhez,
fennmaradásához;
külön jogszabályban meghatározott esetekben
üzemképes járművek közútnak nem minősülő
egyéb közterületen történő tárolásához;
utcazenéléshez;
az alkalmankénti rakodáshoz, költözéshez szükséges közterületi helyszín kizárólagos használatához;
civil és egyéb szervezetek érdekében végzett adománygyűjtéshez szükséges építmények, berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához;
ételosztáshoz szükséges építmények, berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához.

(3) Nem kell közterület-használati hozzájárulás:
a) a közút, a járda és a zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatos munkák elvégzéséhez;
b) az úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló berendezések
elhelyezéséhez;
c) elektronikus hírközlési építmények, valamint közműves berendezések, illetve létesítmények hibaelhárításához szükséges munkák elvégzéséhez;
d) a kizárólag kézi hordozású eszközökkel végzett, illetve a 30 percet meg nem haladó időtartamú film-,
fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvételek készítéséhez;
e) előtető, védőtető, ernyőszerkezet elhelyezéséhez,
ha az a közterületbe az épület azon falának síkjától, amelyre rögzítették, 10 cm-en túl nem nyúlik
be, vagy ha annak közterülettel érintkező felülete a
2 négyzetmétert nem haladja meg;
f) az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges
időtartamot meg nem haladó munkálatok elvégzéséhez;
g) politikai rendezvényekhez, kivéve a kereskedelmi,
vendéglátó és reklámtevékenység végzését;
h) futóversenyek útvonalának kijelöléséhez és biztosításához;
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i) közparkban tartott rendezvények kapcsán a résztvevők által használt zöldterületek igénybevételéhez, kivéve az elkerített területek igénybevételét.
6. §
(1) Nem adható közterület-használati hozzájárulás:
1. tömegközlekedési járművek megállóiba, kivéve,
ha a közterület igénybevétele az utasforgalom céljait, vagy az utasok ellátását, tájékoztatását szolgálja;
2. olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett létesítmény
a gyalogos közlekedést, vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná;
3. zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott
levő növényállományt maradandóan károsítja és
a helyreállítása nem lehetséges, kivéve a területükön húzódó közművek javításához, létesítéséhez,
fenntartásához nélkülözhetetlen munkálatokat;
4. közutak, hidak, felüljárók területén gazdasági reklámtevékenységhez;
5. a közút és a járda felületének reklám – ideértve a
politikai reklámot is – céljára történő használatához;
6. az I. (fokozottan kiemelt) és a II. (kiemelt) közterületi kategóriákba tartozó közterületeken óriásplakát elhelyezéséhez;
7. közterületen nem árusítható termékek forgalmazásához;
8. büfétermék és sütőipari termék, zöldség és gyümölcs nyílt szerkezetű elárusító pulton, berendezésen vagy járművön történő értékesítéséhez a Margit körút–Germanus Gyula park–Árpád fejedelem
útja–Lajos utca–Pacsirtamező utca–Árpád híd–
Róbert Károly körút–Hungária körút–Könyves
Kálmán körút–Rákóczi híd–Neumann János utca–Budafoki út–Október 23-a utca–Bocskai út–
Karolina út–Villányi út–Budaörsi út–Alkotás utca–Krisztina körút–Széll Kálmán tér útvonalak
által határolt közterületeken, beleértve a felsorolt
határoló közterületeket is, valamint a Kerepesi út–
Fehér út–Örs vezér terei csomópontjában;
9. főútvonalak mentén árusító és az árusítással kapcsolatos fülke, pavilon, épület létesítéséhez, kivéve a virág- és hírlapárusítást és a tömegközlekedési eszközök igénybevételére szolgáló
jegyárusítást, továbbá az alkalmi könyvárusítást;
10. árusító, kereskedelmi vagy szolgáltató célokat
szolgáló és 12 négyzetméter alapterületet meghaladó zárt szerkezetű épületek létesítéséhez, kivéve, ha a hatályos Kerületi Szabályozási Terv ezt
lehetővé teszi;
11. az I. (fokozottan kiemelt) és a II. (kiemelt) közterületi kategóriákba tartozó közterületeken árusító
pavilon, épület létesítéséhez, kivéve, ha a Kerületi Szabályozási Terv (továbbiakban: KSZT) azt lehetővé teszi;
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12. aluljárókban 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű zárt szerkezetű pavilonok létesítéséhez;
13. a III. (minősített) és a IV. (általános elbírálású)
közterületi kategóriákba tartozó közterületeken
6 négyzetmétert meghaladó alapterületű zárt szerkezetű árusító pavilonok, épületek létesítéséhez,
kivéve, ha a hatályos KSZT azt lehetővé teszi;
14. olyan tevékenység gyakorlásához, amely a környezetre káros hatással lenne, a közbiztonságot
vagy az egészséget veszélyeztetné;
15. olyan létesítmények és berendezések létesítéséhez, amelyek működtetéséhez a szükséges energia- és vízellátás, csatorna vagy a szabványoknak
megfelelő zárt rendszerű szennyvízelvezetés és
hulladéktárolás nem biztosítható, vagy a felhasználás mértéke nem állapítható meg;
16. jármű iparszerű javítására;
17. építési reklámháló elhelyezéséhez olyan épület
vonatkozásában, amelynek homlokzatfelújítása
kapcsán 10 éven belül építési reklámháló már kihelyezésre került, kivéve, ha az időközben szükségessé váló felújítási munkákat kiemelt városképi, élet- és balesetvédelmi, műemlékvédelmi
szempontok indokolják;
18. aluljárókban rendezvényhez kapcsolódó árusító vagy árusítással kapcsolatos berendezés, építmény, különösen fülke, pavilon elhelyezéséhez;
19. aluljárókban hirdetési (terméket vagy szolgáltatást népszerűsítő) szórólap osztásához;
20. az I. (fokozottan kiemelt) és a II. (kiemelt) közterületi kategóriákba tartozó közterületeken a közterület használatával járó szolgáltató tevékenységre,
kivéve, ha az kulturális vagy sportrendezvényhez
kapcsolódik;
21. az I. (fokozottan kiemelt) és a II. (kiemelt) közterületi kategóriákba tartozó közterületeken üzemképtelen járművek, vagy más gépek közterületen
való tárolásához;
22. a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú mellékletében felsorolt területeken
göngyöleg és áru szállításához 8 és 18 óra közötti
időszakban;
23. az I. (fokozottan kiemelt), a II. (kiemelt) és a III.
(minősített) közterületi kategóriákba tartozó közterületeken göngyöleg, áru vagy törmelék szállításához 7 és 18 óra közötti időszakban, kivéve a
téli időszakban a síkosságmentesítésre szolgáló
anyagok és zárt konténerek elhelyezését;
24. azoknak a személyeknek, akiknek a Fővárosi Önkormányzattal szemben közterület-használati
ügyből kifolyólag tartozása áll fenn (pl.: közterület-használati díjhátralék, közterület eredeti állapotába történő helyreállítás költségei stb.);
25. a Közterület-hasznosítási Bizottság által elfogadott hatályos éves közterületi futó sportesemény
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naptártervben nem szereplő közterületi futó sportesemény megtartásához;
26. a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem
rendelkező [1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes
rendelet 5. §-ának (1) bekezdése], vagy a közlekedésben részt nem vevő járművek reklámhordozó céllal való elhelyezéséhez, tárolásához;
27. a Városliget (29732/1 helyrajzi számú ingatlan)
teljes területén:
a) árusító célokat szolgáló berendezések (pl. pult,
asztal, állvány, guruló kocsi) létesítéséhez,
fennmaradásához;
b) kézből történő árusításhoz;
c) mozgóárusításhoz, mozgó árusítóhely létesítéséhez, fennmaradásához, valamint mozgóbolt
üzemeltetéséhez;
kivéve a rendezvényekhez tartozó, azok időtartamán,
területén belüli, valamint az épületekhez, pavilonokhoz kapcsolódó, közvetlenül az azok előtti kitelepüléseket (pl. terasz).
(2) Eseti jelleggel az (1) bekezdés 4. pontjában felsorolt tilalmak feloldhatók a Duna-hidakra vonatkozóan
kiemelt fővárosi fesztiválok és azok szponzorai zászlói
esetében, vagy ha a közterület használatára jogszabályban meghatározott ünnepek alkalmával kerül sor.
(3) A rendelet hatálya alá tartozó közterületeken állatforgalmazási tevékenység nem végezhető.
(4) A rendelet hatálya alá tartozó aluljárókban tilos
szeszes italt fogyasztani, kivéve a közterület-használati
hozzájárulással rendelkező vendéglátó-ipari teraszokon.
(5) Amennyiben a rendezvényen illemhelyek telepítése szükséges, akkor a rendezvényen az egyidejűleg résztvevők száma alapján 500 főre vetítve legalább 1 akadálymentesített illemhely kihelyezése is kötelező.
(6) Építési reklámháló kihelyezéséhez, fennmaradásához csak olyan épület vonatkozásában adható közterülethasználati hozzájárulás, amely épület homlokzati felújításához szükséges építési állványzat közterület-használata
a 9 hónapot nem haladja meg.
(7) Zárt szerkezetű árusító pavilonok, épületek fennmaradásának kérelmezése esetén a pavilon vagy az épület tulajdonosa, használója köteles beszerezni a területileg illetékes kerületi önkormányzat írásbeli véleményét.
(8) Közterület-használati hozzájárulás kizárólag az oldalanként legfeljebb 1 m2-es felületű megállítótáblák elhelyezéséhez, fennmaradásához adható.
(9) A Margitszigeten évente legfeljebb három közterületi sportrendezvényhez adható közterület-használati hozzájárulás.
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5. A közterület-használat időtartama és a közterülethasználati hozzájárulás kérelmezése
7. §
(1) Közterület-használati hozzájárulás csak ideiglenes
jelleggel – meghatározott időtartamra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig – adható.
(2) Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre – különösen állvány, építőanyag, törmelék elhelyezésére – közterület-használati hozzájárulás csak az
építési munka végzésének tartamára adható.
(3) Az országgyűlési képviselő és az önkormányzati,
valamint az egyéb képviseleti szervekbe való választással,
továbbá népszavazással kapcsolatos hirdetőberendezések
elhelyezéséhez a választás napjának kitűzését követő
naptól a választások napját követő 15. napig terjedő időszakra adható közterület-használati hozzájárulás.
(4) A közterület-használati hozzájárulás nem pótolja a
jogszabályokban előírt egyéb (pl. építésügyi, egészségügyi, rendészeti stb.) hatósági, szakhatósági engedélyek,
hozzájárulások, vélemények, nyilatkozatok beszerzését.
(5) A közterület-használati hozzájárulást annak kell
kérnie, aki a közterületet használni kívánja. Építési engedélyhez kötött építmény esetében és az építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az építtetőnek vagy az általa meghatalmazott személynek kell
a közterület-használati hozzájárulást beszereznie. Szórólaposztás esetén a közterület-használati hozzájárulást
annak kell kérnie, akinek érdekében a szórólapot osztani kívánják.
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(7) Települési szilárd hulladék képződésével járó közterület-használathoz közterület-használati hozzájárulás
akkor adható, ha a kérelmező igazolja, hogy a települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást – ennek
teljesítésére jogosult szolgáltató útján – igénybe veszi.
8. §
(1) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon az abban felsorolt mellékletek csatolásával együtt, vagy a 3.
mellékletben felsorolt valamennyi adatot és mellékletet
tartalmazó egyéb írásbeli kérelemmel lehet benyújtani.
A kérelem beadásához szükséges és azt segítő dokumentumok elérhetőek a www.budapest.hu weboldalon is.
(2) A közterület nem rendeltetésszerű, de közterülethasználati hozzájárulást egyébként (az 5. § (3) bekezdésben foglaltak szerint) nem igénylő igénybevételét a
Fővárosi Önkormányzatnak – lehetőleg az igénybevétel
megkezdése előtt 1 nappal, legkésőbb azonban a használat megkezdésével egyidejűleg – be kell jelenteni, a (3)
bekezdésben foglaltakra is figyelemmel.
(3) Az 5. § (3) bekezdés c) pontjában foglalt igénybevétel esetén a bejelentést minden esetben haladéktalanul
meg kell tenni, és a bejelentéshez csatolni kell a műszaki hiba részletes leírását, az elhárításhoz szükséges intézkedések részletes felsorolásával együtt. A bejelentést
és a közterület igénybevételét a Fővárosi Önkormányzat
részéről a Főpolgármesteri Hivatal a helyszínen is jogosult ellenőrizni.
6. A közterület-használati hozzájárulás megadása
9. §

(6) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmaznia kell különösen:
a) a kérelmező nevét és lakóhelyének, vagy székhelyének és telephelyének címét;
b) a közterület-használat célját és időtartamát;
c) a közterület-használat helyének helyrajzi szám szerinti, pontos területnagysággal és a használat módjával történő meghatározását és helyszínrajzon történő megjelölését, rendezvények esetén továbbá a
tervezett résztvevői létszámot és a tervezett illemhelyek – külön megjelölve az akadálymentesítettek
– helyét és darabszámát;
d) a közterületen folytatni kívánt tevékenységre jogosító okirat egyszerű másolatát;
e) a kérelmező által folytatni kívánt tevékenységben
részt vevők (közreműködők) nevét és lakcímét;
f) építési engedélyhez kötött építmény esetében vagy
építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az építtetőtől kapott meghatalmazást
és a jogszabályban előírt esetekben a jogerős építésügyi hatósági engedélyt.

(1) A közterület-használati hozzájárulási kérelem elbírálása során figyelembe kell venni a Fővárosi Szabályozási Kerettervet [FSZKT, 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy.
rendelet], a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatot [BVKSZ 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet], az adott területre vonatkozó Kerületi Szabályozási Tervet (KSZT), valamint a Kerületi Városrendezési és
Építési Szabályzatot (KVSZ), a városképi, városrendezési, műemlékvédelmi, közlekedési, környezetvédelmi,
közegészségügyi és köztisztasági előírásokat, kereskedelmi és turisztikai szempontokat, s érvényesíteni kell a
jogszabályok előírásait is.
(2) A kérelem elbírálása során elsőbbséget kell biztosítani az építmények építésével, javításával és karbantartásával kapcsolatos közterület-használatnak.
(3) A reklám vagy a hirdetés céljából engedélyezett
közterület-használat nem akadályozhatja az állami és önkormányzati ünnepekkel, megemlékezésekkel és az álla-
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mi és önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos lobogózási kötelezettségek teljesítését.
10. §
(1) A Fővárosi Közgyűlés dönt a 10 évet meghaladó
időtartamú közterület-használati hozzájárulás tárgyában.
(2) A Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben a
Közterület-hasznosítási Bizottság dönt az (1) és (3) bekezdésben foglaltakon kívüli egyéb közterület-használat tárgyában.
(3) A Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben
főpolgármester dönt
a) film-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvétel
készítéséhez;
b) az építési, szerelési munkával kapcsolatos vagy
hulladék összegyűjtésére szolgáló konténerek elhelyezéséhez, fennmaradásához;
c) betonpumpa elhelyezéséhez, daruzási munkálatokhoz;
d) az alkalmankénti rakodáshoz, költözéshez szükséges közterületi helyszín kizárólagos használatához
szükséges közterület-használat tárgyában.

2013. március 8.

j) a közterület-használati hozzájárulás átengedésének tilalmát annak rögzítésével, hogy a közterülethasználati hozzájárulás kizárólag a jogosult részére
szól, azonban lehetősége van a közterület-használathoz közreműködőket igénybe venni, de a közterület-használat joga tovább nem ruházható.
(2) A közterület-használati hozzájárulást meg kell küldeni:
a) a kérelmezőnek,
b) a közterület-használati díj beszedésével megbízott
szervnek.
(3) A közterület-használati hozzájárulásról értesíteni
kell:
a) Budapest Főváros Közterület-felügyeletét,
b) a Budapesti Rendőr-főkapitányságot (a rendezvényekkel kapcsolatban),
c) a területileg illetékes kerületi önkormányzatokat.
(4) A közterület-használati hozzájárulás megtagadását közölni kell:
a) a kérelmezővel,
b) Budapest Főváros Közterület-felügyeletével.
12. §

11. §
(1) A közterület-használati hozzájárulásnak tartalmaznia kell különösen:
a) a jogosult nevét és lakóhelyének, vagy székhelyének, telephelyének címét;
b) a közterület-használat célját és időtartamát, vagy
azt a feltételt, amelynek bekövetkeztéig a hozzájárulás érvényes;
c) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és egyéb feltételeinek pontos meghatározását;
d) utalást arra, hogy a hozzájárulás csak a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírások megvalósítása esetén érvényes;
e) a hozzájárulás megszűnése esetére az eredeti állapot kártalanítási igény nélküli helyreállításának kötelezettségét;
f) közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és megfizetésének módját, egyéb
esetben a díjmentesség tényét;
g) a jogosult közterületet érintő tevékenységében részt
vevők nevét és lakcímét;
h) a közterület-használat jellegétől függően egyéb hatósági, szakhatósági előírásokról és kikötésekről
szóló tájékoztatást, a városképi követelményeket, a
környezetvédelmi, valamint a munka- és balesetvédelmi előírásokra történő utalást;
i) a közterület-használat időtartama alatt a szükséges
állagmegóvási, karbantartási és tisztántartási kötelezettség előírását;

(1) A közterület-használati hozzájárulás eredeti példányát, vagy annak hiteles másolatát a tevékenységet folytató személy köteles a helyszínen magánál tartani és az
ellenőrzésre jogosult személyek (28. §) felhívására felmutatni.
(2) A közterület-használati hozzájárulás alapján a közterületet kizárólag a jogosult, valamint a 7. § (6) bekezdés e) pontjában felsoroltak (közreműködők) használhatják. A közterület-használati hozzájárulás harmadik
személy részére át nem engedhető, az kizárólag a jogosult részére szól, azonban ez nem korlátozza a jogosult
azon jogát, hogy a közterület-használathoz közreműködőket vegyen igénybe.
13. §
(1) A közterület-használati hozzájárulás tárgyában hozott döntésről a kérelmezőt a Fővárosi Önkormányzat értesíti. Amennyiben az értesítés a kérelmező által a kérelmen feltüntetett címen bármely okból nem lehetséges,
úgy a visszaküldött értesítést a kézbesítés második megkísérlésének, vagy a második figyelmeztetés postafiókba
helyezésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.
(2) Azon közterület-használók esetében, akik közterületet közterület-használati hozzájárulás nélkül – jogellenes módon – használnak, az (1) bekezdésben foglaltakat
azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az értesítési cím-
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nek azt a címet kell tekinteni, amely a jogellenes közterület-használatot megvalósító építményen vagy tárgyon
fellelhető, vagy egyéb módon (pl. telefonszám alapján)
megállapítható.
(3) A közterület-használati hozzájárulást tartalmazó
szerződést a közterület-használati hozzájárulásról szóló döntés meghozatalát követő 30 napon belül a kérelmezőnek alá kell írni, ellenkező esetben kérelmét visszavontnak kell tekinteni. Nem adható közterület-használati
hozzájárulás ugyanannak a kérelmezőnek ugyanazon
közterület használatára és ugyanazon tevékenységre vonatkozóan az aláírás hiánya miatti második visszavonást
követő 6 hónapon belül.
7. A pályázati eljárás
14. §
(1) A Közterület-hasznosítási Bizottság és a Fővárosi
Közgyűlés – pályáztatást elrendelő külön határozatával –
a közterület-használati hozzájárulás tárgyában pályázati
eljárás alkalmazásával dönthet.
(2) A pályázati eljárásra e cím (14. §–19. §) szabályait
kell alkalmazni.
(3) Nem lehet pályázati eljárást alkalmazni, ha a közterület használata
a) humanitárius és karitatív célok érdekében végzett
tevékenység,
b) a Főpolgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) vagy a Fővárosi Önkormányzat más intézménye által szervezett kulturális, sportrendezvények
keretében történik.
15. §
(1) A pályázati felhívást legalább egy országos napilapban egy alkalommal, továbbá a Hivatal hirdetőtábláján közzé kell tenni.
(2) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell a pályázat benyújtásához szükséges valamennyi feltételt, így különösen:
a) a használatba vehető közterületen folytatható tevékenységre vonatkozó legfontosabb adatokat és előírásokat, az igénybe veendő közterület legfontosabb adatait, továbbá a lebonyolítással kapcsolatos
követelményeket és előírásokat;
b) a közterület használatáért fizetendő minimális díj
összegét és a fizetési feltételeket;
c) a pályázóval szemben támasztott esetleges pénzügyi, gazdasági és műszaki követelményeket, az alkalmasság igazolásának módját;
d) a pályázat benyújtására nyitva álló időt;
e) a pályázat felbontásának időpontját;
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f) a pályázat elbírálásának határidejét, módját és
szempontjait;
g) az elbírálásnál értékelendő szempontok fontossági sorrendjét, ha az elbírálás szempontjai alapján a
pályázat nyertese az összességében legelőnyösebb
ajánlatot tevő pályázó.
16. §
(1) A pályázónak a pályázati felhívásban meghatározott követelményeknek és előírásoknak megfelelően kell
pályázatát elkészítenie. A pályázatnak tartalmaznia kell a
pályázó kifejezett nyilatkozatát arról, hogy a közterületet
milyen célra kívánja használatba venni, ezért milyen öszszegű díjat fizet, s nyilatkoznia kell a felhívásban foglalt
követelmények és előírások teljesítésének módjáról.
(2) A pályázó a felhívásban szereplő módon köteles
igazolni a követelmények és előírások teljesítésére való
pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmasságát. Az erre
vonatkozó igazolásokat a pályázathoz csatolni kell.
(3) A pályázaton való részvétel biztosíték adásához
köthető, amit a pályázónak a pályázat benyújtásával
egyidejűleg, a pályázati felhívásban szereplő módon és
mértékben kell a Fővárosi Önkormányzat rendelkezésére bocsátania.
(4) A pályázó a pályázatban szereplő nyilatkozataihoz (ajánlatához) a pályázat benyújtására nyitva álló idő
lejártától a közterület használatára vonatkozó szerződés
megkötéséig, de legalább 45 napig kötve van.
(5) Ha a pályázó az ajánlati kötöttség ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy a szerződés megkötése az ő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, a biztosítékot elveszti és az a Fővárosi Önkormányzatot illeti meg. Egyéb
esetekben a biztosítékot a pályázónak vissza kell fizetni,
vagy nyertes pályázó esetén a biztosíték összege a fizetendő közterület-használati díjba beszámítható.
(6) A pályázatot a pályázati felhívásban meghatározott
idő lejártáig lehet érvényesen benyújtani. A pályázat benyújtására nyitva álló idő nem lehet rövidebb 30 napnál.
E határidő – indokolt esetben – egy alkalommal, az eredeti határidő lejárta előtt meghosszabbítható. A meghoszszabbítást az indokok megjelölésével közzé kell tenni.
17. §
(1) A pályázatok felbontásánál a Fővárosi Közgyűlés
tagjai, a Hivatal munkatársai és a pályázók lehetnek jelen.
(2) A pályázatok felbontásakor ismertetni kell a pályázók nevét, székhelyét (lakhelyét), legfontosabb nyilatko-
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zataikat, különösen az általuk fizetendő közterület-használati díjat.

ni. A határidők elmulasztása esetén a pályázati eljárás
eredménytelen.

(3) A pályázatok ismertetésekor meg kell állapítani,
hogy mely pályázatok érvénytelenek.

(2) A Fővárosi Közgyűlés vagy a Közterület-hasznosítási Bizottság a pályázatokat a pályázati felhívásban
meghatározott követelmények és előírások szerint, az abban szereplő módon bírálja el és állapítja meg a pályázati eljárás nyertesét.

(4) Érvénytelen a pályázat, ha:
a) a pályázati felhívásban meghatározott idő lejártát
követően nyújtották be;
b) nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott követelményeknek és előírásoknak;
c) a pályázó a biztosítékot nem, vagy nem az előírtaknak megfelelően bocsátotta rendelkezésre.
(5) A pályázati eljárásból ki kell zárni azt a pályázót, aki a pályázatában hamis adatokat szolgáltatott vagy
egyébként rosszhiszeműen járt el.
(6) A pályázatok felbontásáról és ismertetéséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza az (1)–(5) bekezdésben foglalt legfontosabb adatokat.
18. §
(1) A pályázatokról a döntésre e rendelet szerint hatáskörrel rendelkező Fővárosi Közgyűlés, vagy a Közterület-hasznosítási Bizottság számára előterjesztést kell
készíteni, amely tartalmazza a döntéshez szükséges legfontosabb információkat, különösen az alábbiakat:
a) a pályázat megfelel-e a pályázati felhívásban meghatározott követelményeknek és előírásoknak;
b) a pályázó rendelkezik-e a felhívásban szereplő követelmények és előírások teljesítéséhez szükséges
pénzügyi, gazdasági és műszaki feltételekkel;
c) a pályázó milyen összegű díjat kíván fizetni a közterület használatáért és milyen ütemezésben;
d) a pályázati felhívásban meghatározott elbírálási szempontoknak megfelelően a benyújtott pályázatok közül szakmai szempontból (különösen
városképi, közlekedési, környezetvédelmi, városrendezési, kereskedelmi, vállalkozási) összességében melyik a legelőnyösebb pályázat, továbbá hogy
melyik pályázatban szerepel a legmagasabb közterület-használati díj.
(2) Az érvényes pályázatok elbírálásának szakmai előkészítése a Hivatal feladata.
19. §
(1) A Fővárosi Közgyűlés vagy a Közterület-hasznosítási Bizottság a pályázatokat soron következő ülésén, de
legkésőbb a felbontástól számított 30 napon belül bírálja el. E határidő – indokolt esetben – egy alkalommal, az
eredeti határidő lejárta előtt meghosszabbítható. A meghosszabbítást az indokok megjelölésével közzé kell ten-

(3) A pályázati eljárás eredményét nyilvánosan kell
kihirdetni. A kihirdetésre valamennyi pályázót meg kell
hívni. A kihirdetésen jelen nem lévő pályázókat a döntésről haladéktalanul, írásban értesíteni kell.
(4) A pályázati eljárás eredményének kihirdetéséről
jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza a pályázat győztesének és a második legkedvezőbb ajánlatot
tevő pályázónak az adatait, az esetleges eredménytelenség tényét és okait, továbbá az eljárás során felmerült valamennyi lényeges körülményt.
(5) A pályázat nyertesével, vagy ha ezt a pályázati kiírás lehetővé teszi, az általa létesített szervezettel a
Fővárosi Közgyűlés vagy a Közterület-hasznosítási Bizottság köti meg a szerződést a pályázati eljárás eredményének kihirdetését követően azonnal. A nyertes visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot tevő
pályázóval csak akkor köthető meg a szerződés, ha ő is
maradéktalanul megfelel a pályázati felhívásban meghatározott előírásoknak és követelményeknek.
8. A közterület-használati hozzájárulás megszűnése
20. §
(1) A közterület-használati hozzájárulás megszűnik:
a) a hozzájárulásban meghatározott idő elteltével;
b) a hozzájárulásban meghatározott feltétel bekövetkeztével;
c) ha a területre üzemzavar-elhárítás miatt, vagy egyéb
fontos közérdekből szükség van;
d) a hozzájárulásban foglaltak, vagy a közterülethasználattal kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó jogszabályok megsértése miatti felmondással;
e) a használatba adott közterület tulajdonosának, vagy
a közterületi ingatlan művelési ágának megváltozását eredményező ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel;
f) a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik, vagy a jogosult a tevékenység folytatására való jogosultságát egyébként
elveszti;
g) a jogosult halálával vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetén annak
jogutód nélküli megszűnésével;
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h) a jogosult írásban bejelenti a Fővárosi Önkormányzatnak, hogy a közterület használatával – érdekkörében felmerült méltányolható okból – felhagy.
(2) A közterület-használati hozzájárulás megszűnése
esetén külön döntés nélkül a jogosult által már befizetett
használati díj időarányos részét – a közterület-használati hozzájárulásban foglaltak szerint – vissza kell fizetni a
jogosult részére.
21. §
(1) A Fővárosi Önkormányzat fontos közérdekből a
közterület használatának szünetelését rendelheti el.
(2) A közterület-használat szünetelésének ideje nem
számít bele a közterület-használat időtartamába és nem
lehet hosszabb, mint a hozzájárulás lejártáig még hátralévő idő.
(3) A közterület-használat szünetelésének idejére a
már befizetett közterület-használati díj időarányos részét külön döntés nélkül vissza kell fizetni – a közterület-használati hozzájárulásban foglaltak szerint – a jogosult részére.
22. §
(1) Ha a közterület-használati hozzájárulás megszűnik
vagy szünetel, a jogosult kártalanítási igény nélkül köteles a közterület eredeti állapotát – különösen annak tisztaságát – haladéktalanul helyreállítani.
(2) A közterület-használattal járó kötelezettségek –
így különösen a közterület-használati díj megfizetése –
szempontjából azt az időt is be kell számítani a közterület-használatba, ameddig a jogosult az eredeti állapotot
hiánytalanul helyre nem állította.
(3) Arra az időtartamra, amely a közterület-használati
hozzájárulás megszűnésétől a közterület eredeti állapotának helyreállításáig eltelik, az egyébként irányadó díjtétel tízszeresét is meg lehet állapítani.
9. A közterület-használati díj
23. §
(1) A közterület használatáért közterület-használati díjat kell fizetni, vagy szerződésben rögzített egyéb ellenszolgáltatást kell teljesíteni (a továbbiakban együtt:
díj). A díjat a közterület-használati hozzájárulásban rögzített időtartamra és módon a jogosult a közterület tényleges használatára, vagy a közterületen elhelyezett létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles
megfizetni.
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(2) A szerződésben rögzített egyéb ellenszolgáltatást
a közterület használatával értékarányosan kell megállapítani, az értékarányosság kérdésében a 10. § (1)–(3) bekezdés szerint döntésre jogosult dönt.
(3) A közterület-használati díjat a 10. § (1)–(3) bekezdés szerint döntésre jogosult egyedi döntéssel állapítja meg a 2. mellékletében meghatározott díjak és a 24.
§-ban foglaltak alapján (egyéb ellenszolgáltatás esetén
a 2. mellékletében meghatározott díjakra és a 24. §-ban
foglaltakra figyelemmel). A 2. mellékletben szereplő díjakat általános forgalmi adó nélkül kell érteni. Pályázatok esetén a 2. mellékletben meghatározott összegtől eltérő díj is megállapítható.
(4) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló, de a
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzata illetékességi területén fekvő közterületekre a Fővárosi Önkormányzat és a Belváros-Lipótváros
Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzata között létrejött Fővárosi Közterület-hasznosítási Társulásban a
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzata által a rendeletében megállapított közterület-használati díjtételeket kell alkalmazni.
(5) A közterület-használati díjat a közterület-használati hozzájárulásban meghatározott tárgyidőszakra előre
kell megfizetni.
24. §
(1) A közterület-használati díj korlátlanul csak akkor
csökkenthető, vagy akár el is engedhető, ha a közterület
használatára közfeladat ellátása céljából és a közfeladat
ellátásához szükséges mértékben van szükség.
(2) E rendelet 2. melléklete alapján megállapított közterület-használati díjak legfeljebb 90%-kal csökkenthetőek:
a) a főváros érdekében végzett építési, felújítási munkálatok esetében;
b) humanitárius és karitatív célok érdekében végzett
tevékenység esetében;
c) a Fővárosi Önkormányzat saját szervezetei (pl. költségvetési szervei, gazdasági társaságai) által szervezett rendezvények esetében;
d) különösen indokolt esetben, egyedi elbírálás alapján.
(3) A (2) bekezdés d) pontja szerinti egyedi elbírálás
megítélésénél figyelembe veendő szempont a kérelmező által kért közterület-használat jelentősége, közérdekű
volta, környezetterhelési mértéke, kultúrához és sporthoz való kapcsolódása, turisztikai, kereskedelmi és reklámértéke, közlekedést befolyásoló szerepe, a kérelmező
szociális és anyagi helyzete, valamint amennyiben van,
az adott közterület-használattal kapcsolatos korábbi ta-
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esetén a Fővárosi Önkormányzat az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégeztetheti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 8 napon belül nem tesz eleget.

25. §
(1) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának
megállapításánál a létesítmény négyzetméterekben számított területét kell figyelembe venni.
(2) Hirdetőtábla és hirdetőberendezés esetén annak
hirdetőfelületét, a vetített képek és reklámok esetén a vetítéssel érintett, négyzetméterben kifejezett felületet, a
kivetítő- és videofal-berendezés esetén a képernyő felületét kell számításba venni, míg az óriásplakát, a hirdetőoszlop és a zászló esetében azok darabszámát kell figyelembe venni, míg a dunai rakparton hajók kikötését
szolgáló rögzítő eszközök, feljárók esetén folyóméterben
kell a használatba adott területet meghatározni.
(3) A számítás szempontjából minden töredék négyzetméter, folyóméter egész négyzetméternek, folyóméternek számít.
(4) A kézből történő utcai árusítás, továbbá a szórólaposztás esetében a fizetendő díj szempontjából az 1 fő
által elfoglalt terület egységesen 1 négyzetméternek tekintendő.
(5) A közterület-használati díjak évi, havi, napi vagy
idénydíjak.
10. Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól
26. §
(1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni:
a) a közterület-fenntartói szolgáltatást nyújtó szervezet által fenntartott létesítményekért, berendezésekért;
b) a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, a tűzoltóság és a vízügyi
szolgálat közterületi létesítményeiért.
11. A jogellenes közterület-használat következményei
27. §
(1) Aki közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulástól eltérő módon, különösen a hozzájárulásban rögzített céltól vagy tevékenységtől eltérő más tevékenység
kifejtésére, vagy a hozzájárulásban meghatározott mértéket meghaladó alapterületben használ, köteles a Fővárosi
Önkormányzat vagy megbízottja felhívására a jogellenes
közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül köteles a közterület eredeti állapotának helyreállítására. E kötelezettség elmulasztása

(2) A Fővárosi Önkormányzat az eredeti állapotot az
erre irányuló felhívás mellőzésével és az (1) bekezdésben
megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíthatja, ha az élet- és balesetveszély, vagy jelentős anyagi kár, a közrend, közbiztonság, a közterület
rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érdekében, vagy jelentős közérdekből egyébként
indokolt. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni.
(3) A (2) bekezdés alkalmazása szempontjából a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének minősül, ha a jogellenes közterület-használat a
közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező [1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 5. §-ának
(1) bekezdése], vagy a közlekedésben részt nem vevő
járművek reklámhordozó céllal való elhelyezése, tárolása útján valósul meg. Ebben az esetben a Fővárosi Önkormányzat az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás
mellőzésével és az (1) bekezdésben megszabott határidő
elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíthatja. Az
eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni.
(4) Aki közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően használ, azzal szemben
– a ténylegesen használt időtartamra és területre – a 2.
mellékletben meghatározott közterület-használati díj tízszerese is megállapítható.
(5) A jogosulatlan közterület-használat következményeiről a 10. § (1)–(3) bekezdés szerint döntésre jogosult dönt.
28. §
A jelen rendeletben foglalt előírások megtartását a
közterület-felügyelők, a jogszabályok szerint ellenőrzésre jogosult más szervek, továbbá a Fővárosi Önkormányzat által megbízott egyéb személyek a helyszínen vagy
más alkalmas módon ellenőrizhetik.
12. A Hősök terére vonatkozó különös szabályok
29. §
(1) A Hősök tere (a továbbiakban: tér) díszburkolattal fedett részének használata vonatkozásában a rendelet
szabályait az e címben (29–31. §) foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni. A tér díszburkolattal fedett részének határait
a 4. mellékletében található vázlatrajz tartalmazza.
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(2) A tér díszburkolattal fedett részének használata ünnepi, protokolláris, idegenforgalmi, vagy köznapi lehet.

nyolítását szolgáló építmény (pl. színpad) elhelyezése is
engedélyezhető.

(3) A használat
a) ünnepi: a Magyar Köztársaság nemzeti és állami
ünnepein szervezett megemlékezések idején;
b) protokolláris: az államhatalmi, a központi közigazgatási szervek, valamint a Fővárosi Önkormányzat
által meghatározott rendezvények idején;
c) idegenforgalmi: a teret felkereső turisták látogatásakor;
d) köznapi: az a)–c) pont alá nem tartozó minden más
esetben.

(2) A tér ünnepi és protokolláris közterület-használata során bármilyen építmény elhelyezésekor a tér eredeti állapotának megóvásáról, továbbá az esetleges károk
helyreállításáról – műemlékek károsodása esetén az eredeti állapot szakintézmény általi helyreállíttatásának
költségei megtérítéséről – a rendezvény szervezője köteles gondoskodni. Amennyiben a szervező a kárt a rendezvény lebonyolítását követő 8 napon belül nem állítja
helyre, a Fővárosi Önkormányzat az eredeti állapot helyreállítását a szervező költségére elvégeztetheti.

30. §
(1) A teret idegenforgalmi és köznapi célra rendeltetésének megfelelően – a jogszabályok keretei között – bárki szabadon használhatja, ezzel azonban nem csorbíthatja mások hasonló jogait.
(2) A tér idegenforgalmi és köznapi célú rendeltetésszerű használata során is tilos minden olyan magatartás,
amely sérti vagy veszélyezteti a tér műemléki védettségét, vagy sérti a nemzetnek hősei iránt a téren található Millenniumi Emlékműben és Hősök Emlékkövében kifejezésre juttatott kegyeletét.
(3) A tér idegenforgalmi és köznapi célú rendeltetésszerű használata során tilos a tér területén – a közutak kivételével – bármilyen közúti szállító- vagy vontatóeszköz (ide nem értve a kerékpárt) használata.
(4) A tér idegenforgalmi és köznapi célú, de nem rendeltetésszerű közterület-használata vonatkozásában nem
adható hozzájárulás
a) bármilyen kereskedelmi, hirdetési, vagy szolgáltatási tevékenység folytatásához;
b) kiállítások, vásárok tartásához; kulturális vagy
sportrendezvények szervezéséhez, továbbá mindezeket a rendezvényeket szolgáló építmény, létesítmény, berendezés, tárgy elhelyezéséhez;
c) a Millenniumi Emlékmű és a Hősök Emlékköve
igénybevételéhez.
31. §
(1) A tér ünnepi és protokolláris közterület-használata esetén a szervező kérelmére a rendezvény lebonyolításához feltétlenül szükséges, legfeljebb 20 m2 alapterületű
építmény (pl. szónoki emelvény) elhelyezése engedélyezhető. Az engedélyezett építményt a Millenniumi Emlékműtől és a Hősök Emlékkövétől legkevesebb hét méter távolságra lehet elhelyezni. A tér díszburkolatán kívül
– ugyancsak a szervező kérelmére – rendkívül indokolt
esetben, az ünnepi és protokolláris rendezvények lebo-

(3) A tér ünnepi és protokolláris közterület-használatára egyebeken a 30. § rendelkezéseit is megfelelően alkalmazni kell.
32. §
A térre vonatkozó közterület-használati hozzájárulás
tárgyában a 10. §-ban foglaltak szerint a Fővárosi Közgyűlés, a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben a
Közterület-hasznosítási Bizottság, vagy a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben a főpolgármester dönt.
13. A mozgóképről szóló törvény szerinti
közterületi filmforgatások jóváhagyásának
különös szabályai
33. §
(1) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeknek a mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő igénybevétele (a továbbiakban: filmforgatási célú közterület-használat)
vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó hatósági szerződés jóváhagyásáról vagy a jóváhagyás megtagadásáról, a jóváhagyás egyedi feltételeinek
(ideértve a közterület-használati díjnak) meghatározásáról, a kérelmezővel tartott egyeztetés eredményének jóváhagyásáról, valamint a jogellenes közterület-használat
következményeiről – jelen rendeletben foglalt szempontoknak és szabályoknak megfelelően – a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben a főpolgármester dönt.
(3) A hatósági szerződés jóváhagyásának egyedi feltételeként kell meghatározni mindazon előírásokat, amelyeket a kérelmezett közterület-használattal kapcsolatban a közútkezelő a véleményében, a forgalomtechnikai
kezelő-üzemeltető az általa jóváhagyott forgalomtechnikai tervben, a zöldfelület kezelője-üzemeltetője a hozzájárulásban, vagy bármely más, a kérelmezett közterülethasználat folytán érintett szerv, szervezet nyilatkozatában
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meghatároz. A közút közterület-használatára vonatkozó
közútkezelői vélemény hiányában a hatósági szerződés
nem hagyható jóvá.

15. Átmeneti rendelkezés

(4) A jóváhagyás (2) bekezdésen kívüli egyéb egyedi feltételeit az e rendelet szerint a közterület-használati hozzájárulásokban előírható feltételekkel megegyező
módon kell meghatározni.

E rendeletet a hatálybalépését megelőzően indult, folyamatban lévő közterület-használati eljárásokban is alkalmazni kell.

36. §

16. Jogharmonizációs záradék
(5) A közterület-használati díjat a mozgóképről szóló
törvény 3. mellékletében foglalt legmagasabb díjtételek
mindenkori mértéke alapján kell meghatározni.
(6) E rendelet alkalmazásában Budapest turisztikailag
kiemelt területének számítanak az 5. mellékletében meghatározott közterületek.
(7) A közterület-használati díj megfizetése alól mentesség – a nemzeti vagyonról szóló törvény előírásaira figyelemmel – kizárólag akkor adható, ha a közterület
használatára közfeladat ellátása céljából és a közfeladat
ellátásához szükséges mértékben van szükség.
(8) A közterület-használati díjjal összefüggésben legfeljebb 90%-os kedvezmény akkor adható, ha a filmalkotás közérdekű célokat szolgál. Közérdekű célokat szolgál
különösen a Fővárosi Önkormányzat saját szervezetei
(pl. költségvetési szervei, gazdasági társaságai) javára,
továbbá egyébként humanitárius, karitatív, oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztési célok érdekében végzett filmforgatás.
(9) Jogellenes a filmforgatási célú közterület-használat, ha a közterület-használatra a hatósági szerződésben
foglaltakat megszegve, vagy hatósági szerződés nélkül
kerül sor, kivéve a mozgóképről szóló törvényben foglalt esetet. Jogellenes közterület-használat miatti többszörös közterület-használati díj kiszabása esetén a számítás alapja a mozgóképről szóló törvény 3. mellékletében
foglalt legmagasabb díjtételek mindenkori mértéke.
14. Hatálybalépés
34. §

37. §
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A Fővárosi Önkormányzat feladata, hogy a tulajdonában álló közterületei rendjének megőrzését, a közrend
megtartását elősegítse, a közterület-használók és a közterület-használatot ellenőrzők számára egyértelmű szabályokat állapítson meg.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 2013. január elsején hatályba lépett rendelkezései miatt a Fővárosi Önkormányzat közterület-használatot szabályozó jelenleg hatályos
rendeleteinek egyszerű módosítása már nem lehetséges,
hanem új rendelet megalkotása szükséges. Az Mötv. új
fejezetet nyit a közterület-használat szabályozásának történetében. A Fővárosi Önkormányzat ezentúl – hasonlóan a kerületi önkormányzatokhoz – kizárólag a saját tulajdonában lévő közterületek használatát szabályozhatja,
illetve e területek vonatkozásában állapíthat meg díjat.
Változást jelent az Mötv. hatálybalépésével, hogy ezentúl a nem önkormányzati tulajdonú, de közhasználatra átadott területekre vonatkozóan már nem állapíthatók meg
közterület-használati szabályok.

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Részletes indokolás
35. §
1. §-hoz
Hatályát veszti a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.)
Főv. Kgy. rendelet, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában levő közterületek használatáról és rendjéről szóló
60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet és a Hősök tere közterület-használatáról és rendjéről szóló 33/2002. (VI. 21.)
Főv. Kgy. rendelet.

A rendelet területi hatályát határozza meg.
2. §-hoz
A közterület-használati szabályok alkalmazását elősegítendő a rendelet értelmező rendelkezéseket állapít
meg.
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3. §-hoz

20–22. §-okhoz

A közterületek övezeti besorolásának módjait tartalmazza.

A rendelet rögzíti a közterület-használati hozzájárulások megszűnésének és szünetelésének eseteit.

4–6. §-okhoz

23–26. §-okhoz

A rendelet tételesen meghatározza, hogy mely tevékenységek, építmények elhelyezéséhez szükséges közterület-használati hozzájárulás, melyekhez nem kell, valamint hogy mely esetben nem adható közterület-használati
hozzájárulás. Rögzíti továbbá néhány közterület-használat részletszabályait. A közterület-használat tárgyában
nem hatósági, hanem tulajdonosi jogkörben születnek a
döntések.

A rendelet lefekteti a közterület-használati díjak megállapításának, számításának szabályait.
27–28. §-okhoz
A rendelet részletezi a jogellenes közterület-használat
eseteit és jogkövetkezményeit.
29–32. §-okhoz

7–8. §-okhoz
A rendelet közterület-használat időtartamával kapcsolatban rögzít szabályokat, továbbá meghatározza a kérelembeadás feltételei és követelményeit.

A rendelet a magyar hősök emlékének megörökítéséről és a Magyar Hősök Emlékünnepéről szóló 2001. évi
LXIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján rögzíti a
Hősök tere különös közterület-használati szabályait.

9–13. §-okhoz

33. §-hoz

A rendelet meghatározza a közterület-használati hozzájárulás megadásának szabályait, a döntéshozatal hatásköri címzettjeit.

A rendelet a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben kapott felhatalmazás alapján rögzíti a közterületi filmforgatások különös szabályait.

14–19. §-okhoz

34–37. §-okhoz

A rendelet biztosítja annak lehetőségét, hogy a közterület-használati hozzájárulás megadásáról a tulajdonos
Fővárosi Önkormányzat pályázati eljárás alkalmazásával is dönthessen.

A rendelet záró rendelkezéseit (hatálybaléptető, hatályon kívül helyező, átmeneti rendelkezést és jogharmonizációs záradékot) rögzíti.
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1. melléklet a 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelethez

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK
ÖVEZETI BESOROLÁSA
I. Fokozottan kiemelt fővárosi
közterületek
1. Margitsziget
2. Városliget
II. Kiemelt fővárosi közterületek
1. Alagút
2. Clark Ádám tér
3. Döbrentei tér
4. Duna-hidak
5. Duna-parti területek az
Árpád híd és Rákóczi híd között
6. Felvonulási tér
7. Feneketlen-tavi park
8. Gellérthegy
9. Hajógyári-sziget
10. Hősök tere
11. Széchenyi István tér
12. Szent Gellért tér
13. Szent István park
14. Tabán
15. Vérmező
16. Vörösmarty tér
III. Minősített fővárosi közterületek
I. kerület
1. Alagút utca
2. Alkotás utca
3. Attila út
4. Fő utca
5. Hegyalja út
6. Krisztina körút
7. Lánchíd utca
8. Szarvas tér
9. Széna tér
II. kerület
1. Árpád fejedelem útja
2. Bem József tér
3. Budakeszi út
4. Fő utca
5. Germanus Gyula park
6. Gyóni Géza tér
7. Hidegkúti út
8. Hűvösvölgyi út
9. Lajos utca
10. Margit körút
11. Széll Kálmán tér
12. Széna tér
13. Szilágyi Erzsébet fasor
14. Tölgyfa utca
15. Zsigmond tér
III. kerület
1. Árpád fejedelem útja
2. Bécsi út

3. Flórián tér
4. Lajos utca
5. Pacsirtamező utca
6. Szentendrei út
7. Vörösvári út
IV. kerület
1. Árpád út
2. Váci út
V. kerület
1. Alkotmány utca
2. Bajcsy-Zsilinszky út
3. Deák Ferenc tér
4. Erzsébet tér
5. Ferenciek tere
6. Fővám tér
7. Jászai Mari tér
8. József Attila utca
9. Károly körút
10. Kossuth Lajos utca
11. Március 15. tér
12. Múzeum körút
13. Nyugati tér
14. Podmaniczky tér
15. Szabad sajtó út
16. Szent István körút
17. Vámház körút
18. Városháza park
VI. kerület
1. Andrássy út
2. Bajcsy-Zsilinszky út
3. Dózsa György út
4. Kodály körönd
5. Nyugati tér
6. Oktogon
7. Teréz körút
VII. kerület
1. Baross tér
2. Dózsa György út
3. Erzsébet körút
4. Károly körút
5. Rákóczi út
6. Thököly út
VIII. kerület
1. Baross utca
2. Baross tér
3. Blaha Lujza tér
4. Fiumei út
5. József körút
6. Hungária körút
7. Kerepesi út
8. Kőbányai út
9. Könyves Kálmán körút

10. II. János Pál pápa tér
11. Múzeum körút
12. Nagyvárad tér
13. Orczy tér
14. Orczy út
15. Rákóczi út
16. Üllői út
IX. kerület
1. 5. számú főközlekedési út
2. Boráros tér
3. Ferenc körút
4. Kálvin tér
5. Könyves Kálmán körút
6. Lechner Ödön fasor
7. Soroksári út
8. Üllői út
9. Vámház körút
X. kerület
1. Fehér út
2. Hungária körút
3. Kerepesi út
4. Kőbányai út
5. Könyves Kálmán körút
6. Népliget
7. Üllői út

5. Szent István körút
6. Váci út
XIV. kerület
1. 3. számú főközlekedési út
2. Dózsa György út
3. Hungária körút
4. Kerepesi út
5. Kacsóh Pongrác út
6. Nagy Lajos király útja
7. Thököly út
XV. kerület
1. 3. számú főközlekedési út
2. Rákos út
3. Szentmihályi út
XVI. kerület
1. Szabadföld út
2. Veres Péter út
XVII. kerület
1. Ferihegyi út
2. Pesti út
XVIII. kerület
1. Üllői út

XI. kerület
1. Balatoni út
2. Bartók Béla út
3. Bocskai út
4. Budaörsi út
5. Fehérvári út
6. Gárdonyi tér
7. Hegyalja út
8. Irinyi József utca
9. Kosztolányi Dezső tér
10. Móricz Zsigmond körtér
11. Október 23. utca
12. Szerémi út
13. Villányi út

XIX. kerület
1. Üllői út

XII. kerület
1. Alkotás utca
2. Budakeszi út
3. Istenhegyi út
4. Krisztina körút
5. Magyar jakobinusok tere
6. Szilágyi Erzsébet fasor
7. Városmajor

XXIII. kerület
1. Grassalkovich utca
2. Helsinki út

XIII. kerület
1. Dózsa György út
2. Lehel tér
3. Nyugati tér
4. Róbert Károly körút

XX. kerület
1. Helsinki út
XXI. kerület
1. Kossuth Lajos utca
XXII. kerület
1. 6. számú főközlekedési út
2. Kossuth Lajos utca
3. Mária Terézia utca

IV. Általános elbírálású
közterületek mindazok,
amelyek az I., II. és III.
övezeti kategóriákban
nem szerepelnek

1.

+ a 12 m² feletti részre

+ a 6 m² feletti részre

i. KivetítĘ- és videofal berendezés
j. ÜzemanyagtöltĘ állomás

f. Mozgóárus 1 m² –es területtel
Hírlap, szórólap
g. Vendéglátás
ElĘkert, terasz
h. Film-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvétel

Ünnepekhez kapcsolódó árusítás

e. Alkalmi árusítás
Heti vásár és piac

Árusító és egyéb automata
d. IdényjellegĦ árusítás
Zöldség, gyümölcs
FenyĘfa

Mozgóbolt

+ a 18 m² feletti részre
c. Árusításra szolgáló ideiglenes asztal, guruló kocsi, állvány
LevelezĘlap, hírlap, folyóirat, könyv, virág
Pattogatott- és fĘtt kukorica, sült gesztenye, vattacukor, iparilag csomagolt pirított
magok, csomagolt édesség, fagylalt, jégkrém, léggömb, ásványvíz, üdítĘital, kávé

18 m² felett

b. Épület
12 m²–18 m²

a. Pavilon
6 m² – ig
6 m² –12 m²

11 300 Ft/m²/hó
200 Ft/m²/nap
17 000 Ft/db/hó
tiltott
1 000 Ft/m²/nap

13 600 Ft/m²/hó
500 Ft/m²/nap
20 300 Ft/db/hó
tiltott
1 200 Ft/m²/nap

15 000 Ft/m²/nap
4 000 Ft/m²/hó

8 800 Ft/m²/hó
2 500 Ft/m²/nap

10 000 Ft/m²/hó

4 400 Ft/m²/nap

13 000 Ft/m²/nap
3 500 Ft/m²/hó

7 200 Ft/m²/hó
1 900 Ft/m²/nap

9 000 Ft/m²/hó

3 600 Ft/m²/nap

350 Ft/m²/nap

13 000 Ft/m²/hó

15 000 Ft/m²/hó

450 Ft/m²/nap

52 200 Ft/hó
600 Ft/m²/hó
55 800 Ft/hó
300 Ft/m²/hó

7 600 Ft/m²/hó
45 600 Ft/hó
1 100 Ft/m²/hó

61 800 Ft/hó
700 Ft/m²/hó
66 000 Ft/hó
400 Ft/m²/hó

9 000 Ft/m²/hó
54 000 Ft/hó
1 300 Ft/m²/hó

I. kat.
II. kat.
fokozottan kiemelt
kiemelt
Kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozási tevékenységek

Közterületfoglalás célja

10 000 Ft/m²/nap
3 500 Ft/m²/hó

4 900 Ft/m²/hó
1 000 Ft/m²/nap

7 000 Ft/m²/hó

3 300 Ft/m²/nap

8 000 Ft/m²/nap
3 500 Ft/m²/hó

2 500 Ft/m²/hó
500 Ft/m²/nap

4 000 Ft/m²/hó

2 300 Ft/m²/nap

150 Ft/m²/nap

150 Ft/m²/nap
300 Ft/m²/nap

190 Ft/m²/nap
500 Ft/m²/nap
250 Ft/m²/nap

130 Ft/m²/nap
15 000 Ft/db/hó

6 500 Ft/m²/hó

9 000 Ft/m²/hó
150 Ft/m²/nap
16 000 Ft/db/hó

7 700 Ft/m²/hó

23 400 Ft/hó
200 Ft/m²/hó
24 600 Ft/hó
100 Ft/m²/hó

3 600 Ft/m²/hó
21 600 Ft/hó
300 Ft/m²/hó

IV. kat.
általános elbírálású

10 200 Ft/m²/hó

37 200 Ft/hó
300 Ft/m²/hó
39 000 Ft/hó
200 Ft/m²/hó

5 600 Ft/m²/hó
33 600 Ft/hó
600 Ft/m²/hó

III. kat.
minęsített
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3.

2.

tiltott
tiltott
tiltott
tiltott
tiltott
tiltott
14 200 Ft/db/hó
17 600 Ft/db/hó
22 000 Ft/db/hó
28 200 Ft/db/hó
24 500 Ft/m²/hó
36 800 Ft/m²/hó
10 000 Ft/db/hó
44 700 Ft/db/hó
600 Ft/m²/hó
250 Ft/m²/nap
3 800 Ft/m²/nap
14 000 Ft/db/hó
20 500 Ft/m²/hó
20 500 Ft/m²/hó
14 200 Ft/m²/hó
2 500 Ft/m²/hó
1 000 Ft/m²/hó
14 200 Ft/db/hó

VetítĘberendezés
Zászló
Vitrin
Választási kampányt szolgáló önálló hirdetĘberendezés
Árubemutató
VédĘtetĘ, elĘtetĘ, napvédĘ ponyva reklámmal
VédĘtetĘ, elĘtetĘ, napvédĘ ponyva reklám nélkül
Köztéri óra reklámmal

2 400 Ft/db/nap
230 Ft/m²/nap
230 Ft/m²/nap

230 Ft/m²/nap

2 700 Ft/m²/nap
6 000 Ft/db/hó
12 500 Ft/m²/hó
12 500 Ft/m²/hó
6 000 Ft/m²/hó
1 000 Ft/m²/hó
400 Ft/m²/hó
8 000 Ft/db/hó

18 700 Ft/db/hó
24 500 Ft/db/hó
37 400 Ft/db/hó
37 400 Ft/db/hó
49 000 Ft/db/hó
74 400 Ft/db/hó
7 500 Ft/db/hó
9 500 Ft/db/hó
13 000 Ft/db/hó
18 600 Ft/db/hó
17 000 Ft/m²/hó
25 500 Ft/m²/hó
8 000 Ft/db/hó
31 800 Ft/db/hó
400 Ft/m²/hó
160 Ft/m²/nap

2 000 Ft/db/nap
190 Ft/m²/nap
190 Ft/m²/nap

190 Ft/m²/nap

2 300 Ft/m²/nap
3 500 Ft/db/hó
8 500 Ft/m²/hó
8 500 Ft/m²/hó
3 500 Ft/m²/hó
800 Ft/m²/hó
300 Ft/m²/hó
3 400 Ft/db/hó

14 500 Ft/db/hó
18 700 Ft/db/hó
24 500 Ft/db/hó
29 500 Ft/db/hó
37 300 Ft/db/hó
49 000 Ft/db/hó
5 000 Ft/db/hó
6 000 Ft/db/hó
8 900 Ft/db/hó
12 600 Ft/db/hó
12 500 Ft/m²/hó
18 700 Ft/m²/hó
7 000 Ft/db/hó
26 000 Ft/db/hó
300 Ft/m²/hó
120 Ft/m²/nap

1 500 Ft/db/nap
140 Ft/m²/nap
140 Ft/m²/nap

140 Ft/m²/nap

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

3 300 Ft/m²/nap
12 000 Ft/db/hó
17 500 Ft/m²/hó
17 500 Ft/m²/hó
11 500 Ft/m²/hó
2 000 Ft/m²/hó
800 Ft/m²/hó
11 800 Ft/db/hó

tiltott
tiltott
tiltott
tiltott
tiltott
tiltott
11 800 Ft/db/hó
14 600 Ft/db/hó
18 700 Ft/db/hó
23 600 Ft/db/hó
20 500 Ft/m²/hó
30 600 Ft/m²/hó
9 000 Ft/db/hó
37 400 Ft/db/hó
500 Ft/m²/hó
200 Ft/m²/nap

Reklámhordozó felületek és árubemutatások

2 800 Ft/db/nap
280 Ft/m²/nap
280 Ft/m²/nap

Óriásplakát 8–20 m²-ig normál
Óriásplakát 8–20 m²-ig megvilágított
Óriásplakát 8–20 m²-ig prizmás
Óriásplakát 20 m² felett normál
Óriásplakát 20 m² felett megvilágított
Óriásplakát 20 m² felett prizmás
HirdetĘoszlop, legfeljebb 2 m² méretĦ kis plakátozással normál
HirdetĘoszlop, legfeljebb 2 m² méretĦ kis plakátozással megvilágított
HirdetĘoszlop, 2 m² méretĦnél nagyobb, óriásplakát jellegĦ plakátozással normál
HirdetĘoszlop, 2 m² méretĦnél nagyobb, óriásplakát jellegĦ plakátozással megvilágított
Reklámtábla (hirdetĘtábla) talajon, oszlopon, építményen
Prizmás, mozgó hirdetési felületĦ reklámberendezés (hirdetés) talajon, oszlopon, építményen
Megállítótábla
Üzemanyag-egységárat jelzĘ berendezés
Építési reklámháló
Vetített reklám

Építési konténer elhelyezése
Rakodás, költözés
VédĘtetĘ reklám nélkül

280 Ft/m²/nap

Építési-szerelési-rakodási munkálatok

Állvány, építĘanyag és törmelék tárolása, elkerített munkaterület, daruzás, betonpumpa
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5.

4.

b.

a.

Utcazenélés

Ideiglenesen elhelyezett építmény, berendezés, egyéb elkerített, valamint
rendezvényhelyszínül szolgáló terület
Karitatív tevékenység, vagy közérdekĦ díjmentes szolgáltatás
Kapcsolódó kereskedelmi és vendéglátó tevékenység
Kapcsolódó szórakoztató tevékenység
Kapcsolódó reklám

150 Ft/m²/nap

15 Ft/m²/nap
3 600 Ft/m²/nap
1 000 Ft/m²/nap
3 300 Ft/m²/nap

17 Ft/m²/nap
4 400 Ft/m²/nap
1 100 Ft/m²/nap
3 800 Ft/m²/nap
150 Ft/m²/nap

15 Ft/m²/nap

450 Ft/m²/nap
3 300 Ft/nap

17 Ft/m²/nap

500 Ft/m²/nap
3 800 Ft/nap
Rendezvények

14 000 Ft/m²/nap

17 000 Ft/m²/nap

TĦzijáték

Légvár
Portrérajzolás

850 Ft/m²/nap
18 500 Ft/db/hó
1 300 Ft/m²/hó
18 700 Ft/db/hó
9 500 Ft/db/hó
4 000 Ft/db/hó
18 700 Ft/db/hó
170 Ft/m²/nap

1 000 Ft/m²/nap
22 300 Ft/db/hó
1 500 Ft/m²/hó
22 300 Ft/db/hó
11 200 Ft/db/hó
4 800 Ft/db/hó
22 300 Ft/db/hó
220 Ft/m²/nap

Szórakoztató tevékenységek

Mutatványos
Lovasfogat
Pónilovaglás
Bringó-hintó
Sétatricikli
Roller
Elektromos miniautó
HĘlégballon fel- és leszállóhellyel

150 Ft/m²/nap

12 Ft/m²/nap
3 300 Ft/m²/nap
800 Ft/m²/nap
2 100 Ft/m²/nap

12 Ft/m²/nap

300 Ft/m²/nap
2 100 Ft/nap

12 600 Ft/m²/nap

350 Ft/m²/nap
9 500 Ft/db/hó
600 Ft/m²/hó
9 400 Ft/db/hó
3 600 Ft/db/hó
3 000 Ft/db/hó
9 300 Ft/db/hó
150 Ft/m²/nap

150 Ft/m²/nap

10 Ft/m²/nap
2 300 Ft/m²/nap
600 Ft/m²/nap
1 100 Ft/m²/nap

10 Ft/m²/nap

150 Ft/m²/nap
1 200 Ft/nap

11 000 Ft/m²/nap

250 Ft/m²/nap
5 000 Ft/db/hó
400 Ft/m²/hó
5 000 Ft/db/hó
3 200 Ft/db/hó
2 000 Ft/db/hó
5 000 Ft/db/hó
120 Ft/m²/nap
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8.

7.

6.

Üzemképtelen gépjármĦvek tárolása
Egyéb

Civil és egyéb szervezetek érdekében végzett adománygyĦjtés

Ételosztás

Egyéb

1 000 Ft/db/nap

220 Ft/m²/nap
220 Ft/m²/hó
720 Ft/m²/hó

140 Ft/m²/nap
140 Ft/m²/hó
470 Ft/m²/hó

/ /na
100 Ft/m
800 Ft/db/nap
500 Ft/db/nap
egyedi elbírálás alapján

m²/n
/
100 Ft/m²/nap

200 Ft/m²/hó
620 Ft/m²/hó

200 Ft/m²/nap

−
−
−
−
−
−
−

18 700 Ft/fm/hó
43 600 Ft/fm/hó
102 800 Ft/fm/hó
43 600 Ft/fm/hó
18 700 Ft/fm/hó
−
43 600 Ft/fm/hó

−
−
−
−
−
130 800 Ft/fm/hó
−
Autóparkolók

Sportlétesítményeket kiszolgáló parkoló
Lakossági jellegĦ Ęrzött parkoló

−
−
−
−
−
−
−

9 300 Ft/fm/hó
15 600 Ft/fm/hó
37 400 Ft/fm/hó
15 600 Ft/fm/hó
9 400 Ft/fm/hó
–
15 600 Ft/fm/hó

−
−
−
−
−
46 800 Ft/fm/hó
−

Ideiglenes parkoló

a. Közforgalmú
Városhatár–Árpád híd
Árpád híd–Margit híd
Margit híd–Szabadság híd
Szabadság híd–Rákóczi híd
Rákóczi híd–Városhatár
Margitsziget
Hajógyári-sziget
b. Nem közforgalmú (üzemi) állóhajó vagy úszó létesítmény
Városhatár–Árpád híd
Árpád híd–Margit híd
Margit híd–Szabadság híd
Szabadság híd–Rákóczi híd
Rákóczi híd–Városhatár
Margitsziget
Hajógyári-sziget

Dunai rakparthasználat

−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−

120 Ft/m²/nap

400 Ft/db/nap

120 Ft/m²/hó
360 Ft/m²/hó
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3. melléklet a 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelethez
Kérelem leadásának helye:
V. ker. Bárczy I. u. 1-3.
Ügyfélszolgálati iroda

Főpolgármesteri Hivatal
Postacím: 1840 Budapest
1052 Budapest, Városház utca 9-11.

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához

Kérelmező
telefon:

neve:
címe, székhelye:

isz.:

helység:
(u., tér.)

szám

adószáma:

cégjegyzék, ill. bírósági bejegyzés száma:

Csak szervezetnek kell kitölteni

nyilvántartási száma:

Csak egyéni vállalkozónak kell kitölteni!

őstermelői igazolvány száma:

Csak őstermelőnek kell kitölteni!

szül. helye, ideje:

Csak magánszemélynek kell kitölteni!

anyja neve:

bankszámla száma:

-

-

Magánszemélynek NEM KELL kitölteni!

pénzintézet neve:

Magánszemélynek NEM KELL kitölteni!

ügyintézéssel megbízott neve, kérelmezővel való jogviszonya:

telefonja:

Fenti adatok közlése a közterület-használat kérelme elbírálásához, a használat ellenörzéséhez szükségesek. Az adatokat a Főpolgármesteri Hivatal, Fővárosi Közgyűlés, Közterület-hasznosítási Bizottság, a főpolgármester,
ill. a Fővárosi Közterület-felügyelet és a Fővárosi Közterület-hasznosítási Társulás kezelik. Jelen tájékoztatás a 2011. évi CXII. törvényen alapul.

Közterület-használat tárgya
célja:

helye:

Budapest

kerület

(u., tér.)

a szám előtti járdán, úttesten stb.:
időtartama:

201…..

év

hó

nagysága:
napjától --

20…..

év

hó

szám
m², ill.:

darab

hó

nap

napjáig

Kiegészítő közlendők, bedolgozók, bérlő neve, levelezési cím, indokolt esetben díjkedvezmény stb.!

A kérelemhez csatolandó mellékletek
1. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító okirat másolata:
► gazdasági társaság esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány,
► társadalmi és egyéb szervezetek esetében: a nyilvántartásba vételüket igazoló okirat,
►őstermelők esetén őstermelői igazolvány,
►egyéni vállalkozás esetén: vállalkozói igazolvány.
2. Az igényelt területre vonatkozó helyszínt ábrázoló vázlat, amelyen szerepelnie kell a környező utcáknak is,
valamint a szükséges méretekkel ellátott igényelt területnek, méretarányosan, hogy annak környezethez viszonyított
nagysága, elhelyezkedése egyértelműen megállapítható legyen, továbbá: közút igénybevétele esetén a vonatkozó
helyszínt ábrázoló forgalomtechnikai vázrajz, amely beszerezhető a BKK Közút Zrt.-nél, Budapest VIII. kerület
Szabó Ervin tér 2. szám alatt.
3. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leírása és tervei, terasz kihelyezéséhez a
helyszínről készült fotó; zárt teraszépítmény kihelyezéséhez a terasz környezetbe illeszkedő látványterve.
4. Meglévő létesítmény közterület-használati hozzájárulása megújítása esetén − városképi megfelelőség mérlegelés
céljából a létesítményről, valamint teraszra vonatkozó kérelmek esetén a helyszínről – fotó.
5. Pavilonra és teraszra vonatkozó kérelmek esetén az FKF Zrt.-vel kötött települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos szerződés.
6. Rendezvények esetén a résztvevők tervezett létszámát, valamint a rendezvényhez telepíteni tervezett
illemhelyemek - külön megjelölve az akadálymentesítettek - darabszámát.
7. Építési engedélyhez kötött építmény esetében, vagy építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat
esetében az építtetőtől kapott meghatalmazás és a jogszabályban előírt esetekben a jogerős építésügyi hatósági
engedély.
8. A kérelmező által folytatni kívánt tevékenységében részt vevők neve és lakcíme.
Felhívjuk a kérelmező figyelmét, hogy az elbírálásához a hiánytalanul kitöltött
kérelemnyomtatvány és az előírt mellékletek csatolásán túl, a pontos és egyértelmű
helymeghatározás, valamint a meglévő létesítmény fotója elengedhetetlen!
A kérelmező tudomásul veszi, hogy
►a közterületen csak a 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet 12. § (1) bekezdés szerinti 5. számú mellékletében
meghatározott termékek árusíthatók,
► a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterület használatára, valamint azt is, hogy aki a közterületet
hozzájárulás nélkül használja, a Budapest Főváros Közgyűlésének a fővárosi közterületek használatáról és
rendjéről szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet 27. § alapján jogellenes közterület-használatot valósít meg,
► a 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (1) bekezdése szerint a közterület használatáért közterülethasználati díjat kell fizetni, a közterület tényleges használatára, illetve a közterületen elhelyezett létesítmény
tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül
A közterület használatát különösen az alábbi jogszabályok szabályozzák: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a
Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet

Budapest,

201

év

Kérelmező, ill. meghatalmazott aláírása

Hivatal tölti ki!
Vezetői szignálás helye!

Vezetői szignálás helye!

iktató-pecsét helye!

érkeztetés helye!
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5. melléklet a 3/2013 (III. 8.) Főv. Kgy. rendelethez

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ
TURISZTIKAILAG KIEMELT KÖZTERÜLETEK
1. Alagút
2. Alagút utca
3. Alkotmány utca
4. Attila út
5. Bajcsy-Zsilinszky út
6. Baross tér, Baross utca
7. Bartók Béla út Szent Gellért tér és Kosztolányi Dezső tér közötti szakasza
8. Blaha Lujza tér
9. Deák Ferenc tér
10. Dózsa György út Podmaniczky utca és Ajtósi Dürer sor közötti szakasza
11. Duna-hidak
12. Erzsébet körút
13. Erzsébet tér
14. Feneketlen-tavi park
15. Ferenciek tere
16. Hajógyári-sziget
17. József körút
18. József Attila utca
19. Károly körút
20. Kossuth Lajos utca
21. Kosztolányi Dezső tér
22. Krisztina körút
23. Margit körút
24. Margitsziget
25. Móricz Zsigmond körtér
26. Múzeum körút
27. Népliget
28. Nyugati tér
29. Podmaniczky tér
30. Rákóczi út
31. Szabad sajtó út
32. Szent István körút
33. Szent István park
34. Széll Kálmán tér
35. Széna tér
36. Teréz körút
37. Üllői út Kálvin tér és Nagyvárad tér közötti szakasza
38. Vámház körút
39. Városliget
40. Vörösmarty tér
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
5/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelete
Budapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról
szóló 92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
23. § (4) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről
szóló 13/2010. (X. 5.) NFM rendeletben foglaltakra is figyelemmel a következőket rendeli el:

5. §
A R. 4. melléklete jelen rendelet 2. mellékletében szereplő, eltérő szöveggel lép hatályba.
6. §
Hatályát veszti a R. 14. § (3) bekezdése.
7. §

1. §
Nem lép hatályba a R. 15. § (3) bekezdése.
Budapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló 92/2011.
(XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (3)
bekezdés d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

8. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő hónap első napján
lép hatályba.

(A korlátozott forgalmú övezetbe behajtási hozzájárulás nélkül behajthat)
„d) a külön jogszabályban meghatározott, megengedett össztömeget, tengelyterhelést meghaladó, érvényes
közútkezelői hozzájárulással rendelkező jármű.”
2. §
A R. 6. § (3) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(A korlátozott forgalmú közútra behajtási hozzájárulás nélkül behajthat)
„d) a külön jogszabályban meghatározott, megengedett össztömeget, tengelyterhelést meghaladó, érvényes
közútkezelői hozzájárulással rendelkező jármű.”
3. §
A R. 17. § (11) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(11) Hatályát veszti a rendelet 14. § (1)–(2) és (4)–
(5) bekezdése 2015. december 31-én.”
4. §
A R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A Fővárosi Közgyűlés 2008 decemberében elfogadta
Budapest teherforgalmi stratégiáját, amelynek lényege
az volt, hogy az egész város területe teherforgalmi korlátozás alá esik, az átmenő tehergépjármű-forgalomnak –
néhány kivétellel – az M0 körgyűrűt kell használnia, de
olyan utak is ki lettek jelölve, amelyeken keresztül a nagyobb ipari és logisztikai területek a célforgalom számára behajtási hozzájárulás nélkül használhatók. A stratégia
szerint azonban a célforgalmas utak hosszúsága több lépcsőben (2010. január 1-jén, 2013. január 1-jén és 2018.
január 1-jén) csökken, amely elvet a R. mellékletei is követik.
A célforgalmas útvonalak többéves visszafejtési ütemezésének célja, hogy az érintett területeken működő,
nehéz tehergépjármű-forgalmat vonzó gazdálkodók időben felkészülhessenek a teherforgalmi korlátozás bevezetésére, azonban szakmailag indokolt lett a rendszer
felülvizsgálata. A célforgalmas útvonalak alkalmazási
szempontjainak átgondolását a megváltozott környezet
alapján több érv is alátámasztotta.
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FŐVÁROSI KÖZLÖNY
Részletes indokolás
Az 1–2. §-okhoz

A közútkezelői hozzájárulások kiadását szabályozó,
a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 13/2010.
(X. 5.) NFM rendelet 4. § (5) bekezdése szerint a megengedett össztömeget, illetve a megengedett legnagyobb
tengelyterhelést meghaladó jármű közlekedéséhez kiadott közútkezelői hozzájárulás – külön díjfizetés nélkül
– magában foglalja a jármű útvonala által érintett, jelzőtáblával elrendelt össztömeg-korlátozás alóli felmentést is.
A R. 4. § (3) bekezdés d) pontja alapján a korlátozott
forgalmú övezetbe behajtási hozzájárulás nélkül behajthat a külön jogszabályban meghatározott, megengedett
össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó, érvényes közútkezelői hozzájárulással rendelkező jármű.
Hasonlóan szabályoz a 6. § (3) bekezdés d) pont is,
amely a korlátozott forgalmú közútra vonatkozik.
A 13/2010. (X. 5.) NFM rendelet nem ad felmentést
a meghatározott méretet meghaladó járművek számára a
behajtási hozzájárulás kiváltása és a behajtási díj fizetése alól, így célszerű a R. 4. § (3) bekezdés d) pontjának,
valamint a 6. § (3) bekezdés d) pontjának módosítása, a
„méretet” megjelölés törlésével.
A 3. §-hoz
A R. a 14. § hatályát vesztéséről eredetileg 2015. december 31-ei hatállyal rendelkezik. Miután jelen módosító rendelet már most hatályon kívül helyezi a R. 14. § (3)
bekezdését, ezért szükséges a R. hatályon kívül helyező
rendelkezésének módosítása.
A 4–5. §-okhoz
A célforgalmas utak felülvizsgálatát elsősorban a gazdasági környezet jelentős változása indokolta, mely érintette a munkahelyteremtés és -megtartás szempontjából
az önkormányzatokat, illetve a fuvarozókat és fuvaroztatókat. Ezenkívül a területfejlesztések hatásaként az
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esetenként megvalósult úthálózat-fejlesztések környezetének előnyös változása (például a XV. kerületben a
Szentmihályi út–Rákospalotai határút csomópont és az
M0 körgyűrű közötti feltáró út (21105. számú út), vagy
a XXI. kerületben a csepeli gerincút), illetve az előzetesen tervezett, de nem megvalósult úthálózat- és egyéb területfejlesztések negatív hatásai (például az M0 körgyűrű
északnyugati szektor hiánya) szintén a visszafejtés indokoltságának aktuális felülvizsgálatát igényelték.
A R. 3. és 4. melléklete a korlátozott forgalmú övezetek területi lehatárolását tartalmazza, amely magában
foglalja a célforgalmas utak felsorolását is. A 3. melléklet 2013. január 1-jétől 2017. december 31-ig, a 4. melléklet 2018. január 1-jétől hatályos.
A célforgalmas utak felülvizsgálata az érintett kerületi önkormányzatok bevonásával, a lokális jelleg, a gazdasági környezet, az adott helyi területfejlesztési elképzelések figyelembevételével megtörtént. Ezen szempontok,
az új célforgalmas útigények, valamint a korlátozott forgalmú övezetek pontosítása – a nagyszámú apró eltérés
miatt – a 3. és a 4. melléklet teljes módosítását igénylik.
A 4. melléklet még nem hatályos rendelkezést tartalmaz, ezért annak eltérő szövegű hatálybalépéséről kell
rendelkezni.
A 6–7. §-okhoz
A R. 14. § (3) pontja és a 2016. január 1-jétől hatályba
lépő 15. § (3) pontja lehetőséget ad a 300 naposnál hoszszabb érvényességi idejű behajtási hozzájárulások díjának havi részletekben történő kifizetésére. 2012. január
1. óta mindösszesen 4 ügyfél vette igénybe ezt a lehetőséget, mivel a behajtási hozzájárulást igénylők költségérzékenyek, inkább kevesebb munkanapra veszik meg a
hozzájárulást, mint hogy egy hosszabb időszakot kelljen
finanszírozni, beleértve a munkaszüneti napokat is. Ezek
alapján a szabályozás megszüntetése indokolt.
A 8. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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1. melléklet az 5/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelethez
3. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
Korlátozott forgalmú övezetek
3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezetek
Buda
– Területe: a Bem rakpart–Jégverem utca–Fő utca–Clark Ádám tér–Lánchíd utca–Ybl Miklós tér–Várkert rakpart–
Döbrentei tér–Szent Gellért rakpart–Szent Gellért tér–Műegyetem rakpart–Goldmann György tér–Irinyi József
utca–Október 23. utca–Bocskai út–Karolina út–Villányi út–Budaörsi út–Alkotás utca–Magyar jakobinusok tere–
Krisztina körút–Széll Kálmán tér–Margit körút–Bem József utca–Margit körút által határolt terület, valamint a határoló utak és terek közül a Bem rakpart, a Jégverem utca, a Fő utca, a Clark Ádám tér, a Lánchíd utca, az Ybl Miklós tér, a Várkert rakpart, a Döbrentei tér, a Szent Gellért rakpart, a Szent Gellért tér és a Műegyetem rakpart.
– Kivéve:
– a külön jogszabályban meghatározott védett övezet,
– a Tölgyfa utca.
– Kivéve célforgalommal: a Fehérvári út (Október 23. utca és Fehérvári úti piac közötti szakasza).
– Időbeli hatály: 7 órától 18 óráig és 22 órától 5 óráig.
Kelenvölgy
– Területe: a Balatoni út–Egér út–Csákvár utca–balatoni vasútvonal–Ady Endre út–Horogszegi határsor–Bódog utca
által határolt terület, valamint a határoló utak és terek közül a Horogszegi határsor és a Bódog utca.
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig.
Pest
– Területe: az Újpesti rakpart–Bessenyei utca–Váci út–Nyugati tér–Jókai utca–Podmaniczky utca–Teréz körút–Erzsébet körút–Blaha Lujza tér–József körút–Ferenc körút–Boráros tér–Közraktár utca–Csarnok tér–Sóház utca–
Vámház körút–Fővám tér–Belgrád rakpart–Március 15. tér–Belgrád rakpart–Eötvös tér–Széchenyi István tér–Széchenyi rakpart–Markó utca–Balassi Bálint utca–Jászai Mari tér által határolt terület, valamint a határoló utak és
terek közül a Belgrád rakpart, a Március 15. tér, az Eötvös tér, a Széchenyi István tér és a Széchenyi rakpart.
– Kivéve: a Szent István körút és a külön jogszabályban meghatározott védett övezetek.
– Időbeli hatály: 7 órától 18 óráig és 22 órától 5 óráig.
Dél-Pest
– Területe: a Határ út–Ady Endre út–Corvin körút–Üllői út–Lehel utca–Vak Bottyán utca–szolnoki vasútvonal–
Lakatos út–Gyömrői út–Hangár utca–Felsőcsatári út–Álmos utca–Frangepán utca–Csévéző út–Ráday Gedeon utca–Fedezék utca–szolnoki vasútvonal–városhatár–M5 bevezető szakasza–Vecsési út–Hunyadi János utca–
Nagykőrösi út által határolt terület, beleértve – az Ady Endre út, a Corvin körút, a Határ út, az Üllői út, a Gyömrői
út, a Vak Bottyán utca, a Nagykőrösi út, az M5 bevezető szakasza, a Ráday Gedeon utca és Vecsési út kivételével –
a határoló utakat és tereket.
– Kivéve:
– a Hofherr Albert utca–Kócsag utca–kecskeméti vasútvonal–Iparos utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket,
– Besence utca, Gilice tér (Közdűlő utca és Péterhalmi út közötti szakasza), Hengersor utca, Ipacsfa utca, Közdűlő
utca, Liszt Ferenc utca, Méta utca (Nagykőrösi út és Ipacsfa utca közötti szakasza), Üllői út, Péterhalmi út (Gilice tér és Péterhalmi út 8. szám ipari park kapu közötti szakasza), Puskás Ferenc utca (Hengersor utca és Vaslemez utca közötti szakasza), Ráday Gedeon utca (Fedezék utca és Gyömrői út közötti szakasza), Reviczky utca
(Vaslemez utca és Liszt Ferenc utca közötti szakasza),Vas Gereben utca, Vaslemez utca, Zádor utca.
– Kivéve célforgalommal: Fedezék utca (Ráday Gedeon utca és Gyöngyvirág utca közötti szakasza), Hofherr Albert
utca (Nagykőrösi út és Hofherr Albert utca 3. szám közötti szakasza), Jegenyefa sor, Katona József utca (Hofherr
Albert utca és Temesvár utca közötti szakasza), Lakatos út (Nefelejcs utca és Jegenyefa sor közötti szakasza), Liget
utca, Nefelejcs utca (Lakatos út és Csillag utca közötti szakasza), Temesvár utca (Katona József utca gyárkapu közötti szakasza).
– Időbeli hatály: 12 órától 17 óráig és 19 órától 10 óráig.
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7,5 tonnás korlátozott forgalmú övezetek
Észak-Buda
– Területe: a Szépvölgyi út–Zöldlomb utca–Csatárka út–Kapy út–Csévi út–Kelemen László utca–Hűvösvölgyi út–
Szilágyi Erzsébet fasor–Széll Kálmán tér–Margit körút–Bem József utca–Bem rakpart–Árpád fejedelem útja–Lajos
utca által határolt terület, beleértve a határoló utak és terek közül a Széll Kálmán tér, a Margit körút, a Bem József
utca, valamint a Tölgyfa utca.
– Időbeli hatály: 7 órától 18 óráig és 22 órától 5 óráig.
Közép-Pest
– Területe: a Róbert Károly körút–Hungária körút–Könyves Kálmán körút–Mester utca–Máriássy utca–Soroksári út–
Vágóhíd utca–Lechner Ödön fasor–Boráros tér–Duna által határolt terület.
– Kivéve:
– a külön jogszabályban meghatározott védett övezetek,
– Pest 3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezet.
– Kivéve célforgalommal: Aba utca, Kőbányai út (Könyves Kálmán körút és Kőbányai út 26. közötti szakasza), Mohács utca (Vágány utca és Szabolcs utca közötti szakasza), Szabolcs utca (Mohács utca és Aba utca közötti szakasza), Vágány utca (Róbert Károly körút és Mohács utca közötti szakasza).
– Időbeli hatály: 7 órától 18 óráig és 22 órától 5 óráig.
Pesterzsébet
– Területe: a Határ út–Helsinki út–Wesselényi utca–Lenke utca–Bolyai János utca–Vágóhíd utca–Alsó határút–
Köves út–Szentlőrinci út–M5 bevezető szakasza–Nagykőrösi út által határolt terület.
– Kivéve: Béga utca
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig.
Csepel-Csillagtelep
– Területe: a II. Rákóczi Ferenc út–Erdősor utca–Szabadság utca–Plútó utca (Szabadság utca–Kis Nyírfa utca közötti szakasza)–Kis Nyírfa utca által határolt terület, beleértve a Szabadság utca és Plútó utca (Szabadság utca–Kis
Nyírfa utca közötti szakasza).
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig.
12 tonnás korlátozott forgalmú övezetek
Észak-Buda
– Területe: a Duna–gróf Esterházy János rakpart–Slachta Margit rakpart–Újlaki rakpart (Margit hídi lehajtóig)–
Árpád fejedelem útja–Lajos utca–Szépvölgyi út–Zöldlomb utca–Csatárka út–Kapy út–Csévi út–Kelemen László utca–Hűvösvölgyi út–Budakeszi út–városhatár által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, valamint
a gróf Esterházy János rakpart, Slachta Margit rakpart, Újlaki rakpart.
– Kivéve:
– a külön jogszabályban meghatározott védett övezetek,
– Árpád híd, Batthyány utca, Bécsi út (Vörösvári út és városhatár közötti szakasza), Rákóczi utca, Szentendrei út
(Vörösvári út és Rákóczi utca közötti szakasza), Vörösvári út.
– Kivéve célforgalommal:
– Csillaghegyi út–Bründl árok–Szőlőkert utca–Huszti út–Kazal utca–Kunigunda útja–Dinamó utca–Törökkő utca
által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket.
– Attila utca (Rákóczi út és Attila utca 77. közötti szakasza), Bécsi út (Vörösvári út és Tégla utca közötti szakasza),
Bogdáni út (Szentendrei út és Óbudai rakpart közötti szakasza), Búza utca (Selyemfonó utca és Ladik utca közötti szakasza), Farkastorki út (Bécsi út és Hidegkúti Nándor utca közötti szakasza), Gázgyár utca (Záhony utca
és Pók utcai aluljáró közötti szakasza), Huszti út (Kéve utca és Szőlőkert utca közötti szakasza), Ipartelep utca,
Jégtörő utca (Záhony utca és Óbudai rakpart közötti szakasza), Kiss János utca, Kunigunda útja (Fehéregyházi
út és Szőlőkert utca közötti szakasza), Ladik utca, Madzsar József utca (Ipartelep utca és Pünkösdfürdő utca közötti szakasza), Mozaik utca, Hidegkúti Nándor utca, Perényi út (Bécsi út és Hidegkúti Nándor utca közötti szakasza), Pomázi út, Törökkő utca (Pomázi utca és Csillaghegyi út közötti szakasza), Zaj utca (Kunigunda útja és
Zaj utca 24. közötti szakasza), Záhony utca (Szentendrei út és Jégtörő utca közötti szakasza).
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig.
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Hegyvidék
– Területe: a Budakeszi út–Szilágyi Erzsébet fasor–Széll Kálmán tér–Krisztina körút–Magyar jakobinusok tere–
Alkotás utca–Budaörsi út–M1-M7 bevezető szakasza–városhatár által határolt terület, beleértve a határoló utakat
és tereket.
– Kivéve: a külön jogszabályban meghatározott védett övezet.
– Kivéve célforgalommal: M1-M7 bevezető szakasza (városhatár és Egér út között), Budaörsi út (városhatár és Egér
út között), Egér út (Budaörsi út és az M1-M7 bevezető szakasza közötti szakasz).
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig.
Dél-Buda
– Területe: a Budai alsó rakpart–Duna–városhatár–M1-M7 bevezető szakasza–Budaörsi út–Villányi út–Karolina út–
Bocskai út–Október 23. utca–Irinyi József utca–Goldmann György tér által határolt terület, beleértve a határoló
utakat és tereket.
– Kivéve: M0, M6 (városhatár és M0 közötti szakasza), 6-os számú főközlekedési út bevezető szakasza (városhatár és
M0 közötti szakasz).
– Kivéve célforgalommal: 6-os számú főközlekedési út bevezető szakasza (M0 és Hunyadi János út közötti szakasza),
Balatoni út (M0 és Szabadkai utca közötti szakasza), Bányalég utca, Budafoki út (Dombóvári út és Hunyadi János
út közötti szakasza), Budaörsi út (Egér út és városhatár közötti szakasza), Campona utca, Egér út (M1-M7 bevezető szakasza és Kőérberki út közötti szakasza), Dombóvári út (Budafoki út és Vízpart utca közti szakasza), Dózsa
György út (Balatoni út és Kamaraerdei út közötti szakasza), Fonó utca, Gyár utca, Hauszmann Alajos utca (Budafoki út és Szerémi út közötti szakasza), Háros utca (Nagytétényi út és a 6. számú főközlekedési út közötti szakasza),
Hengermalom utca (Szerémi út és Duna közötti szakasza), Hunyadi János út, Kőérberki út (Egér út és Repülőtéri út
közötti szakasza), Rákóczi híd, Repülőtéri út (Kőérberki út városhatár közötti szakasza), M1-M7 bevezető szakasza
(városhatár és Egér út között), Nagytétényi út (Jókai Mór utca és Vágóhíd utca közötti szakasza, valamint a városhatár és Bányalég utca közötti szakasza), Szabadkai út (Balatoni út Szabadkai út 20–22. közötti szakasza), Szerémi
út (Hengermalom utca és Hauszmann Alajos utca közötti szakasza), Vilmos utca (6. számú főközlekedési út és Nagytétényi út közötti szakasza).
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig.
Észak-Pest
– Területe: a Duna–Árpád híd–Róbert Károly körút–Hungária körút–Kerepesi út–Veres Péter út–Szabadföld út–városhatár által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket.
– Kivéve: M0, M3 bevezető szakasza (Hungária körút és városhatár közötti szakasza), Árpád híd, Róbert Károly körút
– Kivéve célforgalommal:
– városhatár–M0 autóút–2/A főközlekedési út–Váci út–Garam utca–Duna által határolt terület, beleérve a határoló utakat és tereket.
– Bogáncs utca (Régi Fóti út és Kosd utca közötti szakasza), Drégelyvár utca (Késmárk utca és Molnár Viktor utca
közötti szakasza), Dunakeszi összekötő út (Károlyi Sándor utca és Harsányi Kálmán utca közötti szakasza), Felsőkert utca, Fóti út (Váci út és Megyeri út közötti szakasza), Harsányi Kálmán utca (Székely Elek utca és Dunakeszi összekötő út közötti szakasza), Irányi Dániel utca (Megyeri út és Baross utca közötti szakasza), Ipari park
utca, Íves út, Kanizsai Dorottya utca (Székely Elek utca és Visonta utca közötti szakasza), Károlyi Sándor út (Székely Elek utca és a Dunakeszi összekötő út közötti szakasza), Késmárk utca, Közvágóhíd utca (Mogyoród útja és
ipartelep kapuja közötti szakasz), Labdarúgó utca (Irányi Dániel utca és Labdarúgó utca 15. szám közötti szakasza), Lőcsevár utca (Molnár Viktor utca és Rákospalotai körvasút sor közötti szakasza), Megyeri út (Megyeri út
53. és Íves út közötti szakasza, valamint a Váci út és Fóti út közötti szakasza), Mélyfúró utca, Mogyoród útja (Régi
Fóti út–Közvágóhíd utca közötti szakasz), Molnár Viktor utca (Drégelyvár utca és Lőcsevár utca közötti szakasza),
Nyírpalota út (Szentmihályi út és Szilas-patak közötti szakasza), Óceánárok utca (M0 és Megyeri út közötti szakasza), 21105. számú út (M0 és Szentmihályi út között), Rákospalotai határút (Szentmihályi út és Vezseny utca közötti szakasza), Rákospalotai körvasút sor (Lőcsevár utca és a Vezseny utca közötti szakasza), Régi Fóti út (Mogyoród
útja és a városhatár közötti szakasza), Sarjú utca, Szabadföld út, Szántóföld út (Régi Fóti út és Kosd utca közötti
szakasza), Szentmihályi út (Rákospalotai határút és M3 közötti szakasza), Székely Elek utca (Károlyi Sándor út és
Harsányi Kálmán utca közötti szakasza) Városkapu utca, Veres Péter út (Szabadföld út és Sarjú utca közötti szakasza), Vezseny utca, Visonta utca.
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig.
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Kelet-Pest
– Területe: a Szabadföld út–Veres Péter út–Kerepesi út–Hungária körút–Könyves Kálmán körút–Üllői út–Ferihegyi
repülőtérre vezető út–Üllői út–városhatár által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket.
– Kivéve:
– a külön jogszabályban meghatározott védett övezetek,
– Dél-Pest 3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezet.
– Kivéve célforgalommal:
– a Vaspálya utca–Kőér utca–Basa utca–Száva utca–Fogadó utca–Gém utca–Hizlaló tér–Fertő utca–Bihari út–
Horog utca–Kőbányai út–Liget tér által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket,
– a Tündérfürt utca–Eszterlánc utca–Ezüstfa utca–Tarkarét utca–Bogáncsvirág utca–Fátyolka utca–Jászberényi
út által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket,
– a Jászberényi út–Maglódi út–Sírkert utca–Kozma utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket,
– a Halom utca–Kolozsvári utca–Füzér utca–Liget utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket,
– a Bökényföldi út (Cinkotai út és Zsemlékes utca közötti szakasza), Cinkotai út, Ferihegyi repülőtérre vezető út
(Gyömrői út és városhatár közötti szakasza), Gyömrői út, Horog utca, Igló utca, Jászberényi út (Fehér út és
501. utca közötti szakasza), Keresztúri út (Pesti út és Gyógyszergyári utca közötti szakasza), Kis Károshíd utca,
Korponai utca (Liget tér és Liget utca közötti szakasza), Kőbányai út (Vaspálya utca és a Kőbányai út 26. közötti szakasza), Liget utca (Korponai utca és Halom utca közötti szakasza), Nagytarcsai út, Összekötő utca (Pesti
út Ecseri dűlő közötti szakasza), Pesti út (501. utca és Cinkotai út közötti szakasza, valamint városhatár és Öszszekötő utca közötti szakasza), Rákosligeti határút, Rákosmezei út (Összekötő utca és Törpegém utca közötti szakasza), Régi vám utca, Régi vám köz, Simongát utca, Szabadföld út (városhatár és Sarjú utca közötti szakasza),
Tarcsai út (városhatár és Kis Károshíd utca közötti szakasza), Tündérfürt utca, Újhegyi út (Gyömrői út és Újhegyi út 7. közötti szakasza), Vaspálya utca.
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig.
Dél-Pest
– Területe: a Ferihegyi repülőtérre vezető út–Üllői út–Könyves Kálmán körút–Mester utca–Máriássy utca–Soroksári út–Vágóhíd utca–Lechner Ödön fasor–Boráros tér–Duna–Soroksári-Duna-ág–városhatár által határolt terület,
beleértve – a Boráros tér kivételével – a határoló utakat és tereket.
– Kivéve:
– Dél-Pest 3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezet,
– Pesterzsébet 7,5 tonnás korlátozott forgalmú övezet,
– M0 autóút, M5 bevezető szakasza (Nagykőrösi út és városhatár között), Gyáli út (Határ út és Könyves Kálmán
körút közötti szakasza), Nagykőrösi út (Határ út Nagybani piac kapuja közötti szakasza).
– Kivéve célforgalommal:
– a Hofherr Albert utca–Kócsag utca–kecskeméti vasútvonal–Iparos utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket,
– a Soroksári út–Könyves Kálmán körút–Mester utca–Illatos út–Gubacsi út–Szabadkai út által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket,
– M5 bevezető szakasz–Szentlőrinci út csomópont le- és felhajtóágai,
– Beöthy utca, Besence utca, Béga utca, Csepel rakpart, Csont utca, Ecseri út (Táblás köz és Gyáli út közötti szakasza), Grassalkovich út (Meddőhányó utca és Ócsai út közötti szakasza), Gyömrői út, Gilice tér (Közdűlő utca
és Péterhalmi út közötti szakasza), Gubacsi út (Máriássy utca és Könyves Kálmán körút közötti szakasza), Hajóállomás utca, Helyi kikötő út, Hídépítő utca, Hofherr Albert utca (Nagykőrösi út és Hofherr Albert utca 3. szám
közötti szakasza), Illatos út, Ipacsfa utca, Kiskalmár utca, Köves utca (Szentlőrinci út és Köves út 1. szám közötti szakasza), Közdűlő utca, Kvassay Jenő út, Laczkovics utca, Máriássy utca (Gubacsi út és Mester utca közötti szakasza), Mester utca (Máriássy utca és Könyves Kálmán körút közötti szakasza), Péterhalmi út (Gilice tér
és Péterhalmi út 8. szám ipari park kapu közötti szakasza), Rákóczi híd, Meddőhányó utca, Méta utca (Nagykőrösi út és Ipacsfa utca közötti szakasza), Ócsai út, Soroksári út (Vágóhíd utca és Illatos út közötti szakasza),
Szentlőrinci út (M5 bevezető szakasz és Szentlőrinci út 17. sz. telep bejárata közötti szakasza), Táblás utca (Illatos út és Kiskalmár utca közötti szakasza), Üllői út (városhatár és Benczúr utca közötti szakasza), Zádor utca,
Zodony utca (Meddőhányó utca és ipartelep kapu közötti szakasza).
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig.
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Csepel
– Területe: A XXI. kerület közigazgatási területe
– Kivéve:
– Csepel-Csillagtelep 7,5 tonnás korlátozott forgalmú övezet
– Kivéve célforgalommal:
– Csepeli gyártelep területe,
– Budafoki út–Csőgyár utca–Corvin út–Védgát utca–Gubacsi hídfő–Soroksári-Duna-ág–Duna által határolt terület, beleértve – a Gubacsi hídfő kivételével – a határoló utakat és tereket.
– Gyepsor utca, II. Rákóczi Ferenc út (a városhatár és a Posztógyár utca közötti szakasza), II. Rákóczi Ferenc
út–Betű utca–Magyar utca–Karácsony Sándor utca–Mansfeld Péter utca–Posztógyár utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, Csepeli út (a városhatár és Lámpás utca közötti szakasza), Duna utca,
Lámpás utca, Mag utca, Popieluszko utca (Duna utca és Sás utca közötti szakasza), Teller Ede utca (csepeli gerincút).
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig.
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2. melléklet az 5/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelethez
4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
Korlátozott forgalmú övezetek
3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezetek
Buda
– Területe: a Bem rakpart–Jégverem utca–Fő utca–Clark Ádám tér–Lánchíd utca–Ybl Miklós tér–Várkert rakpart–
Döbrentei tér–Szent Gellért rakpart–Szent Gellért tér–Műegyetem rakpart–Goldmann György tér–Irinyi József
utca–Október 23. utca–Bocskai út–Karolina út–Villányi út–Budaörsi út–Alkotás utca–Magyar jakobinusok tere–
Krisztina körút–Széll Kálmán tér–Margit körút–Bem József utca–Margit körút által határolt terület, valamint a határoló utak és terek közül a Bem rakpart, a Jégverem utca, a Fő utca, a Clark Ádám tér, a Lánchíd utca, az Ybl Miklós tér, a Várkert rakpart, a Döbrentei tér, a Szent Gellért rakpart, a Szent Gellért tér és a Műegyetem rakpart.
– Kivéve:
– a külön jogszabályban meghatározott védett övezet,
– a Tölgyfa utca.
– Kivéve célforgalommal: a Fehérvári út (Október 23. utca és Fehérvári úti piac közötti szakasza).
– Időbeli hatály: 7 órától 18 óráig és 22 órától 5 óráig.
Kelenvölgy
– Területe: a Balatoni út–Egér út–Csákvár utca–balatoni vasútvonal–Ady Endre út–Horogszegi határsor–Bódog utca
által határolt terület, valamint a határoló utak és terek közül a Horogszegi határsor és a Bódog utca.
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig.
Pest
– Területe: az Újpesti rakpart–Bessenyei utca–Váci út–Nyugati tér–Jókai utca–Podmaniczky utca–Teréz körút–Erzsébet körút–Blaha Lujza tér–József körút–Ferenc körút–Boráros tér–Közraktár utca–Csarnok tér–Sóház utca–
Vámház körút–Fővám tér–Belgrád rakpart–Március 15. tér–Belgrád rakpart–Eötvös tér–Széchenyi István tér–Széchenyi rakpart–Markó utca–Balassi Bálint utca–Jászai Mari tér által határolt terület, valamint a határoló utak és
terek közül a Belgrád rakpart, a Március 15. tér, az Eötvös tér, a Széchenyi István tér és a Széchenyi rakpart.
– Kivéve: a Szent István körút és a külön jogszabályban meghatározott védett övezetek.
– Időbeli hatály: 7 órától 18 óráig és 22 órától 5 óráig.
Dél-Pest
– Területe: a Határ út–Ady Endre út–Corvin körút–Üllői út–Lehel utca–Vak Bottyán utca–szolnoki vasútvonal–
Lakatos út–Gyömrői út–Hangár utca–Felsőcsatári út–Álmos utca–Frangepán utca–Csévéző út–Ráday Gedeon utca–Fedezék utca–szolnoki vasútvonal–városhatár–M5 bevezető szakasza–Vecsési út–Hunyadi János utca–
Nagykőrösi út által határolt terület, beleértve – az Ady Endre út, a Corvin körút, a Határ út, az Üllői út, a Gyömrői
út, a Vak Bottyán utca, a Nagykőrösi út, az M5 bevezető szakasza, a Ráday Gedeon utca és Vecsési út kivételével –
a határoló utakat és tereket.
– Kivéve:
– Besence utca, Hengersor utca, Ipacsfa utca, Közdűlő utca (Ipacsfa utca és Nagykőrösi út közötti szakasza), Liszt
Ferenc utca, Méta utca (Nagykőrösi út és Ipacsfa utca közötti szakasza), Üllői út, Puskás Ferenc utca (Hengersor
utca és Vaslemez utca közötti szakasza), Ráday Gedeon utca (Fedezék utca és Gyömrői út közötti szakasza), Reviczky Gyula utca (Vaslemez utca és Liszt Ferenc utca közötti szakasza), Vas Gereben utca, Vaslemez utca, Zádor
utca.
– Időbeli hatály: 12 órától 17 óráig és 19 órától 10 óráig.
7,5 tonnás korlátozott forgalmú övezetek
Észak-Buda
– Területe: a Szépvölgyi út–Zöldlomb utca–Csatárka út–Kapy út–Csévi út–Kelemen László utca–Hűvösvölgyi út–
Szilágyi Erzsébet fasor–Széll Kálmán tér–Margit körút–Bem József utca–Bem rakpart–Árpád fejedelem útja–Lajos
utca által határolt terület, beleértve a határoló utak és terek közül a Széll Kálmán tér, a Margit körút, a Bem József
utca, valamint a Tölgyfa utca.
– Időbeli hatály: 7 órától 18 óráig és 22 órától 5 óráig.
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Közép-Pest
– Területe: a Róbert Károly körút–Hungária körút–Könyves Kálmán körút–Mester utca–Máriássy utca–Soroksári út–
Vágóhíd utca–Lechner Ödön fasor–Boráros tér–Duna által határolt terület.
– Kivéve:
– a külön jogszabályban meghatározott védett övezetek,
– Pest 3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezet.
– Kivéve célforgalommal: Aba utca, Mohács utca (Vágány utca és Szabolcs utca közötti szakasza), Szabolcs utca
(Mohács utca és Aba utca közötti szakasza), Vágány utca (Róbert Károly körút és Mohács utca közötti szakasza).
– Időbeli hatály: 7 órától 18 óráig és 22 órától 5 óráig.
Pesterzsébet
– Területe: a Határ út–Helsinki út–Wesselényi utca–Lenke utca–Bolyai János utca–Vágóhíd utca–Alsó határút–
Köves út–Szentlőrinci út–M5 bevezető szakasza–Nagykőrösi út által határolt terület.
– Kivéve: Béga utca.
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig.
Csepel-Csillagtelep
– Területe: a II. Rákóczi Ferenc út–Erdősor utca–Szabadság utca–Plútó utca (Szabadság utca–Kis Nyírfa utca közötti szakasza)–Kis Nyírfa utca által határolt terület beleértve a Szabadság utca és Plútó utca (Szabadság utca–Kis
Nyírfa utca közötti szakasza).
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig.
12 tonnás korlátozott forgalmú övezetek
Észak-Buda
– Területe: a Duna–gróf Esterházy János rakpart–Slachta Margit rakpart–Újlaki rakpart (Margit hídi lehajtóig)–
Árpád fejedelem útja–Lajos utca–Szépvölgyi út–Zöldlomb utca–Csatárka út–Kapy út–Csévi út–Kelemen László utca–Hűvösvölgyi út–Budakeszi út–városhatár által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, valamint
a gróf Esterházy János rakpart, Slachta Margit rakpart, Újlaki rakpart.
– Kivéve:
– a külön jogszabályban meghatározott védett övezetek,
– Árpád híd, Batthyány utca, Bécsi út (Vörösvári út és városhatár közötti szakasza), Rákóczi utca, Szentendrei út
(Vörösvári út és Rákóczi utca közötti szakasza), Vörösvári út.
– Kivéve célforgalommal: Bogdáni út (Szentendrei út és Óbudai rakpart közötti szakasza).
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig.
Hegyvidék
– Területe: a Budakeszi út–Szilágyi Erzsébet fasor–Széll Kálmán tér–Krisztina körút–Magyar jakobinusok tere–
Alkotás utca–Budaörsi út–M1-M7 bevezető szakasza–városhatár által határolt terület, beleértve a határoló utakat
és tereket.
– Kivéve: a külön jogszabályban meghatározott védett övezet.
– Kivéve célforgalommal: M1-M7 bevezető szakasza (városhatár és Egér út között), Budaörsi út (városhatár és az
Egér út között), Egér út (Budaörsi út és az M1-M7 bevezető szakasza közötti szakasz).
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig.
Dél-Buda
– Területe: a Budai alsó rakpart–Duna–városhatár–M1-M7 bevezető szakasza–Budaörsi út–Villányi út–Karolina út–
Bocskai út–Október 23. utca–Irinyi József utca–Goldmann György tér által határolt terület, beleértve a határoló
utakat és tereket.
– Kivéve: M0, M6 (városhatár és M0 közötti szakasza), 6-os számú főközlekedési út bevezető szakasza (városhatár és
M0 közötti szakasz).
– Kivéve célforgalommal: 6-os számú főközlekedési út bevezető szakasza (M0 és Hunyadi János út közötti szakasza),
Bányalég utca, Budafoki út (Dombóvári út és Hunyadi János út közötti szakasza), Campona utca, Dombóvári út
(Budafoki út és Vízpart utca közti szakasza), Fonó utca, Gyár utca, Háros utca (Nagytétényi út és a 6. számú főközlekedési út közötti szakasza), Hunyadi János út, Rákóczi híd, Nagytétényi út (Jókai Mór utca és Vágóhíd utca közötti szakasza, valamint a városhatár és Bányalég utca közötti szakasza), Vilmos utca (6. számú főközlekedési út és a
Nagytétényi út közötti szakasza).
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig.
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Észak-Pest
– Területe: a Duna–Árpád híd–Róbert Károly körút–Hungária körút–Kerepesi út–Veres Péter út–Szabadföld út–városhatár által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket.
– Kivéve: M0, M3 bevezető szakasza (Hungária körút és városhatár közötti szakasza), Árpád híd, Róbert Károly körút.
– Kivéve célforgalommal: Sarjú utca, Szabadföld út, Városkapu utca, Veres Péter út (Szabadföld út és Sarjú utca közötti szakasza).
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig.
Kelet-Pest
– Területe: a Szabadföld út–Veres Péter út–Kerepesi út–Hungária körút–Könyves Kálmán körút–Üllői út–Ferihegyi
repülőtérre vezető út–Üllői út–városhatár által határolt terület, beleérve a határoló utakat és tereket.
– Kivéve:
– a külön jogszabályban meghatározott védett övezetek,
– Dél-Pest 3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezet.
– Kivéve célforgalommal:
– a Vaspálya utca–Kőér utca–Basa utca–Száva utca–Fogadó utca–Gém utca–Hizlaló tér–Fertő utca–Bihari út–
Horog utca–Kőbányai út–Liget tér által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket,
– Ferihegyi repülőtérre vezető út (Gyömrői út és városhatár közötti szakasza), Gyömrői út, Igló utca, Jászberényi
út (Fehér út és 501. utca közötti szakasza), Keresztúri út (Pesti út és a Gyógyszergyári utca közötti szakasza), Kis
Károshíd utca, Nagytarcsai út, Pesti út (501. utca és Cinkotai út közötti szakasza, valamint a városhatár és Zsigmond utca közötti szakasza), Simongát utca, Szabadföld út (városhatár és Sarjú utca közötti szakasza), Tarcsai út
(városhatár és Kis Károshíd utca közötti szakasza), Vaspálya utca.
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig.
Dél-Pest
– Területe: a Ferihegyi repülőtérre vezető út–Üllői út–Könyves Kálmán körút–Mester utca–Máriássy utca–Soroksári út–Vágóhíd utca–Lechner Ödön fasor–Boráros tér–Duna–Soroksári-Duna-ág–városhatár által határolt terület,
beleértve – a Boráros tér kivételével – a határoló utakat és tereket.
– Kivéve:
– Dél-Pest 3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezet,
– Pesterzsébet 7,5 tonnás korlátozott forgalmú övezet,
– M0 autóút, M5 bevezető szakasza (Nagykőrösi út és városhatár között), Gyáli út (Határ út és Könyves Kálmán
körút közötti szakasza), Nagykőrösi út (Határ út és Nagybani piac kapuja közötti szakasza).
– Kivéve célforgalommal:
– Béga utca, Grassalkovich út (Helsinki út és Ócsai út közötti szakasza), Gyömrői út, Kvassay Jenő út, Könyves
Kálmán körút (Gyáli út és Rákóczi híd közötti szakasza), Rákóczi híd, Ócsai út, Könyves Kálmán körút.
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig.
Csepel
– Területe: A XXI. kerület közigazgatási területe
– Kivéve:
– Csepel-Csillagtelep 7,5 tonnás korlátozott forgalmú övezet.
– Kivéve célforgalommal:
– Csepeli gyártelep területe,
– Budafoki út–Csőgyár utca–Corvin út–Védgát utca–Gubacsi hídfő–Soroksári-Duna-ág–Duna által határolt terület, beleértve – a Gubacsi hídfő kivételével – a határoló utakat és tereket.
– Gyepsor utca, II. Rákóczi Ferenc út (a városhatár és Posztógyár utca közötti szakasza), II. Rákóczi Ferenc út
–Betű utca–Magyar utca–Karácsony Sándor utca–Mansfeld Péter utca–Posztógyár utca által határolt terület,
beleértve a határoló utakat és tereket, Csepeli út (a városhatár és Lámpás utca közötti szakasza), Duna utca,
Lámpás utca, Mag utca, Popieluszko utca (Duna utca és Sás utca közötti szakasza), Weiss Manfréd út.
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig.
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
6/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelete
Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes
kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról
szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 23. § (4) bekezdés 10. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. §
Budapest főváros közigazgatási területén a járművel
várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet
(a továbbiakban: R.) 9. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A várakozási övezetekben a várakozási díjak kiszámításának alapja a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megrendelt személyszállítási közszolgáltatások járatain
Budapest közigazgatási határain belül egy utazásra érvényes vonaljegy árának megfelelő összeg (a továbbiakban: BKKA).”
2. §
A R. 17. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás –
kérelemre – annak a lakosnak adható, akinek állandó lakóhelye a védett övezet területén vagy az azt határoló
útvonalon van, és a határoló útvonal esetén az állandó
lakóhely szerinti ingatlan homlokzata előtt nincs kijelölt
várakozóhely, az általa megjelölt
a) egy darab személygépkocsira vagy egy darab kéthárom- vagy négykerekű motorkerékpárra, vagy
egy darab három- vagy négykerekű segédmotoros
kerékpárra, vagy egy darab 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó
tehergépkocsira, amelynek a lakos az üzemben tartója;
b) munkáltatótól kizárólagos használatba kapott egy
darab, a munkáltató által üzemben tartott, vagy lízingelt vagy tartósan bérelt személygépkocsira, ha
az a) pontban megjelölt gépjárműre lakossági várakozási hozzájárulással nem rendelkezik.”

3. §
(1) A R. 39. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulás – kérelemre –
a) a Budapesti Rendőr-főkapitányság,
b) az ORFK Repülőtéri Rendőri Igazgatóság,
c) a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda,
d) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
e) Budapest Főváros Közterület-felügyelete,
f) a belügyminiszter közvetlen irányítása alá tartozó
szervezetek,
g) a Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége
használatában lévő, megkülönböztető fény- és hangjelzéssel fel nem szerelt személygépkocsijaira, valamint
3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget
meg nem haladó tehergépkocsijaira adható.”
(2) A R. 39. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) A kiadható összes hozzájárulás száma 550 darab,
amelyet a főpolgármester ad ki.”
4. §
A R. 1. melléklet „3 órás maximális várakozási idejű
területek” cím I. kerületre vonatkozó rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„I. kerület:
– A Csalogány utca–Bem rakpart–Jégverem utca–
Fő utca–Clark Ádám tér–Lánchíd utca–Ybl Miklós tér–Várkert rakpart–Döbrentei tér–Hegyalja
út–Sánc utca–Szirtes út–Számadó utca–Gyula utca–Mihály utca–Somlói út–Alsóhegy utca–Avar utca–Győri út–Márvány utca–Alkotás utca–Magyar
jakobinusok tere–Krisztina körút–Vérmező út–
Széna tér által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, valamint az Antal utca, a Bérc
utca, a Kocsány utca, az Orom utca, a Szirom utca
és a Szirtes út (Szirtes út 30. és Kelenhegyi út közötti szakasza), kivéve a 3. mellékletben megjelölt
védett övezet, a Dísz tér, a Hunyadi János út (Szabó Ilonka utca és Dísz tér közötti szakasza), a Palo-
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ta út (Dísz tér és Lovas út közötti szakasza), a Szent
György utca és a Színház utca.”
5. §
A R. 1. melléklet „Időtartam-korlátozás nélküli területek” cím XIV. kerületre vonatkozó rendelkezésének első
francia bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(XIV. kerület:)
„– A Dózsa György út–Vágány utca–Hungária körút–
Erzsébet királyné útja–Francia út–Kerepesi út által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, kivéve a 3. mellékletben megjelölt védett övezet;”
6. §
A R. 2. melléklet, „3. díjtételű területek” cím I. kerületre vonatkozó rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„I. kerület:
– A Krisztina körút–Döbrentei tér–Hegyalja út–Sánc
utca–Szirtes út–Számadó utca–Gyula utca–Mihály
utca–Somlói út–Alsóhegy utca–Avar utca–Győri
út–Márvány utca–Alkotás utca által határolt terület, beleértve – a Krisztina körút és a Döbrentei
tér kivételével – a határoló utakat és tereket, valamint az Antal utca, a Bérc utca, a Kocsány utca, az
Orom utca, a Szirom utca és a Szirtes út (Szirtes út
30. és Kelenhegyi út közötti szakasza).”

59

kéz utca (a parkolóház kijárata és a Türr István
utca közötti szakasza), a Bárczy István utca, a Bécsi utca, a Dorottya utca (a szálloda kijárata és a
Széchenyi István tér közötti szakasza), a Gerlóczy
utca (a Károly körút és a Főpolgármesteri Hivatal
kapuja közötti szakasza), a Miatyánk utca, a Párizsi utca (Petőfi Sándor utca és Városház utca közötti szakasza), a Petőfi Sándor utca, a Petőfi tér (a
szálloda parkolója előtti terület), a Szende Pál utca
(a Belgrád rakpart és az Apáczai Csere János utca
közötti szakasza), a Szervita tér, a Türr István utca,
a Városház utca és a Vigadó tér.”
9. §
A R. 5. melléklet „1. Eltérő időtartamban kijelölt várakozási övezetek” cím „Minden nap 8.00 órától 18.00 óráig üzemelő várakozási övezetek” felsorolásának 1. pontja
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(Minden nap 8.00 órától 18.00 óráig üzemelő várakozási övezetek:)
„1. a XIV. kerületben a Dózsa György út–Vágány utca–Hungária körút–Ajtósi Dürer sor által határolt terület, beleértve a határoló utak közül az Ajtósi Dürer
sort.”
10. §
A R. 5. melléklet „3. Zárt rendszerű várakozási övezetek, amelyekben a várakozás megkezdésekor az alábbi
időtartamig nem kell várakozási díjat fizetni:” cím helyébe az alábbi rendelkezés lép:

7. §
A R. 2. melléklet „3. díjtételű területek” cím XIV. kerületre vonatkozó rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. Zárt rendszerű várakozási övezetek, amelyekben a
várakozás megkezdésekor az alábbi időtartamig nem kell
várakozási díjat fizetni:
10 percig, a 10 perc lejártát követően annak időtartama is beleszámít a díjköteles várakozási időtartamba:
1. a XIII. kerületben, a Margitszigeten az északi fizető parkoló és a szállodák várakozóhelyei.

„XIV. kerület:
– Az 56-osok tere.”
8. §
A R. 3. melléklet 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5. V. kerület belső harmada
– Az Eötvös tér–Széchenyi István tér–József Attila
utca–Erzsébet tér–Deák Ferenc tér–Károly körút–Kossuth Lajos utca–Ferenciek tere–Szabad sajtó út–Váci utca–Pesti Barnabás utca–Március 15.
tér–Petőfi tér–Belgrád rakpart által határolt terület, kivéve az Apáczai Csere János utca, az Arany-

30 percig, a 30 perc lejártát követően annak időtartama is beleszámít a díjköteles várakozási időtartamba:
1. az I. kerületben, a Dísz tér, a Hunyadi János
úton (Szabó Ilonka utca és Dísz tér közötti szakasza), a Palota út (Dísz tér és Lovas utca közötti szakasza), a Szent György utca és a Színház
utca.
60 percig, a 60 perc lejártát követően annak időtartama nem számít bele a díjköteles várakozási időtartamba:
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1. a III. kerületben a Flórián tér 18075/13 helyrajzi számú területe.”
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üzemzárásig az alábbi várakozási övezetekben kell
fizetni a várakozásért” cím 6. pontja.

11. §

14. §

A R. 5. melléklet „8. Eltérő területi érvényességű lakossági behajtási-várakozási hozzájárulások:” cím 1.
pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(8. Eltérő területi érvényességű lakossági behajtásivárakozási hozzájárulások:)
„1. Az V. kerület belső harmadába érvényes lakossági behajtási-várakozási hozzájárulások az Apáczai
Csere János utca, az Aranykéz utca (a parkolóház
kijárata és a Türr István utca közötti szakasza) a
Bárczy István utca, a Bécsi utca, a Dorottya utca
(a szálloda kijárata és a Széchenyi István tér közötti szakasza), a Miatyánk utca, a Petőfi Sándor utca,
a Párizsi utca (a Petőfi Sándor utca és a Városház
utca közötti szakasza), a Petőfi tér (a szálloda parkolója előtti terület), Szende Pál utca (a Belgrád
rakpart és az Apáczai Csere János utca közötti szakasza), a Szervita tér, a Türr István utca, a Városház utca és a Vigadó tér közúti várakozóhelyein is
érvényesek.”

(2) A rendelet 4., 6., 8., 10. és 11. §-a a kihirdetést követő 31. napon lép hatályba.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás

A R. 5. melléklet „10. 3 órára történő díjfizetés esetén
a díjfizetés napján a várakozási üzemidő végéig további
díjfizetés nélkül az alábbi területeken lehet várakozni:”
cím 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 187/2012. (X. 25.) Kt. sz. határozatával,
valamint Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete 326/2012. (XII. 21.) B-L.Ö. határozatával javasolta a kerület területén kijelölt várakozási övezetek
módosítását. Tekintettel arra, hogy a várakozási övezetek
kijelölése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 48. § (5) bekezdése, továbbá arra, hogy a várakozási díj mértékének megállapítása
a Kkt. 15/A. § (4) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat hatásköre, így a javaslatok elfogadásával módosítani kell a rendeletet.

(10. 3 órára történő díjfizetés esetén a díjfizetés napján a várakozási üzemidő végéig további díjfizetés nélkül
az alábbi területeken lehet várakozni:)
„2. A XIV. kerületben az 56-osok tere.”

A Belügyminisztérium jelezte, hogy a rendelet 39. §
(1) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott szervezeteket összevonták, és Készenléti Rendőrség Nemzeti
Nyomozó Iroda néven működnek tovább.

13. §

A XIV. kerület, 56-osok terén (Hősök tere és Benczúr
utca közötti szakaszon) a turista és a városnéző autóbuszok számára várakozóhelyek vannak kijelölve, egyedi
díjszabással és üzemidővel. Mivel ezen parkoló díjfizetéssel való üzemeltetése nem érte el a kívánt célt, így célszerű a terület díjszabását és üzemidejét az 56-osok tere
többi részén érvényes feltételekhez kötni.

12. §

Hatályát veszti
a) a R. 1. melléklet, „1 órás maximális várakozási idejű területek” cím XIV. kerületre vonatkozó rendelkezése,
b) a R. 2. melléklet „1. díjtételű területek” cím XIV.
kerületre vonatkozó rendelkezésének első francia
bekezdése,
c) a R. 2. melléklet „5. díjtételű területek” cím XIV.
kerületre vonatkozó rendelkezésének első francia
bekezdése,
d) a R. 5. melléklet „1. Eltérő időtartamban kijelölt
várakozási övezetek” cím „Minden nap 0.00 órától
24.00 óráig üzemelő várakozási övezetek” felsorolásának 6. pontja,
e) a R. 5. melléklet „2. Minden év december 24-én
üzemkezdettől az utána következő év január 1.

Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Nyelvi pontosítást tartalmaz.
A 2. §-hoz
A R. értelmében a védett övezetbe csak a védett övezetben állandó lakóhellyel rendelkező, a várakozási övezetbe csak a várakozási övezetben állandó lakóhellyel
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rendelkező lakosok kaphatnak várakozási hozzájárulást.
Az V. kerületi védett övezetben lakók jelezték BelvárosLipótváros Önkormányzata felé, hogy az olyan esetekben, amikor a lakos állandó lakóhelye az övezet határán
található, illetve amikor az ingatlan előtt nincsen kijelölt
várakozóhely (például József Attila utca, Károly körút,
Kossuth Lajos utca), gondot okoz a lakosoknak a gépjárművel történő várakozás. A probléma megoldása lehet,
ha a védett övezetet határoló útvonalak (amelyek nem
tartoznak a védett övezethez) melletti ingatlanok állandó
lakosai – amennyiben az ingatlan előtt nincs kijelölt várakozóhely – a védett övezetben érvényes lakossági behajtási-várakozási hozzájárulást kapnának, így a védett
övezet területén állandó lakóhellyel rendelkezőkkel azonos feltételekkel tudnának a védett övezetben várakozni.
A 3. §-hoz
A Belügyminisztérium jelezte, hogy az ORFK Készenléti Rendőrséget és a Nemzeti Nyomozó Irodát öszszevonták, és Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó
Iroda néven működik tovább. Mivel mindkét szervezet
a városrendészeti behajtási hozzájárulás és a városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulás kedvezményezetti körébe tartozik, ezért szükséges a R. ezzel kapcsolatos szakaszának módosítása.
A 4. és 6. §-okhoz
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 187/2012. (X. 25.) Kt. sz. határozatával javasolta a Budapest I. kerület Gellérthegy területének várakozási övezetbe történő bevonását a 3 órás maximális
várakozási idejű és 3. díjtételű területbe. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló
20/1984. (XII. 21.) KM rendeletnek megfelelő parkolásfelvétel alapján indokolt a várakozási övezet bővítése.
Az 5., 7., 9., 12. és 13. §-okhoz
A R. szerint a XIV. kerület, 56-osok terén (Hősök tere
és Benczúr utca közötti szakaszon) a turista és a városnéző autóbuszok számára várakozóhelyek vannak kijelölve. Az érintett terület 8.00 óra és 20.00 óra között 1. díjtételű és 1 órás maximális várakozási idejű. Az érintett
terület minden nap 0.00 órától 8.00 óráig és 20.00 órától 24.00 óráig 5. díjtételű és időtartam-korlátozás nélkül igénybe vehető várakozás céljából. Az autóbusz-várakozóhelyek díjfizetés ellenében történő használata nem
érte el a kívánt célt, ugyanis az autóbuszok a környező,
jelenleg díjfizetés bevezetése előtt álló területen várakoznak, így a parkolásüzemeltető az autóbusz-várakozóhe-
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lyek üzemeltetését megszüntette. A fenti indokok alapján
célszerű az 56-osok terén (Hősök tere és Benczúr utca
közötti szakaszon) a várakozást az 56-osok terének többi
részén érvényben lévő hasonló várakozási feltételekhez
(minden nap 8.00 és 18.00 óra közötti üzemidő, 3. díjtételű terület) kötni.
A 8. és 11. §-okhoz
A Budapest Szíve Program Belváros Új Főutcája Projekt II. ütemének keretében, 2014 márciusáig átépítésre
kerül a Ferenciek tere és környezete, amelynek részeként
megszűnik a Ferenciek terén lévő közúti aluljáró, így
mind a gyalogosok, mind a gépjárművek a felszínen tudják a Kossuth Lajos utcát keresztezni, megvalósul a Ferenciek terén lévő közúti aluljáró megszüntetése és felszíni átvezetés létesítése. Az átépítés alatt a Petőfi Sándor
utcát a Kossuth Lajos utca felől a Városház utca–Párizsi
utca útvonalon lehet megközelíteni, amely két utca az V.
kerület belső harmada védett övezet része, így csak behajtási illetve behajtási-várakozási hozzájárulással közelíthető meg. Az átépítés idejére célszerű ezért a Városház
utcát és a Párizsi utcát a védett övezeti felsorolásból kivenni, ezáltal azok az V. kerületi várakozási övezet részei
lesznek, így mind a behajtás, mind a várakozás megoldott lesz az érintett területen.
A védett övezet és a várakozási övezet módosításhoz
kapcsolódik, hogy az V. kerület belső harmadában érvényes lakossági behajtási-várakozási hozzájárulások a védett övezet által közrefogott várakozási övezethez tartozó közterületeken is érvényesek, így ezt az eltérő területi
érvényességet a Városház utcára és a Párizsi utcára is ki
kell terjeszteni.
A 10. §-hoz
A Margitsziget északi részén olyan várakozási övezet van kijelölve, ahol 30 percig díjmentes a várakozás, azonban a 30 perc lejártát követően annak időtartama is beleszámít a díjköteles várakozási időtartamba.
A parkolásüzemeltető jelzése szerint sok gépjármű a 30
percet – a rendeletalkotó eredeti szándékától eltérően –
nem áruszállításra, valamint az utasok be- és kiszállítására használja fel, hanem a 30 perc leteltét megelőzően
a parkolóból kihajt, majd ezt követően újra behajt, ezzel kerülve ki a díjfizetési kötelezettséget. Ezek alapján a
margitszigeti parkolóban célszerű a 30 perces díjmentes
időszakot 10 percre csökkenteni.



A 14. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
8/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló
46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 63/C. § (1) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 14. § (5) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, figyelemmel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 45. § (3) bekezdésében foglaltakra a következőket rendeli el:
1. §
A Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: FSZKT) 1.
számú mellékletét* képező 1:4000 méretarányú térkép
a Budapest VII. kerület, Városligeti fasor–Bajza utca–
Damjanich utca–Rottenbiller utca–Lövölde tér által határolt területre vonatkozóan az e rendelet 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően módosul.

A döntés végrehajtásának előkészítése során nyilvánvalóvá vált, hogy szükséges a Fővárosi Szabályozási
Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet
(FSZKT) 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét jelentő 1:4000 méretarányú térkép módosítása.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Önkormányzat Polgármestere 2012. december 12-én kelt
levelében kezdeményezte az FSZKT módosítását.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményről 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 hatályos
szabályainak megfelelően került sor.
Az FSZKT módosítása rendeletalkotással, az e rendelet mellékletét képező 1:4000 méretarányú térképnek
megfelelően történik.
Részletes indokolás

2. §
Az 1. §-hoz
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A Kormány „Az Országos Bírósági Hivatal vagyonkezelésében lévő, a Budapest Környéki Törvényszék elhelyezéséül szolgáló ingatlan átalakításával és felújításával
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről” szóló 334/2012. (XII. 4.) Korm. rendeletével
döntött a VII. kerület, Városligeti fasor 9–11. számú telek
felhasználásáról. A telken korábban a Belügyminisztérium Kórháza működött. A fenti döntés alapján a meglévő
épületekben a Budapest Környéki Törvényszék intézményi funkciói nyernek elhelyezést.

A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét jelentő 1:4000 méretarányú térkép módosítása a 48/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Étv. 9/C. §-án alapuló eljárás után kerül jóváhagyásra.
Az FSZKT tartalma a Budapest VII. kerület, Városligeti fasor–Bajza utca–Damjanich utca–Rottenbiller
utca–Lövölde tér által határolt területre vonatkozó keretövezet-módosítási hatástanulmányban foglaltak alapján
a mellékleteknek megfelelően módosul. A kerületi építési
szabályzat és szabályozási terv módosításával összefüggésben a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzat kezdeményezte az FSZKT módosítását,
amely országos érdeket szolgál.
A 2. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. Az Étv.
9/C. § rendelkezése alapján alkalmazandó Étv. 9/B. § d)
pontja alapján a módosítás azonnal hatályba léptethető.



* A mellékletet képező térkép a Főpolgármesti Hivatal Ügyfélszolgálati
Irodájában való kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. A térkép megtekinthető az Ügyfélszolgálati Irodában (Budapest V., Bárczy I. u. 1–3.)
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
22/2013. (III. 8.) 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 vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés
b)–c) pontjaiban és (4) bekezdésében, a 13. § (1) bekezdésében és a 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e)
és g) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107–
109. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

2. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

1. §

Általános indokolás

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet. 4. mellékletének 24. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Szükséges a 2013. január 1-jén hatályba lépett jogszabályi rendelkezések aktualizálása, és a hatályos rendelkezések alapján a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. kizárólagos jogának harmonizációja.

„24. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (1), valamint a 23. §
(4) 2., 12. pontja alapján, Budapest közigazgatási területén a terület- és településfejlesztéssel, a területrendezéssel, a kerületek határain átnyúló településrendezéssel,
valamint a környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos feladatok körében a jogszabályokban előírt vizsgálati
és előkészítő munkák, a környezetvédelmi, területfejlesztési és településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök elkészítésével, tervezésével kapcsolatos
közszolgáltatási feladatok ellátása tekintetében: a BFVT
Kft.”

Részletes indokolás
1. §-hoz
A kizárólagos joggal rendelkező önkormányzati társaságok jegyzékében az új jogszabályi rendelkezésekhez
igazítja a BFVT Kft. kizárólagos jogát.
2. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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II. rész
Kivonat
Budapest Főváros Közgyűlése
2012. október 15-i rendkívüli ülésének
jegyzőkönyvéből
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2087/2012. (X. 15.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy nem veszi napirendjére a „Javaslat
a „BKK Busztendert vizsgáló ad-hoc bizottság” létrehozására” című előterjesztést.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2088/2012. (X. 15.) Főv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:
1. A „Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése”
tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatos kérdések kezelése.
2. Közraktár épületegyüttessel (CET) kapcsolatos
tájékoztató és szükséges döntések meghozatala.
A napirend 1. pontja: A „Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatos kérdések kezelése.
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2089/2012. (X. 15.) Főv. Kgy. h.
elkötelezett a fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének ügye és a Fővárosi Közgyűlés által elvi kereteiben már jóváhagyott új buszüzemeltetési modell mellett, ennek részének tekinti a folyamatban
lévő 75 szóló és 75 csuklós autóbusz üzemeltetésére
a BKK Zrt. és a BKV Zrt. ajánlatkérői konzorciuma
által 8+2 évre kiírt közbeszerzési eljárást is. A Közgyűlés megerősíti, hogy minden olyan keretfeltételt
korábbi döntéseiben és a BKK Zrt.-vel megkötött
feladatellátási szerződésben rögzített – többek között azzal, hogy a feladatellátási szerződésben jogot
adott a BKK Zrt.-nek éven túli kötelezettségvállalásokra, ugyanakkor korlátot is állított, amikor ennek mértékét az éves szinten befolyó díjbevételek
mértékében maximalizálta –, amelyek alapján a társaságok igazgatóságai felelősségük teljes tudatában
eljárhatnak és saját hatáskörükben képesek döntésük meghozatalára.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a határozatról a társaságok vezető tisztségviselőit értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2090/2012. (X. 15.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy nem kíván szavazni az MSZP frakció 6. sz. módosító indítványáról.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2091/2012. (X. 15.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el az MSZP frakció módosító indítványát, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy létrehozza a
„a BKK Busztendert Vizsgáló ad-hoc Bizottság”-ot.
A bizottság feladata a busztender teljes körű kivizsgálása – kiemelten a testreszabottság fennállására,
az eljárás jogszerűségére és az indokolatlan többletköltségre és a Fővárosi Közgyűlés számára jelentés készítése a vizsgálat eredményéről. A bizottságba az alábbi személyeket választja meg:
a) a Bizottság elnöke, tagja: …....……………....
b) a Bizottság alelnöke, tagja: …....………………
c) a Bizottság alelnöke, tagja: …....………………
d) a Bizottság tagjai:
.…...………………
…....………………
…....………………
….....………………
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István”
(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.
Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)
Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2012. október 15-i rendkívüli ülésén.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester
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Kivonat
Budapest Főváros Közgyűlése
2012. október 31-i ülésének
jegyzőkönyvéből
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2098/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy napirenden tartja a „Javaslat a fővárosi fenntartású szociális intézmények épületeinek
energetikai felülvizsgálatára” című előterjesztést.

2104/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:
1. Javaslat Budapest Főváros Közterület-felügyelete alapító okiratának módosítására.
2. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú
Nonprofit Kft. között 2012. évre szóló közszolgáltatási szerződés megkötésére.
3. Javaslat beruházások lezárására, szabad pénzmaradványok átütemezésére és beruházási engedélyokirat módosításának jóváhagyására.
4. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.
5. Rendelettervezet egyes fővárosi önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről.
6. Járások létrehozása kapcsán egyes főjegyzői
feladat- és hatáskörök átadása Budapest Főváros Kormányhivatala részére.
7. Javaslat Budapest Főváros Kormányhivatalának V-B-004/00930-1/2012. számú törvényességi felhívásában foglalt megállapítás elutasítására és a Főváros közterületein a taxiállomások
létesítéséről, használatának és üzemeltetésének
rendjéről szóló 39/2011. (VII. 7.) Főv. Kgy.
rendelet módosítására.
8. Javaslat a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.
9. Egyes közterület-használatot szabályozó fővárosi önkormányzati rendeletek módosítása.
10. Javaslat a települési folyékony hulladékkal
kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról
szóló 59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására – a közszolgáltatás teljesítési határidejének meghatározása és új leürítőhelyek kijelölése.
11. 2012. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés 2. sz. módosítása.
12. Javaslat IMPACTS tagsági jogviszonyának
megszüntetésére.
13. Javaslat az FKF Zrt.-vel a „Fővárosi házhoz
menő szelektív hulladékgazdálkodási rendszer” keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök használati jogának átruházásáról
szóló megállapodás 3. sz. módosítására.
14. Javaslat a BVK Holding Zrt. könyvvizsgálójának megválasztására.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2099/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy nem veszi napirendjére a „Javaslat a
Fővárosi Cigány Önkormányzat működésével kapcsolatban” című előterjesztést.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2100/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és ebédszünet utáni első napirendként tárgyalja meg a „Javaslat bizottsági tagcserére” című előterjesztést.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2101/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy nem veszi napirendjére a „Javaslat a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény
módosításának kezdeményezésére” című előterjesztést.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2102/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 43. pontként tárgyalja meg
a „Fővárosi Vízművek Zrt. hitelfelvételével kapcsolatos egyes tulajdonosi döntések meghozatala”
című előterjesztést.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2103/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
leveszi napirendjéről a „Javaslat Budapest foglalkoztatási stratégiájának kidolgozására” című előterjesztést.
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15. Javaslat a BKV Zrt. számára nyújtott tulajdonosi kölcsön rendezésére.
16. Javaslat a KMOP-2.3.1/A-09-2f-2010-0001
azonosító számú, a „Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása” c.
projekt üzemeltetési költségeivel kapcsolatos
döntésekre.
17. Javaslat a BKK Zrt. 2013. január 1-jétől érvényes közösségi közlekedési díjszabására.
18. Javaslat az Orczy kerti környezeti kármentesítés engedélyokiratának elfogadására.
19. A BFVT Kft. közszolgáltatási szerződése.
20. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet
módosítására a Budapest VIII. kerület, Üllői
út–Orczy út–Diószeghy Sámuel utca–Korányi
Sándor utca által határolt területre és a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített
egyetértési jog gyakorlására a Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 66/2007.
(XII. 12.) VIII. kerületi önkormányzati rendelet módosításához a Budapest VIII. kerület,
Üllői út–Korányi Sándor utca–Illés utca–Dugonics utca–Diószeghy Sámuel utca–Kőris utca–Orczy út–Rozgonyi utca–Diószeghy Sámuel utca–Orczy út–Nagyvárad tér által határolt
területre vonatkozóan.
21. Javaslat az 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy.
rendelet alapján a 2012. évi Települési Értékvédelmi Támogatás pályázatának kiírására.
22. Javaslat „A fővárosi hulladékgazdálkodási
rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás
arányának növelése” című projekt benyújtására a KEOP-1.1.1/B/12 jelű kiírásra.
23. Javaslat az Európai Unió Kohéziós Alapjából
és az Operatív Program hazai központi költségvetési előirányzatából származó támogatásnak
a Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar–Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításának
finanszírozására kötött egyes szerződések (támogatási szerződés, finanszírozási szerződés)
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról, valamint az engedélyokirat 2. sz. módosításáról.
24. Javaslat „A budapesti közösségi közlekedés
fejlesztése – a Pesti úton buszsáv kialakítása
útpálya szélesítéssel” című projekt támogatási
szerződésének 4. sz. módosítására.
25. Javaslat az európai uniós támogatásból megvalósuló közlekedési projektek támogatási szerződéseinek módosítására.
26. Javaslat a KMOP-2.1.2 konstrukció keretében
megvalósult, 4 db kerékpárút-fejlesztési projekt támogatási szerződésének módosítására.
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27. Javaslat az Európai Uniós Fővárosok Uniója
(UCUE) szervezetből való kilépésre.
28. Javaslat a fővárosi uniós finanszírozású beruházások projektmenedzsment feladatainak ellátásához szükséges szervezeti feltételek biztosítására.
29. Javaslat forrás átcsoportosításra a Városligeti
Műjégpálya intézmény részére a hűtéstechnológiai rendszer kiegészítő beruházási feladatai
elvégeztetése céljából.
30. Javaslat a VIII. ker., Orczy út 14. sz. alatti,
38728/3/A/1 hrsz.-ú ingatlan intézményi körből történő kivonására, valamint a Budapesti
Művelődési Központ alapító okiratának módosítására.
31. Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár alapító okirata és szervezeti és működési szabályzata módosítására.
32. Javaslat a 2012/2013. tanévi feladatváltozásokhoz kapcsolódó előirányzat módosításra, a
végleges létszámleépítésekhez kapcsolódó kiadások megelőlegezésére, valamint köznevelési intézmények támogatására.
33. Javaslat a Beszédvizsgáló Országos Szakértői
és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ Budapest XI., Halmi
utca 26. szám alatti székhelyének a kiváltására
az intézmény elhelyezésével.
34. Javaslat a Budapest IX., Ecseri út 5. szám alatti, 38236/814 helyrajzi számú ingatlan ágazati
körből való kivonására, forgalomképessé nyilvánítására és kapcsolódó döntések meghozatalára.
35. Javaslat a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű
Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon alapító okiratának módosítására.
36. Javaslat egyes köznevelési intézmények alapító okiratainak módosítására.
37. Javaslat előzetes kötelezettségvállalásra a Budapest Ösztöndíj Program pénzügyi fedezetének 2013. évi költségvetésben történő
biztosításához, valamint a Program szakdolgozatcímeinek meghatározásáról és pályázat kiírásáról.
38. Javaslat a fővárosi fenntartású szociális intézmények épületeinek energetikai felülvizsgálatára.
39. A Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi
Alapjának 2012. évi pályázata – döntés a benyújtott pályázatok támogatásáról.
40. Javaslat a „Fővárosi Migrációs kerekasztal”
című projekt támogatási szerződésének megkötésére és Budapest csatlakozására a Helyi és
Regionális Hatóságok a Bevándorlók Integrációjáért Hálózathoz.
41. Javaslat a BKV Előre SC támogatására.
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42. Javaslat az 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet alapján helyi védettség alá helyezésre, illetve helyi védettség megszüntetésére.
43. A Fővárosi Vízművek Zrt. hitelfelvételével kapcsolatos egyes tulajdonosi döntések meghozatala.
44. A BKV Zrt. és a Siemens M4 Budapest Konzorcium között megkötött Co-09. számú vállalkozási szerződés módosítása.
45. Javaslat a Béke Gyermekotthon és Általános Iskola rendkívüli támogatására.
46. Közoktatási intézményvezetők felmentése.
47. Javaslat a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. ügyvezetőjének összeférhetetlenségével és további munkavégzésre irányuló jogviszonyával kapcsolatos döntésre.
48. Javaslat a Főkétüsz Fővárosi Kéményseprőipari
Kft. 2011. évi beszámolójának elfogadására.
49. Javaslat a 2003-ban, illetve 2005. évben a Budapest XX. kerületi Önkormányzattól átvett
szennyvízcsatorna-hálózat átadás-átvételére vonatkozó megállapodások módosítására, illetve az FCSM Zrt. rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések
meghozatalára.
50. Javaslat az FCSM Zrt.-vel kötött bérleti és üzemeltetési (keret)szerződés 5. sz. módosítására.
51. Javaslat településrendezési szerződés megkötésére a X. ker., Kőbányai út–Szállás u. közúti csomópont és környezete közlekedésfejlesztésével
kapcsolatban.
52. Javaslat a BSE helyzetének rendezésére.
53. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata közszolgáltatási díjmegállapításra vonatkozó irányelveire.
54. Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető
elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.
55. Közraktárak épületegyüttessel kapcsolatos közterület használati díjra vonatkozó döntés módosítása.
56. A BFVK Zrt. közszolgáltatási keretszerződésének 4. és a 2012. évi éves szerződésének 6.
számú módosítása.
57. Az MNV Zrt.-vel a Budapest XIII. ker., Szabolcs utca 33. sz. alatti ingatlanra kötött bérleti
szerződés módosítása.
58. Javaslat a Római parti árvízvédelmi mű építésével kapcsolatos támogatási szerződés 1. számú
módosítására.
59. A BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság
2011. évi költségvetési beszámolója és a 2012.
évi költségvetési tervének elfogadása.
60. Javaslat a Fenntartható Energia Akcióterv aktualizálására.
61. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.)
számú önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására
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Budapest XI. kerület, Egyetemi negyed FSZT
jelű területére vonatkozóan a Tüskecsarnok beruházáshoz szükséges KVSZ módosításához.
62. Javaslat a 2012. évi területfejlesztési feladatok
ellátásáról szóló támogatási szerződés megkötésére.
63. Javaslat a 2012. évi Fővárosi Városrehabilitációs
Keretből a társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek felújítási munkáinak támogatására
szóló pályázati felhívás jóváhagyására.
64. Javaslat a TÁMOP 2.2.3-07/1-2F-2008-0008 és
a TÁMOP 2.2.3-07/1-2F-2008-0005 azonosítószámú projektek támogatási szerződéseinek módosítására.
65. Javaslat kulturális intézmények szakmai pályázatainak benyújtásához hozzájárulás megadására.
66. Javaslat köznevelési intézmények pályázatainak
előzetes jóváhagyására.
67. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő köznevelési intézmények
2013/2014. tanévi beiskolázási tervszámaira, új
szakmák engedélyezésére.
68. Javaslat a Radnóti Miklós Színház Nonprofit
Kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló
további jogviszonyával kapcsolatos döntésre.
69. Javaslat a kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek külföldi kiküldetéseivel és szakmai beszámolóival kapcsolatos döntésre.
70. Javaslat a Vígszínház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének további munkavégzésre irányuló jogviszonyaival kapcsolatos döntésre.
71. Javaslat a Budapest Esély Nonprofit Kft. folyószámlahitel keretösszegének megemelésére.
72. Javaslat egyedi kérelmek támogatására a 2012.
évi „8413 Sportcélú támogatás” cím előirányzata terhére.
Ebédszünet utáni első napirend:
– Javaslat bizottsági tag cserére.
A napirend 1. pontja: Javaslat Budapest Főváros
Közterület-felügyelete alapító okiratának módosítására.
Előterjesztő: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2105/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
módosítja Budapest Főváros Közterület-felügyelete alapító okiratát az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
2106/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert Budapest Főváros Közterület-felügyelete alapító okirata módosításának alá-
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írására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak az előterjesztés 3.
számú melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 2. pontja: Javaslat Budapest Főváros
Önkormányzata és a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. között 2012. évre szóló közszolgáltatási
szerződés megkötésére.
Előterjesztő: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2107/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közötti 2012. évre szóló, éves közszolgáltatási szerződést
az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a 2012. évre szóló,
éves közszolgáltatási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 3. pontja: Javaslat beruházások lezárására, szabad pénzmaradványok átütemezésére és beruházási engedélyokirat módosításának jóváhagyására.
Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2108/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet
21. §–21/A. § és a 12. § (1) bekezdés c) pontja alapján biztosított jogkörében eljárva:
Le kívánja zárni a 006284 azonosító számú és a
006501 azonosító számú „Nyomdagépek beszerzése” beruházási feladatokat, és a feladatok szabad
pénzmaradványát a folyamatban lévő „Nyomdagépek beszerzése 2012–2018.” feladatra kívánja fordítani.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
2109/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet
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21. §–21/A. § és a 12. § (1) bekezdés c) pontja alapján biztosított jogkörében eljárva:
Jóváhagyja a „Nyomdagépek beszerzése” beruházás – az előterjesztés 1. számú mellékletében bemutatott – 006284 azonosító számon, 758/b/2012.
(V. 9.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott engedélyokirat lezárását. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül
helyezi a 006284 azonosító számú „Nyomdagépek
beszerzése” megnevezésű feladat engedélyokiratát.
A beruházás költsége: 18 000 E Ft, ebből 2011.
év december 31-ig felhasznált összeg összesen:
7 395 E Ft, a 2012. IX. 12-ig felhasznált összeg
0 E Ft, a maradvány: 10 605 E Ft.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
2110/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. §–
21/A. § és a 12. § (1) bekezdés c) pontja alapján
biztosított jogkörében eljárva:
Jóváhagyja a „Nyomdagépek beszerzése” beruházás – az előterjesztés 2. számú mellékletében bemutatott – 006501 azonosító számon, 759/a/2012.
(V. 9.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott engedélyokirat lezárását. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül
helyezi a 006501 azonosító számú „Nyomdagépek
beszerzése” megnevezésű feladat engedélyokiratát.
A beruházás költsége: 14 400 E Ft, ebből 2011. év
december 31-ig felhasznált összeg összesen: 0 E Ft,
a 2012. X. 12-ig felhasznált összeg: 11 049 E Ft, a
maradvány: 3 351 E Ft.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
2111/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „7403
Hivatali beruházások” címen belül a 006284 azonosító számú „Nyomdagépek beszerzése” feladat előirányzatát 10 605 E Ft-tal, a 006501 azonosító számú „Nyomdagépek beszerzése” feladat
előirányzatát 3 351 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg
13 956 E Ft-tal megemeli a „7403 Hivatali beruházások” címen belül a 006633 azonosító számú
„Nyomdagépek beszerzése” feladat 2012. évi előirányzatát, ezzel egyidejűleg a feladatot átnevezi
„Nyomdagépek beszerzése 2012–2018.” feladatra.
2112/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehajtásához kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő
költségvetési rendeletmódosító ülése
Felelős: Tarlós István
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2113/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „Nyomdagépek beszerzése” tárgyú
(egyedi azonosító szám: 006633) beruházási engedélyokirat 1. sz. módosítását az előterjesztés 4.
számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a
főpolgármestert a beruházási engedélyokirat aláírására.
Határidő: a költségvetési rendelet módosítását követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István
A napirend 4. pontja: Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.
Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2114/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló
jelentést – figyelemmel a 2115–2116/2012. (X. 31.)
Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra – elfogadja.
2115/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A 234/2009. (III. 26.) sz. határozatot hatályon
vül helyezi;
– a 822/2012. (V. 30.) sz. határozatot hatályon
vül helyezi;
– a 823/2012. (V. 30.) sz. határozatot hatályon
vül helyezi;
– a 824/2012. (V. 30.) sz. határozatot hatályon
vül helyezi.

kíkíkí-

69

– a 2139/2011. (VII. 14.) sz. határozat végrehajtási
határidejét 2012. november 15-re módosítja;
– a 3099/2011. (X. 21.) sz. határozat végrehajtási határidejét a Fővárosi Közgyűlés társadalmi
egyeztetés lezárultát követő rendes ülésére módosítja;
– a 3717/2011. (XI. 30.) sz. határozat végrehajtási
határidejét 2012. november 30-ra módosítja;
– a 94/2012. (I. 25.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;
– a 471/2012. (IV. 25.) sz. határozat végrehajtási
határidejét 2012. december 31-re módosítja;
– a 481/2012. (IV. 25.) sz. határozat végrehajtási
határidejét 2012. december 31-re módosítja;
– a 600/2012. (IV. 25.) sz. határozat végrehajtási
határidejét 2013. június 30-ra módosítja;
– a 680/2012. (IV. 25.) sz. határozat végrehajtási
határidejét az egészségügyi intézmények átadásátvételére vonatkozó megállapodás megkötését,
illetve az arra vonatkozó kormányhatározat közzétételét követő 60 napra módosítja;
– a 787/2012. (V. 9.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;
– a 904/2012. (V. 30.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. november 30-ra módosítja.
A napirend 5. pontja: Rendelettervezet egyes fővárosi önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről.
Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

kí-

2116/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Az 1672/2008. (X. 30.) sz. határozat végrehajtási
határidejét 2013. december 31-re módosítja;
– az 1673/2008. (X. 30.) sz. határozat végrehajtási
határidejét 2013. december 31-re módosítja;
– az 1874/2008. (XI. 27.) sz. határozat végrehajtási
határidejét 2013. június 30-ra módosítja;
– az 1875/2008. (XI. 27.) sz. határozat végrehajtási
határidejét 2013. június 30-ra módosítja;
– a 66/2009. (I. 29.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;
– a 67/2009. (I. 29.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;
– a 75/2011. (I. 31.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2013. március 31-re módosítja;
– a 161/2011. (I. 31.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;
– az 1623/2011. (VI. 8.) sz. határozat végrehajtási
határidejét 2013. szeptember 30-ra módosítja;
– az 1963/2011. (VI. 22.) sz. határozat végrehajtási
határidejét 2012. december 31-re módosítja;
– az 1964/2011. (VI. 22.) sz. határozat végrehajtási
határidejét 2012. december 31-re módosítja;

A Fővárosi Közgyűlés
az előterjesztő által befogadott módosítással megalkotja 79/2012. (XI. 16.) Főv. Kgy. rendeletét egyes fővárosi önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről az előterjesztés módosított 1. sz. melléklete szerinti
tartalommal.
A napirend 6. pontja: Járások létrehozása kapcsán
egyes főjegyzői feladat- és hatáskörök átadása Budapest
Főváros Kormányhivatala részére.
Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2117/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros Kormányhivatala közötti – a járások kialakításához kapcsolódó
államigazgatási feladat átadás-átvételi kérdéseket
rendező – megállapodást az előterjesztés 1. számú
melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
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A napirend 7. pontja: Javaslat Budapest Főváros
Kormányhivatalának V-B-004/00930-1/2012. számú törvényességi felhívásában foglalt megállapítás elutasítására és a főváros közterületein a taxiállomások létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről szóló
39/2011. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.
Előterjesztő: dr. György István
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A napirend 9. pontja: Javaslat a települési folyékony
hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására – a közszolgáltatás teljesítési határidejének meghatározása és új leürítő helyek kijelölése.
Előterjesztő: dr. György István
A Fővárosi Közgyűlés

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2118/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
nem ért egyet Budapest Főváros Kormányhivatalának V-B-004/00930-1/2012. számú törvényességi
felhívásában foglalt azon megállapítással, hogy a
Budapest főváros közterületein a taxiállomások létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről szóló 39/2011. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelet 9. §
(3) bekezdés h) pontja jogszabálysértő. Ugyanakkor a törvényességi felhívás nyomán végzett felülvizsgálat eredményeként a 39/2011. (VII. 7.) Főv.
Kgy. rendelet pontosítását egyébként szükségesnek
tartja, és ezért azt módosítja. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Közgyűlés ezen döntéséről levélben tájékoztassa Budapest Főváros Kormányhivatalát.
Határidő: 10 napon belül
Felelős: Tarlós István
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 80/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendeletét a Budapest főváros közterületein a taxiállomások
létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről szóló 39/2011. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.
A napirend 8. pontja: Javaslat a köztemetőkről és a
temetkezés rendjéről szóló 58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy.
rendelet módosítására.
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2119/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy ebédszünet utáni második pontként
tárgyalja meg az „Egyes közterület-használatot szabályozó fővárosi önkormányzati rendeletek módosítása” című előterjesztést.
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 81/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendeletét a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló
58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

az előterjesztő által befogadott módosítással megalkotja 82/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendeletét a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (XII. 12.) Főv. Kgy.
rendelet módosításáról az előterjesztés módosított 1. sz.
melléklete szerinti tartalommal.
A napirend 10. pontja: 2012. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés 2. sz. módosítása.
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2120/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a FŐKERT Nonprofit Zrt. közszolgáltatási szerződés 2012. évi kompenzációs igényére vonatkozó többletköltséget 426 413 E Ft összegben.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
2121/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, hogy a 2012. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés előirányzott kompenzáció
összegében telekadó kiegyenlítésére tartalékolt
320 000 E Ft-ból 170 000 E Ft a 2012. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés 2. számú módosításában meghatározott feladatok végrehajtására kerüljön felhasználásra.
Határidő: 2012. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés 2. sz. módosításának aláírásával
Felelős: Tarlós István
2122/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A „Sorfatelepítés, fasor rekonstrukció” tárgyú feladatot csökkentett, 30 000 E Ft összköltséggel kívánja megvalósítani.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
2123/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Nem kívánja megvalósítani a „IX. ker., Nehru-park
rekonstrukció I. ütem” és a „XIV. ker., Városliget,
Állatkerti krt. és a tó közötti terület parkrekonstrukciója” feladatokat és lezárásukat követően a várhatóan felszabaduló 336 413 E Ft forrást az általános
tartalékba köteles helyezni.
Határidő: 2012. november 30.
Felelős: Tarlós István
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2124/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A 2012. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés 2. számú módosításában jóváhagyott feladatok
végrehajtása érdekében
csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 336 413 E Ft-tal;
csökkenti a „8403 Önkormányzati beruházások”
cím, azon belül a „Sorfatelepítés, fasor rekonstrukció tervezés” feladat előirányzatát 90 000 E Ft-tal,
ezzel egyidejűleg megemeli a „8141 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.” cím működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 426 413 E Fttal.
A „Sorfatelepítés, fasor rekonstrukció” feladat összköltsége 30 000 E Ft-ra változik.
Felkéri a főpolgármestert a költségvetési rendelet
módosítására vonatkozó javaslat benyújtására.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
2125/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársasággal a
2012. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés 2.
számú módosítását az előterjesztés – az előterjesztő által kiegészített – 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak
aláírására.
Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 nap
Felelős: Tarlós István
2126/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a 006013 sorszámú, „Sorfatelepítés, fasor rekonstrukció” című engedélyokirat 3. sz. módosítását, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 11. pontja: Javaslat az IMPACTS tagsági
jogviszonyának megszüntetésére.
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2127/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat az IMPACTS Information
Management Policies Assessment for City Transportation Systems (Információs menedzsment politikák értékelése a városi közlekedési rendszerek
esetében) szervezetben betöltött tagságát 2012. december 31. napjával megszünteti, ezzel egyidejűleg
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felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Szervezetet tájékoztassa.
Határidő: 60 napon belül
Felelős: Tarlós István
A napirend 12. pontja: Javaslat az FKF Zrt.-vel a
„Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgazdálkodási rendszer” keretében létrehozott hulladékgazdálkodási
eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 3. sz. módosítására.
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2128/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
támogatja „A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési
rendszer kialakítása” feladat módosított összköltséggel (174,25 M Ft-tal megnövelt) történő megvalósítását, tekintettel a projekt keretében beszerzésre
kerülő edényzet közbeszerzési eljárásával kapcsolatban érkezett árajánlatokra. A feladat összköltségének növekedése a Fővárosi Önkormányzat részéről
történő többletforrás biztosítását nem igényli.
2129/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A feladat összköltsége 5 388 144 E Ft-ra változik,
2012. évi üteme változatlan marad (112 748 E Ft,
ebből: KEOP támogatás 83 300 E Ft, FKF Zrt.-től
átvett 29 448 E Ft), 2013. évi üteme 3 359 195 E
Ft-ra (ebből: KEOP támogatás 2 750 234 E Ft, FKF
Zrt.-től átvett 608 961 E Ft) változik, 2014. évi
üteme 1 916 201 E Ft-ra (ebből: KEOP támogatás
1 558 922 E Ft, FKF Zrt.-től átvett 357 279 E Ft)
változik.
2130/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: a 2012. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása
Felelős: Tarlós István
2131/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel a „Fővárosi házhoz menő szelektív
hulladékgazdálkodási rendszer” keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 3. sz. módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti
tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.
Határidő: a döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
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2132/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” című, KEOP1.1.1/B/10-11-2011-0002 azonosító számú, európai
uniós támogatásból megvalósuló projekt megvalósítására Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának
rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet alapján az engedélyokirat 2. sz. módosítását az
előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal,
és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az
engedélyokirat módosításának aláírásáról.
Határidő: a költségvetési rendelet módosításának hatálybalépését követően azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 13. pontja: Javaslat a BVK Holding Zrt.
könyvvizsgálójának megválasztására.
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2133/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdésében foglaltak alapján, a BVK Holding
Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. legfőbb
szervének hatáskörében eljárva
– a 2012–2013. üzleti évekre vonatkozóan a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a BDO
Magyarország Könyvvizsgáló Kft.-t (székhely:
1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. épület, cégjegyzékszám: 01-09-867785, könyvvizsgálói engedély
szám: 002387), képviselője: Baumgartner Ferenc
és Nagyné Zagyva Zsuzsanna, személyében felelős könyvvizsgáló neve: Czinkóczi Csilla (lakcíme:
1147 Budapest, Benkő utca 5. I/5., kamarai tagsági száma: 007088), tartós akadályoztatás esetén a
helyettes könyvvizsgáló neve: Baumgartner Ferenc (lakcíme: 1037 Budapest, Kunigunda útja 22.,
könyvvizsgálói engedély száma: 002955) 2014.
június 30. napjáig terjedő időtartamra, díjazását a
szerződés teljes terjedelmére 7 406 040 Ft összegben állapítja meg.
2134/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Gt. 284. § (2) bekezdésének megfelelően a részvényes jogait gyakorló Fővárosi Közgyűlés döntéséről értesítse a
BVK Holding Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. vezérigazgatóját annak érdekében, hogy
a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon
belül a könyvvizsgálói tevékenység ellátására vo-
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natkozó megbízási szerződés megkötésére sor kerülhessen.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 14. pontja: Javaslat a BKV Zrt. számára
nyújtott tulajdonosi kölcsön rendezésére.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2135/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
kötelezettséget vállal a BKV Zrt. rendkívüli finanszírozási helyzetére tekintettel a Budapest Főváros
Önkormányzata és a BKV Zrt. között 2004. április
30-án megkötött közszolgáltatási szerződés alapján
megrendelt teljesítmények 2012. január 1. és 2012.
április 30. közötti időszakban felmerült indokolt
költségeinek ellentételezésére 5 311 516 000 Ft öszszegben. Az ellentételezés biztosításának módja a
BKV Zrt.-nek Budapest Főváros Önkormányzata
felé fennálló ugyanilyen összegű tőke- és kamatfizetési kötelezettségébe való beszámítás. A fentiek
érdekében jóváhagyja, megköti az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete szerinti megállapodást,
és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István
2136/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdése alapján, mint a BKV Zrt. legfőbb
szerve (egyedüli részvényese) jóváhagyja, hogy a
BKV Zrt. az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete szerinti megállapodást megkösse. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a BKV
Zrt. Igazgatóságát.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
2137/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A visszafizetendő tulajdonosi kölcsön és kamatok,
illetve a közszolgáltatás ellentételezéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében megemeli a „8501
Intézményi működési bevételek” cím előirányzatát 311 516 000 Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli
a „8152 BKV Zrt. támogatása” cím működési célú
pénzeszközátadás áht-n kívülre sorát 311 516 000
Ft-tal.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
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2138/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Közgyűlés
elé.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
A napirend 15. pontja: Javaslat a KMOP-2.3.1/A09-2f-2010-0001 azonosító számú, a „Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása” c.
projekt üzemeltetési költségeivel kapcsolatos döntésekre.
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. György István,
dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2139/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása és üzemeltetése” c. közbeszerzési eljárás megindításához
kötelezettséget vállal arra, hogy a KMOP-2.3.1/A09-2f-2010-0001 azonosító számú projekt keretében megvalósított, kerékpáros közösségi közlekedési rendszer éles üzembe állításának napjától az
ötéves fenntartási időszak végéig (2013–2018), a
becsült 250 M Ft éves üzemeltetési költséget – támogató szponzor rendelkezésre állása esetén annak
a szponzor által biztosított összeggel csökkentett
részét – a mindenkori éves költségvetésében – tört
évek esetén időarányosan – betervezi.
Határidő: a mindenkori éves költségvetés tervezésekor
Felelős: Tarlós István
A napirend 16. pontja: Javaslat bizottsági tagcserére.
Előterjesztő: Németh Zoltán
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2140/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Orbán Gyöngyit a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
tagságából 2012. október 31-ei hatállyal visszahívja, egyidejűleg Hutiray Gyulát a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjává választja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 17. pontja: Egyes közterület-használatot szabályozó fővárosi önkormányzati rendeletek módosítása.
Előterjesztő: dr. György István
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megalkotja az egyes közterület-használatot szabályozó fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 83/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendeletét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.
A napirend 18. pontja: Javaslat a BKK Zrt. 2013.
január 1-jétől érvényes közösségi közlekedési díjszabására.
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. György István,
dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2141/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
egyetért az előterjesztésben felsorolt termékpaletta
változtatásokkal és az előterjesztés – szóban módosított – 3/A. sz. melléklete szerinti tarifaemeléssel.
2142/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. között létrejött „Feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás” 1. számú mellékletét (Díjbevétellel
kapcsolatos rendelkezések) módosító megállapodást, az előterjesztés – szóban módosított – 3/A.
sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri
a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: döntést követő 15 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 19. pontja: Javaslat az Orczy-kerti környezeti kármentesítés engedélyokiratának elfogadására.
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2143/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
által előírt környezeti kármentesítés és monitoring
feladat megvalósítása érdekében átütemezi az „Orczy kert rehabilitációja” feladatot.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
2144/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Az „Orczy kert rehabilitációja” feladat pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „8403
Önkormányzati fejlesztések” címen belül az „Orczykert rehabilitációja” feladat előirányzatát 19,751 M
Ft-tal, és ezzel egyidejűleg, azonos összeggel megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a Fejlesztések átütemezésének tartalékát.
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A feladat 2013. évi ütemét megemeli 8,104 M Fttal, a 2014. évi ütemét pedig 11,647 M Ft-tal. A feladat összköltsége változatlanul: 2 182,893 M Ft,
tény 2011. december 31-ig: 2 079,802 M Ft, 2012.
évi üteme: 57 840 M Ft, 2013. évi üteme: 33 604 M
Ft, 2014. évi üteme 11 647 M Ft.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehajtásához kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István

2145/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának rendjéről szóló 50/1998. (X.
30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja az előterjesztés 3. sz. mellékletében
szereplő 0693 számú engedélyokiratot, és felkéri a
főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
A napirend 20. pontja: A BFVT Kft. közszolgáltatási szerződése.
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 84/2012. (X. 31.) önkormányzati rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az
előterjesztői kiegészítés 2. sz. melléklete szerint.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2146/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a BFVT Kft. és a Fővárosi
Önkormányzat közötti közszolgáltatási szerződést
az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2012. október 31-ét követően
Felelős: Tarlós István
2147/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A BFVT Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok végrehajtásának fedezeteként
a 2012. november 5-től–2013. március 10-ig tartó
időszakra egyszeri jelleggel az alábbi bevételi és kiadási címek előirányzatait módosítja:
– a „8250 BFVK Zrt. közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát tartósan csökkenti a 002-es törzsszám: településren-
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dezési feladatok (Városfejlesztési koncepció) soron
117 870 E Ft-tal, a „7202 Főépítészi feladatok” cím
támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások
előirányzatát tartósan csökkenti 30 767 E Ft-tal, valamint a „7203 Városrendezési feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások
előirányzatát tartósan csökkenti 26 723 E Ft-tal.
Egyidejűleg tervbe vesz 175 360 E Ft-ot a BFVT
Kft. közszolgáltatási feladatainak ellentételezésére
az új „8219 BFVT Kft. közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatán.
2148/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
A napirend 21. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy.
rendelet módosítására a Budapest VIII. kerület, Üllői út–Orczy út–Diószeghy Sámuel utca–Korányi Sándor utca által határolt területre és a Fővárosi Közgyűlés
48/1998. (X. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására a Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 66/2007.
(XII. 12.) VIII. kerületi önkormányzati rendelet módosításához a Budapest VIII. kerület, Üllői út–Korányi Sándor utca–Illés utca–Dugonics utca–Diószeghy Sámuel
utca–Kőris utca–Orczy út–Rozgonyi utca–Diószeghy Sámuel utca–Orczy út–Nagyvárad tér által határolt területre vonatkozóan.
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja a Budapest VIII. kerület, Üllői út–Orczy
út–Diószeghy Sámuel utca–Korányi Sándor utca által
határolt területre vonatkozó, a Fővárosi Szabályozási
Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet
módosításáról szóló 85/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendeletét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2149/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítások fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.
Határidő: a rendelet hatálybalépésének napja
Felelős: Tarlós István
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2150/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat polgármesterét tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
2151/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Egyetért a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7.
§ (1) bekezdésével összhangban a Budapest VIII.
kerület Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról
szóló 66/2007. (XII. 12.) VIII. kerületi önkormányzati rendelet és annak 3. számú mellékletét képező
Józsefvárosi Kerületi Szabályozási Terv Budapest
VIII. kerület, Üllői út–Korányi Sándor utca–Illés
utca–Dugonics utca–Diószeghy Sámuel utca–Kőris
utca–Orczy út–Rozgonyi utca–Diószeghy Sámuel
utca–Orczy út–Nagyvárad tér által határolt területre vonatkozó módosításával.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 22. pontja: Javaslat az 54/1993. (1994.
II. 1.) Főv. Kgy. rendelet alapján a 2012. évi Települési
Értékvédelmi Támogatás pályázatának kiírására.
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2152/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
pályázatot ír ki a Települési Értékvédelmi Támogatásra az előterjesztés 1. számú mellékleteként
csatolt pályázati felhívásban és az előterjesztés 2.
számú mellékleteként csatolt pályázati kiírásban
foglalt tartalommal.
Határidő: a döntést követő 7 napon belül
Felelős: Tarlós István
2153/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés 1.
számú mellékletében szereplő pályázati felhívás és
az előterjesztés 2. számú mellékletében szereplő pályázati kiírás Budapest Portálon való közzétételéről
és az Ügyfélszolgálati Irodán (Budapest V. kerület,
Bárczy István utca 1–3.) nyomtatott formában való
hozzáférhetőségéről gondoskodjon.
Határidő: a döntést követő 7 napon belül
Felelős: Tarlós István
2154/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A pályázati kiírás megfelelő fedezetének biztosítása érdekében 16 825 E Ft-tal csökkenti a „8816 Települési értékvédelmi támogatás” cím kiadási, azon
belül a felújítási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatát, egyidejűleg azonos
összeggel megemeli címen belül a felhalmozási
célú támogatási kölcsön nyújtása előirányzatot.
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2155/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítást terjessze
a Közgyűlés elé.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
A napirend 23. pontja: Javaslat „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című projekt benyújtására a
KEOP-1.1.1/B/12 jelű kiírásra.
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2156/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
előzetesen hozzájárul, hogy a Fővárosi Önkormányzat pályázatot készítsen elő és nyújtson be
a KEOP-1.1.1/B/12 jelű konstrukcióba „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás
és újrahasznosítás arányának növelése” címmel,
amennyiben a pályázati kiírás azt lehetővé teszi.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati dokumentáció összeállításáról és benyújtásáról a Közreműködő Szervezet részére.
Határidő: 2012. november 30.
Felelős: Tarlós István
2157/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A projekt megvalósításához szükséges, az elszámolható költségekre eső önerő (várhatóan 700 M
Ft) fedezetét a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.
útján kívánja biztosítani. Felkéri a főpolgármestert,
hogy az önerő biztosítására vonatkozó feltételrendszert dolgozza ki.
Határidő: 2012. november 30.
Felelős: Tarlós István
2158/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a pályázat pozitív
elbírálása esetén a támogatási szerződés megkötésekor ismételten készítsen előterjesztést a szerződéskötés előzetes jóváhagyása végett.
Határidő: a pozitív támogatási döntést követő Közgyűlés rendes ülése
Felelős: Tarlós István
A napirend 24. pontja: Javaslat az Európai Unió
Kohéziós Alapjából és az Operatív Program hazai központi költségvetési előirányzatából származó támogatásnak a budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar–Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni
beruházásai megvalósításának finanszírozására kötött
egyes szerződések (támogatási szerződés, finanszírozási
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szerződés) módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról, valamint az engedélyokirat 2. sz. módosításáról.
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2159/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatokat, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés jóváhagyja és megköti a
budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni
beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött
támogatási szerződés, finanszírozási szerződés és
finanszírozási szerződés kiegészítő megállapodás
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
szóló szerződést az előterjesztés 7. sz. melléklete
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert
annak aláírására.
Határidő: 2012. november 15.
Felelős: Tarlós István
Tudomásul veszi, hogy a „4. sz. metró (1. szakasz
alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás)
KÖZOP előleg állományváltozással” feladat összköltsége 373 379,9 M Ft-ról 454 232,7 M Ft-ra változik. A feladat fővárosi saját forrás igénye összesen
78 766,1 M Ft, amelyből a szerződésben rögzített
fővárosi saját forrás igény összesen 77 087,6 M Ft.
Kijelenti, hogy a feladatot a megemelkedett költségek ellenére meg kívánja valósítani és kötelezettséget vállal a fővárosi saját forrás biztosítására.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „8536
Támogatás értékű beruházási bevétel” cím KÖZOP
„Budapest 4-es metróvonal támogatása” előirányzatát 1 391,1 M Ft-tal, valamint csökkenti a „8403
Önkormányzati beruházások” címen belül a „4. sz.
metró (1. szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással” feladat előirányzatát 2 518,5 M Ft-tal, és ezzel
egyidejűleg a „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül megemeli a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatot
1 127,4 M Ft-tal.
A feladat összköltsége 454 232,7 M Ft. A feladat
2013. évi üteme 81 168,0 M Ft (ebből átvett pénz
KÖZOP 59 627,5 M Ft, állami kiegészítő finanszírozás 10 603,7 M Ft), 2014. évi üteme 54 879,0 M
Ft (ebből átvett pénz KÖZOP 18 145,3 M Ft, állami kiegészítő finanszírozás 27 260,5 M Ft), 2015.
évi üteme 56 763,6 M Ft (ebből átvett pénz KÖZOP
12 290,7 M Ft, állami kiegészítő finanszírozás
33 962,4 M Ft.
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Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülése
Felelős: Tarlós István
Jóváhagyja a budapesti 4-es metróvonal I. – Budapest Kelenföldi pályaudvar és Keleti pályaudvar
közötti – szakasza és a hozzá kapcsolódó felszíni
beruházások c. projekt engedélyokiratának 2. sz.
módosítását az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 2012. november 15.
Felelős: Tarlós István
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet alapján a tulajdonában lévő, XI. kerület, Boldizsár utca
2818/2 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan a BKV Zrt.
DBR Metró Projekt Igazgatóság részére tulajdonosi
hozzájárulást ad a 4-es metró beruházásához kapcsolódóan a Budapest Főváros Kormányhivatala
Közlekedési Felügyelőség előtt folyó, a Budapest
XI. ker., Péterhegyi út építési engedélyezési eljáráshoz. (Ügyiratszám: BF/UO/NS/B/298/2012)
Határidő: 2012. november 15.
Felelős: Tarlós István”.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2160/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy újra kíván szavazni az előterjesztés
határozati javaslatairól.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2161/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a budapesti 4-es metróvonal
és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött támogatási szerződés, finanszírozási szerződés és finanszírozási szerződés
kiegészítő megállapodás módosításáról és egységes
szerkezetbe foglalásáról szóló szerződést az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 2012. november 15.
Felelős: Tarlós István
2162/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Tudomásul veszi, hogy a „4. sz. metró (1. szakasz
alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás)
KÖZOP előleg állományváltozással” feladat össz-
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költsége 373 379,9 M Ft-ról 454 232,7 M Ft-ra változik. A feladat fővárosi saját forrás igénye összesen
78 766,1 M Ft, amelyből a szerződésben rögzített
fővárosi saját forrás igény összesen 77 087,6 M Ft.
Kijelenti, hogy a feladatot a megemelkedett költségek ellenére meg kívánja valósítani és kötelezettséget vállal a fővárosi saját forrás biztosítására.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
2163/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „8536
Támogatás értékű beruházási bevétel” cím KÖZOP
„Budapest 4-es metróvonal támogatása” előirányzatát 1 391,1 M Ft-tal, valamint csökkenti a „8403
Önkormányzati beruházások” címen belül a „4. sz.
metró (1. szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással” feladat előirányzatát 2 518,5 M Ft-tal, és ezzel
egyidejűleg a „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül megemeli a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatot
1 127,4 M Ft-tal.
A feladat összköltsége 454 232,7 M Ft. A feladat
2013. évi üteme 81 168,0 M Ft (ebből átvett pénz
KÖZOP 59 627,5 M Ft, állami kiegészítő finanszírozás 10 603,7 M Ft), 2014. évi üteme 54 879,0 M
Ft (ebből átvett pénz KÖZOP 18 145,3 M Ft, állami kiegészítő finanszírozás 27 260,5 M Ft), 2015.
évi üteme 56 763,6 M Ft (ebből átvett pénz KÖZOP
12 290,7 M Ft, állami kiegészítő finanszírozás
33 962,4 M Ft.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülése
Felelős: Tarlós István
2164/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a budapesti 4-es metróvonal I. – Budapest Kelenföldi pályaudvar és Keleti pályaudvar
közötti – szakasza és a hozzá kapcsolódó felszíni
beruházások c. projekt engedélyokiratának 2. sz.
módosítását az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 2012. november 15.
Felelős: Tarlós István
2165/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet alapján a tulajdonában lévő, XI. kerület, Boldizsár utca
2818/2 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan a BKV Zrt.
DBR Metró Projekt Igazgatóság részére tulajdonosi
hozzájárulást ad a 4-es metró beruházásához kapcsolódóan a Budapest Főváros Kormányhivatala
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Közlekedési Felügyelőség előtt folyó, a Budapest
XI. ker., Péterhegyi út építési engedélyezési eljáráshoz. (Ügyiratszám: BF/UO/NS/B/298/2012)
Határidő: 2012. november 15.
Felelős: Tarlós István
A napirend 25. pontja: Javaslat „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése – a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya-szélesítéssel” című projekt támogatási szerződésének 4. sz. módosítására.
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2166/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „XVII., Pesti úti buszsáv kialakítása” című feladatot 2013. június 30-ig kívánja
megvalósítani.
2167/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A feladat végrehajtásának érdekében:
csökkenti a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” cím „KMOP XVII., Pesti úti buszsáv kialakítása” c. feladat 2012. évi előirányzatát 161 896 E
Ft-tal, továbbá
csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „XVII., Pesti úti buszsáv kialakítása” c.
feladat előirányzatát 172 310 E Ft-tal,
ezzel egyidejűleg megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Fejlesztések átütemezésének tartalékát” 10 414 E Ft-tal.
A feladat 2012. évi üteme 68 768 E Ft (ebből EUtámogatás: 23 500 E Ft, saját forrás: 45 268 E Ft),
2013. évi üteme 172 310 E Ft (ebből EU-támogatás:
161 896 E Ft, saját forrás: 10 414 E Ft) a feladat
összköltsége változatlan, 243 348 E Ft.
2168/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
2169/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése – a Pesti úton buszsáv
kialakítása útpálya-szélesítéssel” című, KMOP2.3.1/B-08-2009-0006 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 4. sz. módosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, és
felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a határidő-módosítási kérelem Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség Irányító Hatóság általi jóváhagyását követő 15 nap
Felelős: Tarlós István
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2170/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a 006192 azonosító számú, „XVII., Pesti úti buszsáv kialakítása” megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását az
előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal,
és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
A napirend 26. pontja: Javaslat az európai uniós támogatásból megvalósuló közlekedési projektek támogatási szerződéseinek módosítására.
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2171/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
igénybe kívánja venni a „Budapest XXI. kerület,
Csepeli gerincút kiépítése (I. ütem)” című KMOP2.1.1/A-2008-0013 azonosító számú projekt (támogatási igénye 169 290 E Ft értékben) és a „Rákoskeresztúri autóbusz folyosó kialakítása” című
KMOP-2.3.1/A-2008-0001 azonosító számú projekt (támogatási igénye 40 915 E Ft értékben) áfa
kompenzációját, és a projekteket az áfa kompenzációval megnövekedett összköltséggel, változatlan
saját forrás biztosítása mellett kívánja megvalósítani.
2172/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A költségvetési beszámolóval való egyezőség és a
támogatási szerződésekkel történő összhang megteremtése érdekében megemeli a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” cím, azon belül a:
• „KMOP Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz”
c. feladat előirányzatát 169 290 E Ft-tal;
• KMOP Rákoskeresztúri buszkorridor” c. feladat előirányzatát 40 915 E Ft-tal,
továbbá növeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül
• a „Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz” c.
feladat előirányzatát 169 290 E Ft-tal.
A feladat 2012. évi üteme 3 071 078 E Ft
(ebből EU támogatás: 1 612 984 E Ft, saját forrás: 1 458 094 E Ft), 2011. XII. 31-ig
tény: 7 164 712 E Ft (ebből EU-támogatás:
2 302 134 E Ft, saját forrás: 4 862 578 E Ft) a
feladat összköltsége 10 235 790 E Ft-ra módosul.
• „Rákoskeresztúri buszkorridor” c. feladat előirányzatát 40 915 E Ft-tal.
A feladat 2013. évi üteme 100.477 E Ft (ebből EU-támogatás: 82 906 E Ft, saját forrás:
17 571 E Ft), 2012. évi üteme 723 433 E Ft)
ebből EU-támogatás: 459 435 E Ft, saját forrás: 263 998 E Ft), 2011. XII. 31-ig tény:
530 205 E Ft (ebből EU-támogatás: 339 331 E
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Ft, saját forrás: 190 874 E Ft), a feladat összköltsége 1 354 115 E Ft-ra módosul.
2173/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez
kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra
vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés következő rendes
ülése
Felelős: Tarlós István
2174/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a „Budapest XXI. kerület, Csepeli gerincút kiépítése (I. ütem)” című,
KMOP-2.1.1/A-2008-0013 azonosító számú
projekt támogatási szerződésének 7. sz. módosítását az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti
tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy
gondoskodjon annak aláírásáról.
Határidő: döntést követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István
2175/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a 004976 azonosító számú, „Csepeli
gerincút kiépítése I. szakasz” megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratának 7. sz. módosítását az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert,
hogy gondoskodjon annak aláírásáról.
Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
2176/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a „Rákoskeresztúri autóbusz folyosó kialakítása” című, KMOP2.3.1/B-08-2009-0006 azonosító számú projekt
támogatási szerződésének 6. sz. módosítását az
előterjesztés 17. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.
Határidő: döntést követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István
2177/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a 005764 azonosító számú, „Rákoskeresztúri buszkorridor” megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratának 6. sz. módosítását az előterjesztés 19. sz. melléklete szerinti
tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy
gondoskodjon annak aláírásáról.
Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
A napirend 27. pontja: Javaslat a KMOP-2.1.2 konstrukció keretében megvalósult 4 db kerékpárút-fejlesztési
projekt támogatási szerződésének módosítására.
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
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a Fővárosi Közgyűlés

2178/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „XVII. ker., Pesti út menti kerékpárút I. szakasz”, a „XI. ker., Bogdánfy úti kerékpársáv” és a „XXI. ker., Ady E. úti kerékpárút”
feladatokkal kapcsolatosan támogatásvesztés miatt
366 E Ft, a „XVII. ker., Pesti út menti kerékpárút II. szakasz” feladat esetén támogatásvesztés és
a két számlára le nem hívható támogatás miatt 772 E
Ft többletforrást biztosít a feladat 2012. évi befejezéséhez.
2179/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A támogatási szerződés módosításával történő
összhang megteremtése érdekében csökkenti a
„8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” cím,
azon belül a:
– „XVII. ker., Pesti út menti kerékpárút I. szakasz” feladat előirányzatát 366 E Ft-tal;
– „XI. ker., Bogdánfy úti kerékpársáv” feladat
előirányzatát 366 E Ft-tal;
– „XVII., Pesti út menti kerékpárút II. szakasz”
feladat előirányzatát 366 E Ft-tal;
– „XXI. ker., Ady E. úti kerékpárút” feladat előirányzatát 371 E Ft-tal;
ezzel egyidejűleg csökkenti a „8403 Önkormányzati beruházások” cím, azon belül a:
– „XVII. ker., Pesti út menti kerékpárút I. szakasz” feladat előirányzatát 400 E Ft-tal;
– „XI. ker., Bogdánfy úti kerékpársáv” feladat
előirányzatát 366 E Ft-tal;
– „XXI. ker., Ady E. úti kerékpárút” feladat előirányzatát 1 151 E Ft-tal,
továbbá címen belül megemeli a „XVII. ker.,
Pesti út menti kerékpárút II. szakasz” feladat
előirányzatát 406 E Ft-ra, illetve megemeli a
„9300 Általános tartalék” kiadási előirányzatát 42 E Ft-tal.
A „XVII. ker., Pesti út menti kerékpárút I. szakasz” feladat teljes költsége 82 034 E Ft-ra, 2011.
XII. 31-ig ténye 13 473 E Ft-ra, 2012. évi üteme
68 561 E Ft-ra (ebből saját forrás: 17 446 E Ft, EUtámogatás: 51 115 E Ft) módosul.
A „XI. ker., Bogdánfy úti kerékpársáv” feladat teljes
költsége 97 244 E Ft-ra, 2012. évi üteme 86 034 E Ftra (ebből saját forrás: 29 972 E Ft, EU-támogatás:
56 062 E Ft) módosul.
A „XXI. ker., Ady E. úti kerékpárút” feladat
összköltsége 126 257 E Ft-ra, 2012. évi üteme
113 847 E Ft-ra (ebből saját forrás: 50 518 E Ft,
EU-támogatás: 63 329 E Ft) módosul.
A „XVII. ker., Pesti út menti kerékpárút II. szakasz”
feladat összköltsége 145 918 E Ft-ra, 2012. évi üteme 126 095 E Ft-ra (ebből saját forrás: 41 350 E Ft,
EU-támogatás: 84 745 E Ft) módosul.
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2180/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XVII. ker., Pesti út (501.
u.–Ferihegyi út között)” című, KMOP-2.1.2-092009-0028 azonosító számú projekt támogatási
szerződésének 5. sz. módosítását az előterjesztés
22. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a
főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.
Határidő: döntést követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István
2181/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a 006171 azonosító számú, XVII. ker.,
Pesti út menti kerékpárút I. szakasz megnevezésű
beruházási feladat 4. sz. módosítását az előterjesztés 30. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak
aláírásáról.
Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
2182/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a „Budapesti kerékpár-forgalmi hálózat fejlesztése, XVII. ker., Pesti út (Ferihegyi út–Hegyalatti u. között)” című, KMOP-2.1.209-2009-0029 azonosító számú projekt támogatási
szerződésének 5. sz. módosítását az előterjesztés
23. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a
főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.
Határidő: döntést követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István
2183/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a 006176 azonosító számú, XVII. ker.,
Pesti út menti kerékpárút II. szakasz megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását az előterjesztés 31. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy
gondoskodjon annak aláírásáról.
Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
2184/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a „Budapesti kerékpár-forgalmi hálózat fejlesztése, XI. ker., Bogdánfy utca”
című, KMOP-2.1.2-09-2009-0008 azonosító számú
projekt támogatási szerződésének 5. sz. módosítását az előterjesztés 24. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.
Határidő: döntést követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István
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2185/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a 006174 azonosító számú, XI. ker.,
Bogdánfy úti kerékpársáv megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását
az előterjesztés 32. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.
Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
2186/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a „Budapesti kerékpár-forgalmi hálózat fejlesztése, XXI. ker., Ady Endre út”
című, KMOP-2.1.2-09-2009-0026 azonosító számú
projekt támogatási szerződésének 6. sz. módosítását az előterjesztés 25. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.
Határidő: döntést követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István
2187/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a 006172 azonosító számú, XXI. ker.,
Ady E. úti kerékpárút megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását az előterjesztés 33. sz. melléklete szerinti tartalommal, és
felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.
Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
A napirend 28. pontja: Javaslat az Európai Uniós
Főváros Uniója (UCUE) szervezetből való kilépésre.
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2188/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata
2013. január 1-jétől kilép az Európai Uniós Fővárosok Uniójából. Hatályon kívül helyezi a 2305/2003.
(XII. 18.) Főv. Kgy. határozatot és felkéri a főpolgármestert a szervezet tájékoztatására.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 29. pontja: Javaslat a fővárosi uniós finanszírozású beruházások projektmenedzsment feladatainak ellátásához szükséges szervezeti feltételek biztosítására.
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2189/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
kötelezettséget vállal arra, hogy az uniós társfinanszírozással megvalósuló fejlesztések megvalósításával kapcsolatos projektmenedzsment és szakmai
menedzsment feladatok maradéktalan és megfelelő szakmai színvonalon történő ellátása érdekében a Projekt Megvalósító Csoport részére a 2012.
évben biztosított 15 álláshelyet 2013. december
31-ig továbbra is biztosítja. A feladat fedezetének
biztosítása érdekében, a 3956/2011. (XII. 14.) Főv.
Kgy. határozatban, 2012. évre (11 hóra) biztosított 125 169 E Ft összeget (ebből: személyi juttatás: 100 153 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok:
25 016 E Ft) a 2013. évi költségvetésben is biztosítja a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím 005
törzsszámán; ugyanezen a címen és törzsszámon
a 2014. évi költségvetésben 1 hóra 10 706 E Ft-ot
(ebből: személyi juttatás: 8 430 E Ft, munkaadókat
terhelő járulékok: 2 276 E Ft) biztosít.
Határidő: a 2013. és a 2014. évi költségvetés készítése
Felelős: Tarlós István
A napirend 30. pontja: Javaslat forrás-átcsoportosításra a Városligeti Műjégpálya intézmény részére a hűtéstechnológiai rendszer kiegészítő beruházási feladatai
elvégeztetése céljából.
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2190/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
a Városligeti Műjégpálya intézménynek a hűtéstechnológiai rendszer rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetéséhez szükséges kiegészítő, járulékos munkák elvégzése céljából bruttó 45 720 E Ft
összeget biztosít.
2191/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A feladat végrehajtása érdekében a „8403 Önkormányzati beruházások” címen belül csökkenti a
„Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladat előirányzatát 45 720 E Ft-tal,
és ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi
a céljelleggel támogatott intézményi beruházások
között az új „Városligeti Műjégpálya hűtéstechnológiai rendszerének kiegészítő beruházási feladatai” elnevezésű feladatot. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési
rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjeszsze a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés következő rendes
ülése
Felelős: Tarlós István

2012. március 8.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2192/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” című, 005964 számú engedélyokirat 7. számú módosítását az előterjesztés 4.
sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint felkéri
a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: az engedélyokirat 6. számú módosításának
aláírását és a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István
2193/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy.
rendelet 45. § (7) bekezdésében foglaltak alapján
eseti jelleggel magához vonja a Gazdasági Bizottság, valamint a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2)
bekezdésében rögzített hatáskörét és jóváhagyja a
„Városligeti Műjégpálya hűtéstechnológiai rendszerének kiegészítő beruházási feladatai” című
engedélyokiratot az előterjesztés 4. sz. melléklete
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert
annak aláírására.
Határidő: a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István
2194/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Mint a Városligeti Műjégpálya irányító szerve – az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
9. § (1) bekezdés h) pontja alapján – utasítja a Városligeti Műjégpálya intézmény vezetőjét, hogy a
hűtéstechnológiai rendszer rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetéséhez szükséges kiegészítő, járulékos munkákat megrendelje és a szükséges szerződéseket megkösse.
A napirend 31. pontja: Javaslat a VIII. ker., Orczy
út 14. sz. alatti, 38728/3/A/1 hrsz.-ú ingatlan intézményi
körből történő kivonására, valamint a Budapesti Művelődési Központ alapító okiratának módosítására.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2195/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a Budapesti Művelődési Központ alapító okiratának módosítását, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 3. számú mellékletét képező
alapító okirat módosítása, valamint az előterjesztés
4. számú mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és
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kiadására, valamint a Kincstárhoz történő benyújtására.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 15
napon belül
Felelős: Tarlós István
2196/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 8. § alapján
forgalomképessé nyilvánítja, és egyidejűleg kivonja a
kulturális ágazat vagyoni köréből a Budapest VIII. ker.,
Orczy út 14. sz. alatti, 38728/3/A/1 hrsz.-ú ingatlant.
2197/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Üzemeltetésre és hasznosításra átadja a BFVK Zrt.
részére a Budapest VIII. ker., Orczy út 14. sz. alatti,
38728/3/A/1 hrsz.-ú ingatlant, és ezzel egyidejűleg
felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a nevezett
ingatlan a BFVK Zrt. 2012. évi éves közszolgáltatási szerződésében feltüntetésre kerüljön.
Határidő: az alapító okirat módosításának hatálybalépését követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
A napirend 32. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabó
Ervin Könyvtár alapító okirata és szervezeti és működési
szabályzata módosítására.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2198/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár alapító
okiratának módosítását, és felkéri a főpolgármestert az
előterjesztés 2. számú mellékletét képező alapító okirat
módosítása, valamint az előterjesztés 3. számú mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirat aláírására és kiadására, valamint a
Magyar Államkincstárhoz történő benyújtására.
Határidő: a Közgyűlés döntésétől számított 60 nap
Felelős: Tarlós István
2199/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár szervezeti és működési szabályzatának az előterjesztés 5.
sz. mellékletében bemutatott módosításait, és felkéri
a főpolgármestert az előterjesztés 5. sz. mellékletét
képező szervezeti és működési szabályzat módosítása, valamint az előterjesztés 6. sz. mellékletét képező
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szervezeti és működési szabályzat aláírására.
Határidő: a Közgyűlés döntésétől számított 60 nap
Felelős: Tarlós István
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A napirend 33. pontja: Javaslat a 2012/2013. tanévi
feladatváltozásokhoz kapcsolódó előirányzat módosításra, a végleges létszámleépítésekhez kapcsolódó kiadások
megelőlegezésére, valamint köznevelési intézmények támogatására.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2200/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatokat, mely szerint:
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„A Fővárosi Közgyűlés az 1432/2012. (VI. 20.)
Főv. Kgy. határozat az alábbiakra módosul:
A 2012/2013. tanévi feladatváltozások miatt – beleértve a nyugdíjazás miatti felmentéseket is – 60
engedélyezett álláshelyet érintő végleges létszámcsökkentést hajt végre, melyhez kapcsolódóan
– 2012. november 1-jei hatállyal 30 engedélyezett
(üres) álláshelyet megszüntet, valamint
–2013. május 1-jei hatállyal 30 engedélyezett (betöltött) álláshely véglegesen megszűnik az alábbi
részletezésben:

Címkód

Intézmény neve

Megszűnő
(üres)
álláshelyek
2012.
november
1-jével

1.

2.

3.

4.

370111

Széchenyi István Gimnázium

1

–

370314

Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája,
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona

2

–

370401

Békésy György Szakközépiskola

2

–

370404

Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola

–

3

370501

Weiss Manfréd Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

2

2

370604

Mechatronikai Szakközépiskola

1

–

370605

Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola

1

1

370701

Pogány Frigyes Szakközépiskola

1

6

370702

Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építőipari Szakközépiskola

–

1

370703

Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola

7

4

370804

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

2

3

370805

Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola

1

–

370906

Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium

–

1

370908

Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola

2

–

371101

Bókay János Humán Szakközépiskola

1

1

371302

Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola

–

1

371304

Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és
Informatikai Szakközépiskola

–

2

371404

Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

1

4

Megszűnő
(betöltött)
álláshelyek
2013. május
1-jével
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Címkód

Intézmény neve

Megszűnő
(üres)
álláshelyek
2012.
november
1-jével

1.

2.

3.

4.

371405

Trefort Ágoston Két Tanítású Nyelvű Szakközépiskola

2

1

371502

Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola

1

–

371504

Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola

1

–

371505

Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola

2

–

Megszűnő álláshelyek összesen 2012. november 1-jével:

30

Megszűnő álláshelyek összesen 2013. május 1-jével:
Hivatkozva a 2/2012. (III. 1.) BM rendelet 2. § (3)
bekezdésére az 1432/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. és
a 896/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. határozatokat megerősíti.
A 2012/2013. tanévi feladatváltozások következtében további 4 engedélyezett álláshelyet érintő

Megszűnő
(betöltött)
álláshelyek
2013. május
1-jével

30

végleges létszámcsökkentést hajt végre, melyhez
kapcsolódóan 2013. május 1-jei hatállyal 3, 2013.
szeptember 1-jei hatállyal 1 engedélyezett (betöltött) álláshely véglegesen megszűnik az alábbiak
szerint:

Címkód

Intézmény neve

Megszűnő
(betöltött)
álláshelyek
2013. május
1-jével

1.

2.

3.

Megszűnő
(betöltött)
álláshelyek
2013.
szeptember
1-jével
4.

370217

Várna Térségi Középiskolai Kollégium

–

1

370301

1. sz. Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és
Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ

1

–

371501

Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola

1

–

371503

Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola

1

–

Megszűnő álláshelyek összesen 2013. május 1-jével:
Megszűnő álláshelyek összesen 2013. szeptember 1-jével:

3
1
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A létszámcsökkentésben érintett intézmények tekintetében a létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódóan a 2/2012. (III. 1.) BM rendelet 2. § (1) bekezdés
f) pontjára hivatkozva az alábbiakról nyilatkozik:
A Fővárosi Önkormányzat az intézményekben történő létszámcsökkentésre – az …/2012. (X. 31.) Főv.
Kgy. határozat alapján (4 álláshely) felmentéssel,
illetve rendes felmondással érintett foglalkoztatottakra – vonatkozóan az intézmények létszámkeretét és az intézmények közötti tervezhető létszám- és
álláshely-átcsoportosítás lehetőségét felülvizsgálta,
és megállapította, hogy az álláshely-átcsoportosításra e foglalkoztatottak esetében nincs lehetőség,
ezért szükséges a jogviszonyuk megszüntetése.
A foglalkoztatási jogviszonyok megszüntetésére
ezt követően kerül sor.
A létszámcsökkentésben érintett intézmények tekintetében a létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódóan a 2/2012. (III. 1.) BM rendelet 2. § (1)
bekezdés e) pontjára hivatkozva az alábbiakról nyilatkozik:
A létszámcsökkentésben – az …/2012. (X. 31.) Főv.
Kgy. határozat alapján (4 álláshelyre vonatkozóan)
felmentéssel, illetve rendes felmondással érintett
foglalkoztatottak esetében – érintett dolgozók foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új
álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartási
körén kívüli munkáltatónál – foglalkoztatási jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül – nincs lehetőség.
A pályázati kiírásnak megfelelően a megszüntetésre kerülő álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók
vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.
6 fő munkavállaló prémiumévek programban való
részvételének lejárata miatt 2012. november 1-jétől
6 álláshellyel csökkenti az oktatási ágazat intézményeinek létszámkeretét az előterjesztés 1. sz. melléklete 6. oszlopa szerinti részletezésben.
A 2012/2013. tanévi feladatváltozásokhoz kapcsolódó végleges létszámcsökkentés miatti pénzügyi
kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri
jelleggel – utólagos elszámolási kötelezettséggel – a
„9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 40 838 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg megemeli az érintett intézmények
támogatási és kiadási előirányzatát 40 838 E Ft-tal,
ebből:
személyi juttatások
32 154 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok
8 684 E Ft
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az előterjesztés 2. sz. melléklete 4-6. oszlopai szerinti részletezésben.
Felkéri a főpolgármestert, hogy abban az esetben,
ha a Belügyminisztérium létszámcsökkentési döntésekhez kapcsolódó pályázati feltételeiről szóló
2013. évi rendelet előírásainak a Fővárosi Önkormányzat megfelel, akkor a 2012. évi végleges létszámcsökkentésekhez kapcsolódó pályázati anyagot terjessze a Fővárosi Közgyűlés 2013. júniusi
rendes ülése elé.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2013. júniusi rendes ülése
Felelős: Tarlós István
A tantárgyfelosztáson alapuló 2012/2013. tanévi
feladatváltozások miatt módosítja az érintett intézmények
támogatási és kiadási előirányzatát –17 664 E Ft-tal
ebből:
személyi juttatások (3 hó)
–16 275 E Ft
munkaadókat terhelő
járulékok (3 hó)
–4 389 E Ft
dologi kiadások (egyszeri)
3 000 E Ft
az előterjesztés 4. sz. melléklete 4–7. oszlopai szerinti részletezésben, a „9300 Általános tartalék”
cím előirányzatának 17 664 E Ft növelésével egyidejűleg.
A Kollégiumok Gazdasági Szervezete és a Színes
TISZK Gazdasági Szervezete működőképességéhez szükséges pótelőirányzat biztosítására csökkenti a „8319 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyermekeket, tanulókat oktató nonprofit
szervezetek támogatása” cím támogatási és kiadási előirányzatát 119 453 E Ft-tal, egyidejűleg megemeli:
a „3702 Kollégiumok Gazdasági Szervezete” cím
támogatási és kiadási előirányzatát egyszeri jelleggel
70 000 E Ft-tal
ebből:
dologi kiadások
70 000 E Ft
a „3715 Színes TISZK Gazdasági Szervezete” cím
támogatási és kiadási előirányzatát egyszeri jelleggel
40 000 E Ft-tal,
ebből:
dologi kiadások
40 000 E Ft
a „9300 Általános tartalék” címet

9 453 E Ft-tal.

A szakiskolai és szakközépiskolai alapozó képzéshez a 2012/2013. tanév első négy hónapjára szükséges dologi kiadások biztosítása érdekében a „9300
Általános tartalék” cím előirányzatának 101 606 E
Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg növeli
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az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát
egyszeri jelleggel
101 606 E Ft-tal,
ebből:
dologi kiadások
101 606 E Ft
az előterjesztés 5. sz. melléklete 5. oszlopa szerinti
részletezésben.
Az érettségi és szakmai vizsgákhoz kapcsolódó díjazások kifizetése érdekében a „9157 Céltartalék
érettségik és szakmai vizsgáztatás díjazására” cím
előirányzatának 437 736 E Ft-tal, a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatának 14 360 E Ft-tal
történő csökkentésével egyidejűleg növeli az érintett intézmények
támogatási és kiadási előirányzatát
egyszeri jelleggel
452 096 E Ft-tal
ebből:
személyi juttatások
354 931 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok
95 478 E Ft
dologi kiadások
1 687 E Ft
az előterjesztés 6. sz. melléklete 3–6. oszlopai szerinti részletezésben.
Felkéri a főpolgármestert az érettségi és szakmai
vizsgákhoz kapcsolódó elszámolás érdekében, figyelembe véve az előleg leutalás összegét, az érintett intézmények részére a fennmaradó 9 856 466 Ft
leutalására az előterjesztés 7. sz. melléklete 5. oszlopa szerinti részletezésben.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a …-…/2012. (X.
31.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódó intézkedéseket tegye meg, a …/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. és
a …/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. határozatokhoz kap-
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csolódóan intézkedjen a támogatások soron kívüli
utalásáról.
Határidő: a döntést követően azonnal
Felelős: Tarlós István
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot
terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István”
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2201/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy újra kíván szavazni az előterjesztés
határozati javaslatairól.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2202/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
az 1432/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. határozat az alábbiakra módosul:
A 2012/2013. tanévi feladatváltozások miatt – beleértve a nyugdíjazás miatti felmentéseket is – 60
engedélyezett álláshelyet érintő végleges létszámcsökkentést hajt végre, melyhez kapcsolódóan
– 2012. november 1-jei hatállyal 30 engedélyezett
(üres) álláshelyet megszüntet, valamint
– 2013. május 1-jei hatállyal 30 engedélyezett
(betöltött) álláshely véglegesen megszűnik az alábbi részletezésben:

Megszűnő
(betöltött)
álláshelyek 2013.
május 1-jével

Címkód

Intézmény neve

Megszűnő (üres)
álláshelyek 2012.
november 1-jével

1.

2.

3.

4.

370111

Széchenyi István Gimnázium

1

–

370314

Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Speciális
Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézménye és Diákotthona

2

–

370401

Békésy György Szakközépiskola

2

–

370404

Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola

–

3

370501

Weiss Manfréd Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

2

2

370604

Mechatronikai Szakközépiskola

1

–

370605

Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola

1

1
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Megszűnő
(betöltött)
álláshelyek 2013.
május 1-jével

Címkód

Intézmény neve

Megszűnő (üres)
álláshelyek 2012.
november 1-jével

1.

2.

3.

4.

370701

Pogány Frigyes Szakközépiskola

1

6

370702

Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építőipari Szakközépiskola

–

1

370703

Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola

7

4

370804

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági
Szakközépiskola

2

3

370805

Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola

1

–

370906

Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium

–

1

370908

Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola,
Szakiskola

2

–

371101

Bókay János Humán Szakközépiskola

1

1

371302

Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola

–

1

–

2

1

4

Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi
és Informatikai Szakközépiskola
Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium

371304
371404
371405

Trefort Ágoston Két Tanítású Nyelvű Szakközépiskola

2

1

371502

Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola

1

–

371504

Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola

1

–

371505

Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola

2

–

Megszűnő álláshelyek összesen 2012. november 1-jével:

30

Megszűnő álláshelyek összesen 2013. május 1-jével:
2203/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Hivatkozva a 2/2012. (III. 1.) BM rendelet 2. § (3)
bekezdésére az 1432/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. és
a 896/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. határozatokat megerősíti.

30

2204/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A 2012/2013. tanévi feladatváltozások következtében további 4 engedélyezett álláshelyet érintő
végleges létszámcsökkentést hajt végre, melyhez
kapcsolódóan 2013. május 1-jei hatállyal 3, 2013.
szeptember 1-jei hatállyal 1 engedélyezett (betöltött) álláshely véglegesen megszűnik az alábbiak
szerint:
Megszűnő
(betöltött)
álláshelyek 2013.
szeptember 1-jével

Címkód

Intézmény neve

Megszűnő (betöltött)
álláshelyek 2013.
május 1-jével

1.

2.

3.

4.

370217

Várna Térségi Középiskolai Kollégium

–

1

370301

1. sz. Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és
Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató
Központ

1

–
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Megszűnő
(betöltött)
álláshelyek 2013.
szeptember 1-jével

Címkód

Intézmény neve

Megszűnő (betöltött)
álláshelyek 2013.
május 1-jével

1.

2.

3.

4.

371501

Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola

1

–

371503

Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola

1

–

Megszűnő álláshelyek összesen 2013. május 1-jével:

3

Megszűnő álláshelyek összesen 2013. szeptember 1-jével:
2205/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A létszámcsökkentésben érintett intézmények tekintetében a létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódóan a 2/2012. (III. 1.) BM rendelet 2. § (1)
bekezdés f) pontjára hivatkozva az alábbiakról nyilatkozik:
A Fővárosi Önkormányzat az intézményekben történő létszámcsökkentésre – a 2204/2012. (X. 31.)
Főv. Kgy. határozat alapján (4 álláshely) felmentéssel, illetve rendes felmondással érintett foglalkoztatottakra – vonatkozóan az intézmények létszámkeretét és az intézmények közötti tervezhető
létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségét
felülvizsgálta, és megállapította, hogy az álláshelyátcsoportosításra e foglalkoztatottak esetében nincs
lehetőség, ezért szükséges a jogviszonyuk megszüntetése.
A foglalkoztatási jogviszonyok megszüntetésére
ezt követően kerül sor.
2206/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A létszámcsökkentésben érintett intézmények tekintetében a létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódóan a 2/2012. (III. 1.) BM rendelet 2. § (1)
bekezdés e) pontjára hivatkozva az alábbiakról nyilatkozik:
A létszámcsökkentésben – a 2204/2012. (X. 31.)
Főv. Kgy. határozat alapján (4 álláshelyre vonatkozóan) felmentéssel, illetve rendes felmondással
érintett foglalkoztatottak esetében – érintett dolgozók foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az
előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a
tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat
fenntartási körén kívüli munkáltatónál – foglalkoztatási jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül – nincs lehetőség.
A pályázati kiírásnak megfelelően a megszüntetésre kerülő álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók

1

vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.
2207/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
6 fő munkavállaló prémiumévek programban való
részvételének lejárata miatt 2012. november 1-jétől
6 álláshellyel csökkenti az oktatási ágazat intézményeinek létszámkeretét az előterjesztés 1. sz. melléklete 6. oszlopa szerinti részletezésben.
2208/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A 2012/2013. tanévi feladatváltozásokhoz kapcsolódó végleges létszámcsökkentés miatti pénzügyi
kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri
jelleggel – utólagos elszámolási kötelezettséggel – a
„9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 40 838 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg megemeli az érintett intézmények
támogatási és kiadási előirányzatát 40 838 E Ft-tal
ebből
személyi juttatások
32 154 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok
8 684 E Ft
az előterjesztés 2. sz. melléklete 4–6. oszlopai szerinti részletezésben.
2209/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy abban az esetben,
ha a Belügyminisztérium létszámcsökkentési döntésekhez kapcsolódó pályázati feltételeiről szóló
2013. évi rendelet előírásainak a Fővárosi Önkormányzat megfelel, akkor a 2012. évi végleges létszámcsökkentésekhez kapcsolódó pályázati anyagot terjessze a Fővárosi Közgyűlés 2013. júniusi
rendes ülése elé.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2013. júniusi rendes ülése
Felelős: Tarlós István
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2210/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A tantárgyfelosztáson alapuló 2012/2013. tanévi
feladatváltozások miatt módosítja az érintett intézmények
támogatási és kiadási előirányzatát –17 664 E Ft-tal
ebből:
személyi juttatások (3 hó)
–16 275 E Ft
munkaadókat terhelő
járulékok (3 hó)
–4 389 E Ft
dologi kiadások (egyszeri)
3 000 E Ft
az előterjesztés 4. sz. melléklete 4-7. oszlopai szerinti részletezésben, a „9300 Általános tartalék”
cím előirányzatának 17 664 E Ft növelésével egyidejűleg.
2211/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A Kollégiumok Gazdasági Szervezete és a Színes
TISZK Gazdasági Szervezete működőképességéhez szükséges pótelőirányzat biztosítására csökkenti a „8319 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyermekeket, tanulókat oktató nonprofit
szervezetek támogatása” cím támogatási és kiadási előirányzatát 119 453 E Ft-tal, egyidejűleg megemeli:
a „3702 Kollégiumok Gazdasági Szervezete” címtámogatási és kiadási előirányzatát egyszeri jelleggel
70 000 E Ft-tal,
ebből:
dologi kiadások
70 000 E Ft
a „3715 Színes TISZK Gazdasági Szervezete” cím
támogatási és kiadási előirányzatát egyszeri jelleggel
40 000 E Ft-tal
ebből:
dologi kiadások
40 000 E Ft
a „9300 Általános tartalék” címet 9 453 E Ft-tal.
2212/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A szakiskolai és szakközépiskolai alapozó képzéshez a 2012/2013. tanév első négy hónapjára szükséges dologi kiadások biztosítása érdekében a „9300
Általános tartalék” cím előirányzatának 101 606 E
Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg növeli
az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát
egyszeri jelleggel
101 606 E Ft-tal,
ebből:
dologi kiadások
101 606 E Ft
az előterjesztés 5. sz. melléklete 5. oszlopa szerinti
részletezésben.
2213/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Az érettségi és szakmai vizsgákhoz kapcsolódó díjazások kifizetése érdekében a „9157 Céltartalék
érettségik és szakmai vizsgáztatás díjazására” cím
előirányzatának 437 736 E Ft-tal, a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatának 14 360 E Ft-tal
történő csökkentésével egyidejűleg növeli az érintett intézmények
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támogatási és kiadási előirányzatát
egyszeri jelleggel
452 096 E Ft-tal
ebből:
személyi juttatások
354 931 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok
95 478 E Ft
dologi kiadások
1 687 E Ft
az előterjesztés 6. sz. melléklete 3–6. oszlopai szerinti részletezésben.
2214/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert az érettségi és szakmai
vizsgákhoz kapcsolódó elszámolás érdekében, figyelembe véve az előleg leutalás összegét, az érintett intézmények részére a fennmaradó 9 856 466 Ft
leutalására az előterjesztés 7. sz. melléklete 5. oszlopa szerinti részletezésben.
2215/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2202-2214/2012.
(X. 31.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódó intézkedéseket tegye meg, a 2212/2012. (X. 31.) Főv.
Kgy. és a 2214/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódóan intézkedjen a támogatások
soron kívüli utalásáról.
Határidő: a döntést követően azonnal
Felelős: Tarlós István
2216/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot
terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
A napirend 34. pontja: Javaslat a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ Budapest XI., Halmi utca
26. szám alatti székhelyének a kiváltására az intézmény
elhelyezésével.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2217/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
a Budapest XI., Halmi utca 26. szám alatti, 3499/2
helyrajzi szám alatt felvett, 1999 m2 területű, felépítményes, a BKV Zrt. tulajdonában álló, a tulajdonos által ingyenes használatra átengedett ingatlanban 2013. augusztus 31-től megszünteti az
oktatási-nevelési feladatellátást.
2218/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A Budapest XI., Halmi utca 26. szám alatti, 3499/2
helyrajzi szám alatt felvett ingatlant 2013. augusztus 31-i hatállyal az ágazati körből kivonja azzal,
hogy az ingatlan kerüljön átadásra a tulajdonos ré-
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szére. Ennek érdekében felkéri a főpolgármestert az
átadásról szóló megállapodásnak a hatáskörrel rendelkező szerv elé terjesztésére.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Tarlós István
2219/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ új székhelyét a Budapest VII., Izabella
utca 1. szám alatti, 33773/2 helyrajzi szám alatt felvett, 34/100 tulajdoni hányadban a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanban, az általa
használt ingatlanrészben alakítja ki. Az ingatlannak
a feladatellátásra való alkalmassá tétele, felújítása érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy a
feladatot 25 000 E Ft-os összköltséggel, 2013. évi
megvalósítással szerepelteti költségvetésében. Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2013. évi költségvetés elfogadásával egyidejűleg terjessze a Fővárosi
Közgyűlés elé a felújítási feladathoz kapcsolódó
felújítási okiratot.
Határidő: a 2013. évi költségvetés tárgyalása
Felelős: Tarlós István
2220/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola Budapest VI., Andrássy út 63–65.
szám alatti székhelyét – a XI., Halmi utca 26. szám
alatti ingatlan kiváltása érdekében – tankonyha áthelyezésével teszi alkalmassá az átalakuló szakmai
képzésre, és ennek érdekében egyszeri jelleggel
2 500 E Ft összeggel csökkenti a „9300 Általános
tartalék” cím előirányzatát, és ezzel egyidejűleg
ugyanezen összeggel megemeli
a „371500 Színes TISZK Gazdasági Szervezete”
cím
támogatási és kiadási előirányzatát 2 500 E Ft-tal,
ebből:
dologi kiadás
2 500 E Ft,
továbbá tervbe veszi az új „Székhely kialakítása
épület részleges felújításával” című feladatot Budapest Főváros Önkormányzata 3 éves felújítási tervében 25 000 E Ft összköltséggel, 2013. évi megvalósítással az „Oktatási feladatok” között a „3703
Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete” feladatai között, és felkéri a főpolgármestert,
hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendelet
módosítására vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülése
Felelős: Tarlós István
A napirend 35. pontja: Javaslat a Budapest IX.,
Ecseri út 5. szám alatti, 38236/814 helyrajzi számú in-

89

gatlan ágazati körből való kivonására, forgalomképessé
nyilvánítására és kapcsolódó döntések meghozatalára.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2221/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 8. §
alapján 2012. december 1. napjával kivonja az oktatási ágazat vagyoni köréből és egyidejűleg forgalomképessé nyilvánítja a 38236/814 helyrajzi számú, természetben a Budapest IX., Ecseri út 5. szám
alatti ingatlant és jelen állapotában 2012. december
15-ig további üzemeltetésre és hasznosításra átadja
a BFVK Zrt. részére.
Határidő: 2012. december 15.
Felelős: Tarlós István
2222/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola alapító okiratát az
előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat
módosítás aláírására és az előterjesztés 6. számú
melléklete szerinti egységes szerkezetbe foglalt
alapító okirat aláírására és kiadására.
Határidő: döntést követő 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 36. pontja: Javaslat a Nikola Tesla Szerb
Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és
Diákotthon alapító okiratának módosítására.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2223/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
tudomásul veszi a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye és a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda,
Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon között
2012. szeptember 25-én létrejött megállapodást a
Budai Szerb Ortodox Egyházmegye tulajdonában
lévő Thökölyánum (1056 Budapest, Veres Pálné u.
17.) ingatlan III. és IV. emeletén kialakított 63 középiskolai kollégiumi férőhely ingyenes használatára.
Határidő: döntést követően azonnal
Felelős: Tarlós István
2224/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű
Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon (1074 Budapest, Rózsák tere 6–7.) alapító ok-
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iratát az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti
tartalommal, továbbá felkéri a főpolgármestert az
alapító okirat módosítás aláírására és az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.
Határidő: döntést követő 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 37. pontja: Javaslat egyes köznevelési intézmények alapító okiratainak módosítására.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2225/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
módosítja a címkód: 370304 Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,
Diákotthon és Gyermekotthon (1098 Budapest,
Friss utca 2.) alapító okiratát az előterjesztés 2.1.
számú melléklete szerinti tartalommal.
2226/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370306 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális
Szakiskola (1082 Budapest, Üllői út 76.) alapító
okiratát az előterjesztés 2.2. számú melléklete szerinti tartalommal.
2227/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370401 Békésy György Szakközépiskola (1174 Budapest, Széchenyi u. 9–11.)
alapító okiratát az előterjesztés 2.3. számú melléklete szerinti tartalommal.
2228/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370307 Benedek Elek Óvoda,
Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (1201
Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 22.) alapító
okiratát az előterjesztés 2.4. számú melléklete szerinti tartalommal.
2229/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370801 Berzeviczy Gergely
Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola (1047 Budapest, Baross u. 72.) alapító okiratát
az előterjesztés 2.5. számú melléklete szerinti tartalommal.
2230/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370308 Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és
Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1115 Budapest, Halmi út 26.) alapító okiratát az előterjesztés 2.6. számú melléklete szerinti tartalommal.
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2231/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370802 Bethlen Gábor Szakközépiskola (1157 Budapest, Árendás köz 8.) alapító okiratát az előterjesztés 2.7. számú melléklete
szerinti tartalommal.
2232/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 371301 Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola (1032 Budapest, Bécsi
út 134.) alapító okiratát az előterjesztés 2.8. számú
melléklete szerinti tartalommal.
2233/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 371101 Bókay János Humán
Szakközépiskola (1086 Budapest, Csobánc u. 1.)
alapító okiratát az előterjesztés 2.9. számú melléklete szerinti tartalommal.
2234/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370903 Bolyai János Műszaki Szakközépiskola és Kollégium (1134 Budapest,
Váci út 21.) alapító okiratát az előterjesztés 2.10.
számú melléklete szerinti tartalommal.
2235/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370601 Budai Középiskola
(1126 Budapest, Márvány u. 32.) alapító okiratát az
előterjesztés 2.11. számú melléklete szerinti tartalommal.
2236/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 371501 Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola (1082 Budapest, Práter u. 31.) alapító okiratát az előterjesztés 2.12. számú melléklete szerinti tartalommal.
2237/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370319 Csalogány Óvoda,
Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon (1034
Budapest, San Marco u. 48–50.) alapító okiratát az
előterjesztés 2.13. számú melléklete szerinti tartalommal.
2238/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 371002 Dobos C. József
Vendéglátóipari Szakképző Iskola (1134 Budapest,
Huba u. 7.) alapító okiratát az előterjesztés 2.14.
számú melléklete szerinti tartalommal.
2239/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370309 Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és
Diákotthon (1141 Budapest, Rákospatak út 101.)
alapító okiratát az előterjesztés 2.15. számú melléklete szerinti tartalommal.
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2240/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 371302 Egressy Gábor Két
Tanítási Nyelvű Szakközépiskola (1149 Budapest,
Egressy út 71.) alapító okiratát az előterjesztés
2.16. számú melléklete szerinti tartalommal.
2241/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370310 Éltes Mátyás Általános Iskola és Diákotthon (1108 Budapest, Újhegyi
sétány 9–11.) alapító okiratát az előterjesztés 2.17.
számú melléklete szerinti tartalommal.
2242/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 371401 Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola (1204 Budapest, Török
Flóris u. 89.) alapító okiratát az előterjesztés 2.18.
számú melléklete szerinti tartalommal.
2243/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 371103 Fodor József Szakképző Iskola (1214 Budapest, Tejút u. 10–12.) alapító okiratát az előterjesztés 2.19. számú melléklete
szerinti tartalommal.
2244/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370311 Fővárosi Beszédjavító
Intézet és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény (1077 Budapest, Izabella u. 1.) alapító
okiratát az előterjesztés 2.20. számú melléklete szerinti tartalommal.
2245/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370312 Fővárosi Iskolaszanatórium Általános Iskola (1118 Budapest, Rimaszombati út 2–4.) alapító okiratát az előterjesztés
2.21. számú melléklete szerinti tartalommal.
2246/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370305 Gennaro Verolino Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és
Gyermekotthon (1121 Budapest, Hegyhát út 19.)
alapító okiratát az előterjesztés 2.22. számú melléklete szerinti tartalommal.
2247/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 371003 Giorgio Perlasca
Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
(1106 Budapest, Maglódi út 8.) alapító okiratát az
előterjesztés 2.23. számú melléklete szerinti tartalommal.
2248/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370313 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona (1147 Budapest,
Miskolci út 77.) alapító okiratát az előterjesztés
2.24. számú melléklete szerinti tartalommal.
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2249/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370314 Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye
és Diákotthona (1147 Budapest, Cinkotai út 125–
137.) alapító okiratát az előterjesztés 2.25. számú
melléklete szerinti tartalommal.
2250/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370315 Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1147 Budapest,
Cinkotai út 125–37.) alapító okiratát az előterjesztés 2.26. számú melléklete szerinti tartalommal.
2251/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 3306 Horvát Óvoda, Általános
Iskola, Gimnázium és Diákotthon (1144 Budapest,
Kántorné sétány 1–3.) alapító okiratát az előterjesztés 2.27. számú melléklete szerinti tartalommal.
2252/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370803 Hunfalvy János Két
Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi
Szakközépiskola (1011 Budapest, Ponty u. 3.) alapító okiratát az előterjesztés 2.28. számú melléklete
szerinti tartalommal.
2253/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370403 II. Rákóczi Ferenc
Közgazdasági Szakközépiskola (1075 Budapest,
Wesselényi u. 38.) alapító okiratát az előterjesztés
2.29. számú melléklete szerinti tartalommal.
2254/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 371503 Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola (1097 Budapest, Illatos út
2–4.) alapító okiratát az előterjesztés 2.30. számú
melléklete szerinti tartalommal.
2255/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 371104 Kanizsay Dorottya
Egészségügyi Szakképző Iskola (1043 Budapest,
Kassai u. 24/a.) alapító okiratát az előterjesztés
2.31. számú melléklete szerinti tartalommal.
2256/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370906 Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium (1139
Budapest, Váci út 107.) alapító okiratát az előterjesztés 2.32. számú melléklete szerinti tartalommal.
2257/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370316 Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1146 Budapest,
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Ajtósi Dürer sor 39.) alapító okiratát az előterjesztés 2.33. számú melléklete szerinti tartalommal.

pító okiratát az előterjesztés 2.42. számú melléklete
szerinti tartalommal.

2258/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370404 Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (1081
Budapest, Bezerédj u. 16/a.) alapító okiratát az előterjesztés 2.34. számú melléklete szerinti tartalommal.

2267/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 371403 Pataky István Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola (1101
Budapest, Salgótarjáni út 53/b.) alapító okiratát az
előterjesztés 2.43. számú melléklete szerinti tartalommal.

2259/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370907 Magyar Hajózási
Szakközépiskola (1131 Budapest, Jász u. 155.) alapító okiratát az előterjesztés 2.35. számú melléklete
szerinti tartalommal.

2268/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370502 Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola (1201 Budapest, Vörösmarty u. 30.) alapító okiratát az előterjesztés 2.44.
számú melléklete szerinti tartalommal.

2260/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 371203 Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola (1089 Budapest,
Elnök u. 3.) alapító okiratát az előterjesztés 2.36.
számú melléklete szerinti tartalommal.

2269/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 371507 Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola (1062
Budapest, Andrássy út 63–65.) alapító okiratát az
előterjesztés 2.45. számú melléklete szerinti tartalommal.

2261/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370604 Mechatronikai Szakközépiskola (1118 Budapest, Rétköz u. 39.) alapító
okiratát az előterjesztés 2.37. számú melléklete szerinti tartalommal.
2262/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370318 Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és
Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1145 Budapest, Mexikói út 63–64.) alapító okiratát az előterjesztés 2.38. számú melléklete szerinti tartalommal.
2263/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 371303 Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola (1144 Budapest,
Kerepesi út 124.) alapító okiratát az előterjesztés
2.39. számú melléklete szerinti tartalommal.
2264/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 3127 Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon (2721 Pilis, Kossuth Lajos u.
31.) alapító okiratát az előterjesztés 2.40. számú
melléklete szerinti tartalommal.
2265/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370605 Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola (1117 Budapest, Fehérvári út 10.) alapító okiratát az előterjesztés 2.41.
számú melléklete szerinti tartalommal.
2266/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370320 Palotás Gábor Általános Iskola (1021 Budapest, Ötvös János u. 7.) ala-

2270/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 371304 Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola (1146 Budapest, Thököly
út 48–54.) alapító okiratát az előterjesztés 2.46.
számú melléklete szerinti tartalommal.
2271/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370701 Pogány Frigyes Szakközépiskola (1183 Budapest, Thököly út 11.) alapító okiratát az előterjesztés 2.47. számú melléklete
szerinti tartalommal.
2272/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 3586 Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakközépiskola (1097 Budapest, Gyáli út 22.) alapító okiratát
az előterjesztés 2.48. számú melléklete szerinti tartalommal.
2273/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 371105 Raoul Wallenberg
Szakközépiskola és Szakiskola (1088 Budapest,
Ludovika tér 1.) alapító okiratát az előterjesztés
2.49. számú melléklete szerinti tartalommal.
2274/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370702 Schulek Frigyes Két
Tanítási Nyelvű Építőipari Szakközépiskola (1087
Budapest, Mosonyi utca 6.) alapító okiratát az előterjesztés 2.50. számú melléklete szerinti tartalommal.
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2275/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 371106 Semmelweis Ignác
Humán Szakképző Iskola (1194 Budapest, Csengő
u. 1.) alapító okiratát az előterjesztés 2.51. számú
melléklete szerinti tartalommal.
2276/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 371001 Szamos Mátyás
Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
(1212 Budapest, Petőfi tér 1.) alapító okiratát az
előterjesztés 2.52. számú melléklete szerinti tartalommal.
2277/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370407 Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium (1095 Budapest, Mester u. 56–58.) alapító okiratát az előterjesztés 2.53. számú melléklete szerinti tartalommal.
2278/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370321 Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (1035
Budapest, Miklós tér 5.) alapító okiratát az előterjesztés 2.54. számú melléklete szerinti tartalommal.
2279/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 371404 Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (1097
Budapest, Timót u. 3.) alapító okiratát az előterjesztés 2.55. számú melléklete szerinti tartalommal.
2280/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 3305 Szlovák Tanítási Nyelvű
Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon (1139 Budapest, Lomb u. 1–7.) alapító okiratát az előterjesztés 2.56. számú melléklete szerinti
tartalommal.
2281/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370409 Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (1064 Budapest, Szondy u. 41.) alapító okiratát az előterjesztés 2.57. számú melléklete szerinti
tartalommal.
2282/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 371305 Than Károly
Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola (1023 Budapest, Lajos u. 1–5.) alapító okiratát az előterjesztés 2.58. számú melléklete szerinti
tartalommal.
2283/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 371405 Trefort Ágoston Két
Tanítási Nyelvű Szakközépiskola (1191 Budapest,
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Kossuth tér 12.) alapító okiratát az előterjesztés
2.59. számú melléklete szerinti tartalommal.
2284/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370908 Újpesti Két Tanítási
Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola
(1041 Budapest, Görgey Artúr u. 26.) alapító okiratát az előterjesztés 2.60. számú melléklete szerinti
tartalommal.
2285/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370322 Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona (1146 Budapest, Ajtósi
Dürer sor 39.) alapító okiratát az előterjesztés 2.61.
számú melléklete szerinti tartalommal.
2286/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370909 Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola (1139 Budapest, Üteg u.
15.) alapító okiratát az előterjesztés 2.62. számú
melléklete szerinti tartalommal.
2287/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 371406 Wesselényi Miklós
Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1149 Budapest, Várna u. 23.) alapító okiratát az előterjesztés 2.63. számú melléklete szerinti tartalommal.
2288/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a címkód: 370406 Széchenyi István Kereskedelmi Szakközépiskola (1088 Budapest, Vas
u. 9–11.) alapító okiratát az előterjesztés 2.64. számú melléklete szerinti tartalommal.
2289/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 2.1–2.64.
számú mellékleteiben található alapító okirat módosítások aláírására, és az előterjesztés 3.1–3.64.
számú mellékletei szerinti egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratok aláírására és kiadására.
Határidő: 2012. december 30.
Felelős: Tarlós István
A napirend 38. pontja: Javaslat előzetes kötelezettségvállalásra a Budapest Ösztöndíj Program pénzügyi
fedezetének 2013. évi költségvetésben történő biztosításához, valamint a program szakdolgozatcímeinek meghatározásáról és pályázat kiírásáról.
Előterjesztő: Csomós Miklós
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2290/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
előzetes kötelezettséget vállal a Budapest Ösztöndíj
Program 10 000 E Ft összegű pénzügyi fedezetének
a 2013. évi költségvetésben, a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím személyi juttatások előirányzatán történő biztosítására.
Határidő: a 2013. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István

2294/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
egyetért a fővárosi fenntartású szociális intézmények épületeinek energetikai auditálásával, és felkéri a főpolgármestert az erre vonatkozó szerződés
megkötésének előkészítésére.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülése
Felelős: Tarlós István

2291/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Budapest Ösztöndíj Programmal
kapcsolatos, pályázati feltételként meghatározott,
szakdolgozat tárgyaként választható témák listáját
az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen
a listának a pályázati felhívás mellékleteként való
csatolásáról.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

2295/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A feladat megvalósítása érdekében csökkenti a
„9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatát
4 820 E Ft-tal, és ezzel egy időben azonos összeggel tervbe veszi az új „8406 Energetikai feladatok”
cím dologi kiadásainak előirányzatát.

2292/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Kiírja az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal a Budapest Ösztöndíj Programmal kapcsolatos pályázatot, és felkéri a főpolgármestert,
hogy gondoskodjon annak közzétételéről.
Határidő: 2013. január 31.
Felelős: Tarlós István
A napirend 39. pontja: Javaslat a fővárosi fenntartású szociális intézmények épületeinek energetikai felülvizsgálatára.
Előterjesztő: dr. Szentes Tamás
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2293/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy nem kíván szavazni az MSZP-frakció 13. sz. módosító indítványáról, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés nem adja át a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő szociális, valamint
a gyermek- és ifjúságvédelmi intézményeit és az
intézmények vagyonát a Magyar Államnak. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Magyar
Köztársaság Kormányát tájékoztassa és tegyen meg
mindent annak érdekében, hogy az önkormányzati
intézmények kényszer-államosítására ne kerülhessen sor.
Határidő: a döntést követő 15 nap
Felelős: Tarlós István ”

2296/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítást terjessze
a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
A napirend 40. pontja: A Fővárosi Önkormányzat
Környezetvédelmi Alapjának 2012. évi pályázata – döntés a benyújtott pályázatok támogatásáról.
Előterjesztő: dr. Szentes Tamás
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2297/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
a Környezetvédelmi Alapból a Rákoshegyi Polgári
Kör részére „Merzse-tanösvény II. – a tavasszal elkezdett és átadott tanösvény nem természetvédelmi
védettség alatt lévő területén három hajdan használt gyűrűs kút felújítási munkálatai, továbbá több
új pihenőhely, illetve tűzrakóhely kialakítása” célra 1 000 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 1 000 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű
működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos
összeggel megemeli a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.
2298/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a XIV. ker. Zugló Önkormányzat által fenntartott Liszt Ferenc Általános
Iskola részére a „Zugló iskolakertje: Liszt Fejlesztő
Kert” célra 1 300 E Ft támogatást hagy jóvá.
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2299/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Magyar Karsztés Barlangkutató Társulat részére támogatást nem
nyújt.
2300/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Budapesti Örmény
Katolikus Lelkészség Hitéleti Működését Támogató Alapítvány részére „Az Örmény Katolikus Lelkészség kertjének megújítása” célra 158 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 158 E Ft-tal
csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen
belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a
működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.
2301/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a XIV. ker. Zugló
Önkormányzat által fenntartott Csicsergő Óvoda
részére „Kertszépítés, füvesítés” célra 804 E Ft támogatást hagy jóvá.
2302/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Magyar Önkormányzati Főkertész Szövetség részére támogatást
nem nyújt.
2303/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Alapítvány
részére támogatást nem nyújt.
2304/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Cseresznyevirág
Közhasznú Alapítvány részére „A zöld hulladék
nem szemét” célra 1 500 E Ft támogatást hagy jóvá.
Ennek végrehajtására 1 500 E Ft-tal csökkenti a
„8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú
pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.
2305/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Társasház – Nádor
u. 19. részére „Zöld oázis társasházi kert kialakítása” célra 198 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek
végrehajtására 198 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg
azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.
2306/2012. (X.31.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Magyar Ökológiai
Gazdálkodásért Egyesület részére támogatást nem
nyújt.
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2307/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a XVIII. ker.
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat által
fenntartott Vackor Óvoda – Kindergarten Vackor
részére „Játszóudvarunkban tanösvény kialakítása”
célra 1 800 E Ft támogatást hagy jóvá.
2308/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Pasaréti Ferences
Alapítvány részére „Esővízgyűjtés és komposztálás
a Kájoni János Ferences Házban” célra 165 E Ft
támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 165 E
Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap”
címen belül a támogatásértékű működési kiadás
előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.
2309/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Társasház – Széchenyi u.–Ozman u.–Mozdonyfűtő u. részére „Zöldfelületek megújítása, csapadékvíz megtartás javítása a közös udvarrészleteken a társasház területén”
célra 600 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 600 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű
működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos
összeggel megemeli a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.
2310/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Budapesti Corvinus
Egyetem részére a „Budai Arborétum környezetvédelmi fejlesztése és természetvédelmi fenntartása”
célra támogatást nem nyújt.
2311/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány részére „Komposztálási tapasztalatok elterjesztése és a környezettudatosság növelése iskolákban és a lakosság
körében” célra 1 063 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására1 063 E Ft-tal csökkenti a „8210
Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg
azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.
2312/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a „SIBRIK” Kertszépítő Egyesület részére „Egy lakhatóbb életért” célra
300 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 300 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési
kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel
megemeli a működési célú pénzeszközátadás áht-n
kívülre előirányzatát.
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2313/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból az Ady Endre Gimnáziumi Alapítvány részére „Tegyünk együtt felelősen a környezetünkért” célra 180 E Ft támogatást
hagy jóvá. Ennek végrehajtására180 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül
a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.
2314/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból az Ady és Rákóczi
utcai Óvodák Gyermekeiért Óvodai Alapítvány részére „Környezetvédelem Budapesten” célra 520 E Ft
támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 520 E
Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap”
címen belül a támogatásértékű működési kiadás
előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.
2315/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Még több Mesét
Műegyetemi Dolgozók és Hallgatók Gyermekeiért
Alapítvány részére támogatást nem nyújt.
2316/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány részére „Csodaösvény – csodakert, tanösvény kialakítása” célra 2 000 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 2 000 E
Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap”
címen belül a támogatásértékű működési kiadás
előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.
2317/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Tegyünk Együtt
Rákospalota-Kertvárosért Közhasznú Egyesület
részére „Rákospalota-kertvárosi közösségi terek
megújítása, közösségi tervezéssel, önkéntes munkával” célra 500 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 500 E Ft-tal csökkenti a „8210
Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg
azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.
2318/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Társasház – Kós
Károly tér 4. részére „Parkosítás és közösségi fűszer- és gyógynövénykert kialakítása komposztálóval” célra 1 224 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 1 224 E Ft-tal csökkenti a „8210
Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatás-
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értékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg
azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.
2319/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból az MME Budapesti
helyi csoport részére „Élőhelyvédelem és környezeti nevelés Budapest védett területein” célra 1 125 E
Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására
1 125 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési
kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel
megemeli a működési célú pénzeszközátadás áht-n
kívülre előirányzatát.
2320/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Családokkal az Életért Közhasznú Egyesület részére támogatást nem
nyújt.
2321/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Magfejtő Közhasznú Alapítvány részére „Tanösvény a Budapest XV.
ker., Páskomligetben” célra 500 E Ft támogatást
hagy jóvá. Ennek végrehajtására 500 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül
a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.
2322/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Zuglói Talmud Tóra
Alapítvány részére „Zöldfelület és játszótér kialakítása a zuglói zsinagóga kertjében” céljára 720 E Ft
támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 720 E
Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap”
címen belül a támogatásértékű működési kiadás
előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.
2323/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból Társasház – Hegyalja
u. 176–178. részére támogatást nem nyújt.
2324/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a XVIII. ker.
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat által
fenntartott Kastélydombi Általános Iskola részére
„Titkos kert a kastélydombon – nyitott tanösvény
kialakítása” célra 750 E Ft támogatást hagy jóvá.
2325/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Társasház – Szent
István krt. 20. részére támogatást nem nyújt.
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2326/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Humusz Szövetség
részére „Komposztálás a fővárosi óvodákban, általános és középiskolákban a Humusz Szövetséggel”
célra 610 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 610 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű
működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos
összeggel megemeli a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.
2327/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Rákosmenti Kisállattenyésztők Egyesülete részére támogatást nem
nyújt.
2328/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból az Eötvös Loránd
Tudományegyetem részére az „Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) kertjeinek megújítása 2.
ütem” célra 1 500 E Ft támogatást hagy jóvá.
2329/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból az EcoCenter Alapítvány részére támogatást nem nyújt.
2330/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Magyar Képzőművészeti Egyetem részére a „130 éves Epreskert esővízgyűjtő és öntözőrendszerének kialakítása” célra
1 638 E Ft támogatást hagy jóvá.
2331/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Tisztviselőtelepi
Önkormányzati Egyesület részére „Rügy Ügy” célra 1 500 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 1 500 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű
működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos
összeggel megemeli a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.
2332/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból az Európalánta Közhasznú Egyesület részére „Élmény a természetben
– játékos természetismereti tanösvény gyerekeknek” célra 1 000 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 1 000 E Ft-tal csökkenti a „8210
Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg
azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.
2333/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Füvészkertért Alapítvány részére támogatást nem nyújt.
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2334/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból az Óbor-kör Kulturális és Környezetvédő Egyesület részére „Komposztálás támogató közösségi gallyaprító beszerzése
Békásmegyer Ófaluban” célra 281 E Ft támogatást
hagy jóvá. Ennek végrehajtására 281 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül
a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.
2335/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Tövishát Lakópark Társasház részére „XVIII. kerület, Sina Simon sétány közterület zöldterületként létrehozása
és sétánnyá alakítása, zöldhulladék komposztálása”
célra 547 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 547 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű
működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos
összeggel megemeli a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.
2336/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a SZIKE Környezetés Egészségvédelmi Egyesület részére támogatást
nem nyújt.
2337/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Nagyváthy János
Gazdaképző Egyesület részére támogatást nem
nyújt.
2338/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a XVIII. ker.
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat által fenntartott Vándor Óvoda Kindergarten Vándor
részére „Tanösvény kialakítása óvodánkban” célra
452 E Ft támogatást hagy jóvá.
2339/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Társasház –
Kőröstói u. 13. részére „Avar és kerti zöld hulladék komposztálás elősegítését célzó program” célra
75 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 75 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési
kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel
megemeli a működési célú pénzeszközátadás áht-n
kívülre előirányzatát.
2340/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Kaszálóréti ltp.
1019. Társasház részére „Társasház közvetlen környezetében elburjánzott növényzet rendbetétele és
sziklakert kialakítása” célra 538 E Ft támogatást
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hagy jóvá. Ennek végrehajtására 538 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül
a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

2341/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Budapesti Corvinus
Egyetem részére „„Kék busszal az erdőssztyeppre”
bemutató útvonal létesítése a Soroksári Botanikus
Kertben” célra 675 E Ft támogatást hagy jóvá.
2342/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból az Artopolis Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület részére támogatást nem nyújt.
2343/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Lakatos Lakótelep
Környezetéért Egyesület részére „A Büdi tó környékén élő madárvilág megismertetése, megóvása,
fenntartása és zöld járőr szolgálat működtetése a
helyi lakosság bevonásával” célra 120 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 120 E Ft-tal
csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen
belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a
működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.
2344/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Nagycsaládosok
Országos Egyesülete részére „Zöld színt a térképre”
célra 340 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 340 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű
működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos
összeggel megemeli a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.
2345/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Társasház – Gyulai
Pál u. 12. részére támogatást nem nyújt.
2346/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alapból a Leonardo 41 Alapítvány részére támogatást nem nyújt.
2347/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a pályázatot benyújtókat írásban értesítse.
Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
2348/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a nyertes pályázókkal a pályázati kiírásnak megfelelő támogatási szerződése-
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ket, és felkéri a főpolgármestert a szerződések aláírására.
Határidő: döntést követő 60 napon belül
Felelős: Tarlós István
2349/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésekhez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítást terjessze
a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
A napirend 41. pontja: Javaslat a „Fővárosi Migrációs kerekasztal” című projekt támogatási szerződésének
megkötésére és Budapest csatlakozására a Helyi és Regionális Hatóságok a Bevándorlók Integrációjáért Hálózathoz.
Előterjesztő: dr. Szentes Tamás
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2350/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
tudomásul veszi, hogy a Fővárosi Önkormányzat az Európai Integrációs Alap 2012. évi allokációjából támogatást nyert a „Fővárosi Migrációs
Kerekasztal” feladat megvalósítására 13 455 550 Ft
összköltséggel, melynek megvalósításában a Budapest Esély Nonprofit Kft. a partnere. A feladathoz
önrész biztosítása nem szükséges.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
2351/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A „Fővárosi Migrációs Kerekasztal” projekttel
kapcsolatos feladatok végrehajtása érdekében az
elnyert támogatás összegét, 13 456 E Ft-ot tervbe
vesz a „8535 Támogatásértékű működési bevétel”
címen, továbbá ugyanezen összeggel megemeli az
új „8804 Fővárosi Migrációs Kerekasztal projekt”
címet (ebből: személyi juttatások előirányzatán
3 264 E Ft-ot, munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó előirányzaton 882 E Ftot, a dologi kiadási előirányzaton 9 310 E Ft-ot).
2352/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2351/2012. (X.
31.) Főv. Kgy. határozathoz kapcsolódó költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: az elnyert támogatás összegének a Fővárosi Önkormányzat számlájára való érkezését követő rendeletmódosítás
Felelős: Tarlós István
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2353/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a Belügyminisztérium, mint
felelős hatóság és Budapest Főváros Önkormányzata között a „Fővárosi Migrációs Kerekasztal”
című projekt tárgyában a támogatási szerződést az
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon
a támogatási szerződés aláírásáról és benyújtásáról
a felelős hatóság részére.
Határidő: döntést követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István
2354/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata csatlakozik
a Helyi és Regionális Hatóságok a Bevándorlók Integrációjáért Hálózathoz (Network of Local
and Regional Authorities for the Integration of
Immigrants), és felkéri a főpolgármestert, hogy
gondoskodjon az angol nyelvű egyetértési nyilatkozat aláírásáról az előterjesztés 2. sz. melléklete
szerinti tartalommal.
A Fővárosi Önkormányzat részéről a csatlakozás
többletforrást nem igényel.
Határidő: 2012. november 15.
Felelős: Tarlós István
A napirend 42. pontja: Javaslat a BKV Előre SC támogatására.
Előterjesztő: dr. Szentes Tamás
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2355/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
támogatja a BKV Előre Sport Club kérését, és az
egyesület utánpótlás-nevelési tevékenységének támogatására és az utánpótlás-nevelési tevékenységgel összefüggésben felmerülő működési kiadásaira
20 000 E Ft egyszeri vissza nem térítendő támogatást biztosít a „9300 Általános tartalék” cím előirányzata terhére, melynek érdekében 20 000 E
Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím
működési tartalék előirányzatát, és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli az új „8712
BKV Előre SC támogatása” cím működési célú
pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
2356/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 2. számú mellékletében szereplő támogatási megállapodást, és
felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás kihirdetését követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
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2357/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítást terjessze
a Közgyűlés elé.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
A napirend 43. pontja: Javaslat az 54/1993. (1994.
II. 1.) Főv. Kgy. rendelet alapján helyi védettség alá helyezésre, illetve helyi védettség megszüntetésére.
Előterjesztő: Szaniszló Sándor
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 86/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendeletét a főváros városképe és történelme szempontjából
meghatározó épített környezet védelméről szóló 54/1993.
(1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2358/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
nem helyezi helyi védettség alá az alábbi sírhelyeket:
– Budapest III. kerület, Bécsi út 365-371., Óbudai
Temető 36-os parcella 857. számú sírhely, hrsz.:
19963
Rötzer Henrik sírhelye;
– Budapest VIII. kerület, Fiumei út 16., Fiumei úti
sírkert 20-1-10-es parcella, hrsz.: 38821/2
Bagosi Pucher család kriptája.
Határidő: 2013. január 31.
Felelős: Tarlós István
2359/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Nem szünteti meg az alábbi épület helyi védettségét:
– Budapest II. kerület, Rómer Flóris utca 52-54.
hrsz.: 12950.
Határidő: 2013. január 31.
Felelős: Tarlós István
(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az
ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)
A napirend 49. pontja: Javaslat a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 2011. évi beszámolójának
elfogadására.
Előterjesztő: dr. György István
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2378/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a Fővárosi Önkormányzat és a
FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés 2011. évi
végrehajtásának teljesítéséről szóló, az előterjesztés
1. sz. melléklete szerinti beszámolót, és úgy értékeli, hogy a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari
Kft. a közszolgáltatási szerződésben foglalt kötelezettségeit 2011. évben maradéktalanul teljesítette.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 50. pontja: Javaslat a 2003. évben, illetve 2005. évben a Budapest XX. kerületi Önkormányzattól átvett szennyvízcsatorna-hálózat átadás-átvételére vonatkozó megállapodások módosítására, illetve az
FCSM Zrt. rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaira
vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2379/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
44. § a) pontja alapján jóváhagyja és megköti az
előterjesztés 4. és 5. számú mellékleteiben foglalt,
a Fővárosi Önkormányzat és a XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata közötti megállapodások
1. sz. módosítását, és felkéri a főpolgármestert azok
aláírására.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Tarlós István
2380/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a módosításnak
megfelelően a változást a Fővárosi Önkormányzat
2012. évi vagyonmérlegében szerepeltesse.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Tarlós István
2381/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 6. számú
mellékletében foglalt Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. és a Fővárosi Önkormányzat közötti megállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: az FCSM Zrt. közgyűlését követő 15 nap
Felelős: Tarlós István
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2382/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (1) bekezdése alapján felhatalmazza a Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi jogokat
gyakorló képviselőjeként eljáró személyt, hogy az
FCSM Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlésén, kötött mandátummal eljárva, „igen” szavazatával támogassa az előterjesztés 6. sz. melléklete
szerinti megállapodás elfogadását, valamint az előterjesztés 8. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően a felügyelőbizottság tagjának visszahívását,
illetve az új tag megválasztását.
Határidő: az FCSM Zrt. közgyűlése
Felelős: Tarlós István
2383/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy.
rendelet 1. § (4) bekezdése alapján meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi jogokat gyakorló képviselőjeként vegyen részt az FCSM Zrt. közgyűlésén.
Felkéri a főpolgármestert a képviselő meghatalmazásának aláírására.
Határidő: az FCSM Zrt. közgyűlése
Felelős: Tarlós István
A napirend 51. pontja: Javaslat az FCSM Zrt.-vel
kötött bérleti és üzemeltetési (keret) szerződés 5. sz. módosítására.
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2384/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
23. § (1) bekezdés b) pontja alapján jóváhagyja és
megköti az FCSM Zrt.-vel a bérleti és üzemeltetési
(keret) szerződés 5. sz. módosítását az előterjesztés
3. és 4. sz. mellékletei szerint, és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.
Határidő: az FCSM Zrt. közgyűlése általi elfogadást
követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István
2385/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (1) bekezdése alapján felhatalmazza a Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi jogokat
gyakorló képviselőjeként eljáró személyt, hogy az
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FCSM Zrt. közgyűlésén, kötött mandátummal eljárva, „igen” szavazatával támogassa a bérleti és
üzemeltetési (keret) szerződés 5. sz. módosításának
az előterjesztés 3. és 4. sz. mellékletei szerinti elfogadását.
2386/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy.
rendelet 1. § (4) bekezdése alapján meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi jogokat gyakorló képviselőjeként vegyen részt az FCSM Zrt. közgyűlésén.
Felkéri a főpolgármestert a képviselő meghatalmazásának aláírására.
Határidő: az FCSM Zrt. közgyűlése
Felelős: Tarlós István
A napirend 52. pontja: Javaslat településrendezési szerződés megkötésére a X. ker., Kőbányai út–Szállás
u. közúti csomópont és környezete közlekedésfejlesztésével kapcsolatban.
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2387/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a X. ker., Kőbányai út–Szállás u. közúti
csomópont és környéke közlekedésfejlesztésével
kapcsolatos településrendezési szerződést az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal,
és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a döntést követő 10 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 53. pontja: Javaslat a BSE helyzetének
rendezésére.
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szentes Tamás
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2388/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
elviekben egyetért a 6835/17 helyrajzi számon, Budapest XII. ker., Csaba utca 5. szám alatt található
Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest
Sport Egyesület tulajdonában lévő ingatlan közös
tulajdonának megszüntetésével, ezzel egyidejűleg
felkéri a főpolgármestert, hogy az erre vonatkozó
szükséges jogi lépéseket vizsgálja meg, és javaslatát terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Tarlós István
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2389/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Támogatja, hogy a főpolgármester vizsgálja meg a
6835/13 helyrajzi számon Budapest XII. ker., Városmajor utca 71. sz. és a 6835/4 helyrajzi számon
Budapest XII. ker., Maros utca 37. sz. alatt található
ingatlanok Budapest Sport Egyesület résztulajdoni
hányada megszerezhetőségének lehetőségét, és annak eredményéről tájékoztassa a Fővárosi Közgyűlést.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Tarlós István
A napirend 54. pontja: Javaslat Budapest Főváros
Önkormányzata közszolgáltatási díjmegállapítására vonatkozó irányelveire.
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2390/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
– figyelemmel a 101/2012. sz. főpolgármesteri utasítással elfogadott Fővárosi Önkormányzat
közszolgáltatási díjkoncepció elvi szempontjaira
– jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata
közszolgáltatási díjmegállapítására vonatkozó díjkoncepció irányelveit az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.
2391/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Egyetért azzal, hogy a közszolgáltatási szerződések
– az egységesítés és az elvárások szerinti módosítás
érdekében – a díjkoncepció irányelveire is tekintettel kerüljenek kidolgozásra.
Határidő: folyamatos, 2013. június 30.
Felelős: Tarlós István
A napirend 55. pontja: Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2392/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
a 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és
a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a
– Budapest I. ker., 6635/2/A/25 hrsz. alatt felvett,
természetben Budapest I. ker., Országház u. 34.
III/6. sz. alatt található, 236 m2 alapterületű, lakás
megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá
tartozó 651/10000 tulajdoni hányaddal, vételára:
604 000 EUR, valamint a
– Budapest I. ker., 6635/2/A/30 hrsz. alatt felvett,
természetben Budapest I. ker., Országház u. 34.
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sétányszint 1. sz. alatt található, az alapító okirat
szerint S.T.1. számú, 6 m2 alapterületű tároló megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 16/10000 tulajdoni hányaddal, vételára: 1 000
EUR,
mindösszesen 605 000 EUR vételáron Vevők részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával
nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a
lemondó nyilatkozat aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
2393/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Az 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (2) bekezdésében és a 22/2012. (III. 14). Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve
a Budapest III. kerület, 18763/1 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Budapest III. ker., Vörösvári
út 127. sz. alatt található, 1005 m2 alapterületű, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű
ingatlan, 91 500 000 Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem
kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
2394/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben
és a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1)
bekezdésében biztosított jogával élve a
– Budapest V. ker., 24471/0/A/2 hrsz. alatt felvett,
természetben Budapest V. ker., Dorottya u. 3. pinceszintjén található, 15 m2 alapterületű, raktár megnevezésű, műemlék védettségű ingatlan, a közös
tulajdonból hozzá tartozó 5/1000 tulajdoni hányaddal, forgalmi értéke: 1 932 000 Ft (128 800 Ft/m2),
valamint a
– Budapest V. ker., 24471/0/A/4 hrsz. alatt felvett,
természetben Budapest V. ker., Dorottya u. 3. pinceszintjén található, 496 m2 alapterületű, raktár
megnevezésű, műemlék védettségű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 150/1000 tulajdoni
hányaddal, forgalmi értéke: 63 884 800 Ft (128 800
Ft/m2),
mindösszesen 65 816 800 Ft forgalmi értéken Vevő
részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 56. pontja: Közraktárak épületegyüttessel kapcsolatos, közterülethasználati díjra vonatkozó
döntés módosítása.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2395/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy.
rendelet 45. § (7) bekezdése értelmében a Közterület-hasznosítási Bizottságtól a hatáskört esetileg
magához vonja, a 2092/2012. (X. 15.) Főv. Kgy.
határozatot egységes szerkezetben az alábbiak szerint módosítja:
figyelemmel a Fővárosi Ítélőtábla 5.Pf.20.496/2012/3.
számú ítéletére, mely szerint a West Hungária Bau
Kft. (2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.) és
a WHB Építő Kft. (2051 Biatorbágy, Vendel Park,
Huber u. 1.) nem minősültek jogalap nélküli birtokosoknak, – mivel a Porto Kft.-től kaptak utasítást,
és a köztük létrejött generálkivitelezési szerződésben foglaltak alapján a Porto Kft. jogán birtokoltak – a WHB cégcsoportot a jogellenes közterülethasználat megfizetésére is irányuló 0368/2012. (II.
14.) KHB. számú határozat II/a. és II/b. pontját hatályon kívül helyezi, a II/c. és II/d. pontját az alábbiak szerint módosítja, egyebekben fenntartja:
A Fővárosi Közgyűlés a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995.
(X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 15. § (4) bekezdése
alapján kötelezi
c) a Porto Investment Hungary Ingatlanfejlesztő és
Beruházó Kft.-t (székhely: 1124 Budapest, Sirály u.
10.) arra, hogy a Budapest IX. kerület, Nehru parton lévő 1883 m2 és 2732 m2, valamint a Budapest
IX. kerület, Közraktár utcában lévő 3150 m2 alapterületű közterületek használatáért a 2010. május
1-jétől 2011. október 29-ig tartó időszakra az önkormányzat külön felhívására, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül fizesse meg a 60/1995.
(X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú mellékletét képező „Övezeti kategóriák díjtáblázata” szerinti egyszeres közterület-használati díjat, azaz 685 405 200
Ft + áfa összeget.
d) a Porto Investment Hungary Ingatlanfejlesztő és
Beruházó Kft.-t (székhely: 1124 Budapest, Sirály u.
10.) arra, hogy a Budapest IX. kerület, Nehru parton lévő 1883 m2 és 2732 m2, valamint a Budapest
IX. kerület, Közraktár utcában lévő 3150 m2 alapterületű közterületek használatáért 2011. október 30tól 2012. július 25-ig az önkormányzat külön felhívására, annak kézhezvételétől számított 15 napon
belül fizesse meg a 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú mellékletét képező „Övezeti kategóriák díjtáblázata” szerinti díj tízszeresét, azaz napi
14 248 000 Ft + áfa, összesen 3 832 712 000 Ft + áfa
közterület-használati díjat.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
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A napirend 57. pontja: BFVK Zrt. közszolgáltatási
keretszerződésének 4. számú és a 2012. évi éves szerződésének 6. számú módosítása.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2396/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
a 3600/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. határozatot úgy
módosítja, hogy az ingatlan 2012. október 31-ig kerüljön átadásra a BFVK Zrt. részére. A döntés végrehajtásának határidejét 2012. október 31. napjára
módosítja.
2397/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
43. §-a alapján jóváhagyja és megköti a BFVK Zrt.
közszolgáltatási keretszerződésének az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 4. számú módosítását. Felhatalmazza a főpolgármestert a keretszerződés módosításának aláírására.
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István
2398/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
43. §-a alapján jóváhagyja és megköti a BFVK Zrt.
2012. évi éves közszolgáltatási szerződésének az
előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti 6. számú módosítását.
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 58. pontja: Az MNV Zrt.-vel a Budapest
XIII. ker., Szabolcs utca 33. sz. alatti ingatlanra kötött
bérleti szerződés módosítása.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2399/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel a XIII. ker., Szabolcs u. 33–35.
szám alatti volt OTKI Kórház 3-számú épületére
vonatkozó 144/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott bérleti szerződés módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal.
Felhatalmazza a főpolgármestert a bérleti szerződés
aláírására.
Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István

103

2400/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Elvi egyetértését adja arra, hogy a Bp. IX. ker.,
Aszódi u. 18–20. alatti ingatlanok kialakítása során
elhelyezett 5 db térfigyelő kamera Budapest Főváros IX. kerületének Önkormányzata részére külön
megállapodás alapján ingyenesen használatba adásra és üzemeltetésre kerüljön, egyidejűleg felkéri a
főpolgármestert, hogy az erre vonatkozó megállapodást terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 59. pontja: Javaslat a római-parti árvízvédelmi mű építésével kapcsolatos támogatási szerződés
1. számú módosítására.
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2401/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény IX.
Helyi önkormányzatok átengedett támogatásai és
átengedett jövedelemadója fejezet „Központosított előirányzatok” cím keretében nyújtott támogatásokat tartalmazó 5. melléklet 19. pontjában leírt
rendelkezés alapján a római-parti árvízvédelmi mű
megvalósításának támogatására előirányzott 1 Mrd
Ft fővárosi átvételét biztosító támogatási szerződés
módosítását és annak mellékleteit az előterjesztés
2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a
főpolgármestert a támogatási szerződés 1. számú
módosításának aláírására.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 60. pontja: A BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 2011. évi költségvetési beszámolója és a
2012. évi költségvetési tervének elfogadása.
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2402/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 2011. évi költségvetésének felhasználásáról
készült beszámolót az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint.
2403/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a DBR Metró Projekt Igazgatóság 2012.
évi költségvetési előirányzatát a BKV Zrt. DBR
Metró Projekt Igazgatóság által összeállított és az
előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő költségvetési tervezet alapján 716,7 M Ft összegben, mely
részét képezi a Budapest Főváros 2012. évi költ-
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ségvetésében a 4-es metró projekt címen szereplő
47 368,8 M Ft előirányzatnak.

2404/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a
Magyar Államkincstár és a BKV Zrt. értesítéséről
a DBR Metró Projekt Igazgatóság 2012. évi költségvetésének a Fővárosi Közgyűlés általi elfogadásáról.
Határidő: a határozat elfogadásától számított 15 munkanap
Felelős: Tarlós István
(Megjegyzés: Tarlós István főpolgármester úr az előterjesztés újratárgyalását rendelte el.)
A napirend 61. pontja: Javaslat a Fenntartható Energia Akcióterv aktualizálására.
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2405/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
elfogadja az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti aktualizált Fenntartható Energia Akciótervet, és
felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a
Covenant of Mayors honlapjára történő feltöltéséről.
Határidő: 2012. november 30.
Felelős: Tarlós István
A napirend 62. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására Budapest XI.
kerület, Egyetemi negyed FSZT jelű területére vonatkozóan a Tüskecsarnok beruházáshoz szükséges KVSZ módosításához.
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2406/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
egyetért a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. §
(1) bekezdése alapján az FSZKT-ban kiemelt szabályozást igénylő területre, a Budapest XI. kerület,
Egyetemi Negyed területén lévő Hevesi György út
szabályozási szélességének módosítására vonatkozó kerületi építési szabályzat tervezetével.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
2407/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéséről Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
polgármesterét tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
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A napirend 63. pontja: Javaslat a 2012. évi területfejlesztési feladatok ellátásáról szóló támogatási szerződés megkötésére.
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2408/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és Budapest Főváros Önkormányzata
közötti, a 2012. évi területfejlesztési feladatok ellátásáról szóló támogatási szerződést az előterjesztés
1. számú melléklete szerinti tartalommal, és egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2012. november 30.
Felelős: Tarlós István
A napirend 64. pontja: Javaslat a 2012. évi Fővárosi
Városrehabilitációs Keretből a társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek felújítási munkáinak támogatására szóló pályázati felhívás jóváhagyására.
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2409/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
pályázatot ír ki a társasházak és lakásszövetkezeti
lakóépületek felújítási munkáinak támogatására az
előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolt pályázati felhívásban foglalt tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
2410/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés 1.
számú mellékletében szereplő pályázati felhívás
Budapest Portálon való közzétételéről és az Ügyfélszolgálati Irodán (Budapest V. kerület, Bárczy
István utca 1–3.) nyomtatott formában való hozzáférhetőségéről gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 65. pontja: Javaslat a TÁMOP-2.2.307/1-2F-2008-0008 és a TÁMOP-2.2.3-071-2F-20080005 azonosító számú projektek támogatási szerződéseinek módosítására.
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2411/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés 4. sz.
módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti
tartalommal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a
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Humán TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008
azonosító számú projekt tárgyában, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 4. számú szerződésmódosítás aláírásáról és kiadásáról.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István

pont szakmai pályázatainak benyújtásához az előterjesztés 1/a–1/f. sz. mellékletei szerint. Felkéri a
főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az
intézmény vezetőjét.
Határidő: határozathozatalt követő 8 napon belül
Felelős: Tarlós István

2412/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés 6. sz.
módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti
tartalommal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a
Gundel TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0005
azonosító számú projekt tárgyában, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 6. számú szerződésmódosítás aláírásáról és kiadásáról.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István

2414/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi öszszevont költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.)
Főv. Kgy. rendelet 18. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében hozzájárul a Fővárosi Állat- és Növénykert szakmai pályázatának benyújtásához az
előterjesztés 2. sz. melléklete szerint. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az intézmény vezetőjét.
Határidő: határozathozatalt követő 8 napon belül
Felelős: Tarlós István

A napirend 66. pontja: Javaslat kulturális intézmények szakmai pályázatainak benyújtásához hozzájárulás
megadására.
Előterjesztő: Csomós Miklós

A napirend 67. pontja: Javaslat köznevelési intézmények pályázatainak előzetes jóváhagyására.
Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2413/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv.
Kgy. rendelet 18. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében hozzájárul a Budapesti Művelődési Köz-

2415/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja az 1.a. sz. táblázatban szereplő azon
100%-os finanszírozású intézményi pályázatok benyújtását, amelyek önkormányzati többlettámogatást nem igényelnek.

1.a. sz. táblázat
Azonosító
5/1

5/2

Intézmény neve/címe
Than Károly Ökoiskola,
Gimnázium,Szakközépiskola, Szakiskola
1023 Budapest, Lajos u. 1.
Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola,
Spec. Szakiskola, EGYMI
1142 Budapest, Rákospatak u. 101.

Pályázat azonosító

Pályázat címe

BGA-12-HA-02

Határtalanul
„Három ország egy nemzet”

BGA-12-HA-01

Határtalanul
„Szerencse fel! Királyi
bányavárosok a Felvidéken”
Határtalanul
„Erdély mesterségei
és kincsei nagyvárosi
ökoszemlélettel”
Határtalanul
„Kelet Felvidék történelmi
városai”

5/3

Szent István Közgazdasági
Szakközépiskola és Kollégium
1095 Budapest, Mester u. 56–58.

BGA-12-HA-02
0936

5/4

Szent István Közgazdasági
Szakközépiskola és Kollégium
1095 Budapest, Mester u. 56–58.

BGA-12-HA-02
0937

5/5

Szent István Közgazdasági
Szakközépiskola és Kollégium
1095 Budapest, Mester u. 56–58.

BGA-12-HA-02
0938

Határtalanul
„Pozsony és a NyugatFelvidék”

CSP-CSBM-12

Családbarát munkahelyek
kialakításának és
fejlesztésének támogatása

Generali a Biztonságért
Alapítvány

Diáksport támogatása az
intézményben

5/8

5/9

Than Károly Ökoiskola,
Gimnázium,Szakközépiskola, Szakiskola
1023 Budapest, Lajos u. 1.
Dobos C. József Vendéglátóipari
Szakképző Iskola
1134 Budapest, Huba u. 7.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
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2416/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja az 1.b. sz. táblázatban szereplő 100%-os
finanszírozású TÁMOP pályázat benyújtását oly
módon, hogy a pályázó intézmény projekttervében
rögzíti egyrészt, hogy a pályázat megvalósításának,

2012. március 8.

valamint az első kifizetés legkorábbi kezdő időpontja 2013. január 1., másrészt az elnyert pályázat
támogatási szerződésének módosítása esetén a Fővárosi Közgyűlés előzetes jóváhagyása szükséges.

1.b. sz. táblázat
Azonosító

Intézmény neve/címe

Pályázat azonosító

Pályázat címe

5/6

Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű
Építőipari Szakközépiskola
1087 Budapest, Mosonyi u. 6.

TÁMOP 3.1.4-12/1
Innovatív iskola

Innovatív módszerek
bevezetése a Schulek Frigyes
Két Tanítási Nyelvű Építőipari
Szakközépiskolában

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
2417/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a 2. sz. táblázatban szereplő 100%-os
finanszírozású Fővárosi Önkormányzat „D” jelű

sportpályázatok benyújtását, amelyek önkormányzati többlettámogatást nem igényelnek.

2. sz. táblázat „D” jelű sportpályázat
Intézmény megnevezése

Cím

1.

Arany János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola

1072 Budapest, Nyár u. 9.

2.

Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény

1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 22.

3.

Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű
Közgazdasági Szakközépiskola

1047 Budapest, Baross u. 72.

4.

Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola

1032 Budapest, Bécsi út 134.

5.

Békésy György Szakközépiskola

1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11.

6.

Bókay János Humán Szakközépiskola

1086 Budapest, Csobánc u. 1.

7.

Budai Középiskola

1126 Budapest, Márvány u. 32.

8.

Budapesti Fazekas Mihály Ált. Isk. és Gimn.

1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.

9.

Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola
és Kollégium Weiss Manfréd Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium

1211 Budapest, Tanműhely köz 7.

10.

Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 1165 Budapest, Arany János u. 55.

11.

Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

1134 Budapest, Huba u. 7.

12.

Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola

1149 Budapest, Egressy út 71.

13.

Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és
Gyermekotthon

1108 Budapest, Újhegyi sétány 9–11.

14.

Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola

1204 Budapest, Török Flóris u. 89.

15.

Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki
Szakközépiskola

1095 Budapest, Mester u. 60–62.

16.

Ferenczy Noémi Középiskolai Leánykollégium

1089 Budapest, Reguly Antal u. 42.
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Cím

17.

Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola
és Szakiskola

1195 Budapest, Üllői út 303.

18.

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi
Szakképző Iskola

1097 Budapest, Ecseri út 5–7.

19.

Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája,
Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézménye és Diákotthona

1147 Budapest, Cinkotai út 125–137.

20.

II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakközépiskola

1075 Budapest, Wesselényi u. 38.

21.

Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola

1043 Budapest, Kassai u. 24/a.

22.

Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű
Gimnázium

1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33.

23.

Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási
Gimnázium

1138 Budapest, Váci út 107.

24.

Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola

1041 Budapest, Deák Ferenc u. 40.

25.

Kölcsey Ferenc Gimnázium

1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 26.

26.

Madách Imre Gimnázium

1073 Budapest, Barcsay u. 5.

27.

Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és
Textilipari Szakközépiskola és Szakiskola

1133 Budapest, Vág u. 12–14.

28.

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium

1203 Budapest, János u. 4.

29.

Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakközépiskola

1115 Budapest, Thallóczy Lajos u. 1.

30.

Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium

1203 Budapest, Serény u. 1.

31.

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola

1144 Budapest, Kerepesi út 124.

32.

Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános
Iskola, Gimnázium és Diákotthon

1074 Budapest, Rózsák tere 6–7.

33.

Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola

1117 Budapest, Fehérvári út 10.

34.

Pannónia Középiskolás Kollégium

1133 Budapest, Pannónia u. 83.

35.

Pataky István Híradásipari és Informatikai
Szakközépiskola

1101 Budapest, Salgótarjáni út 53/b.

36.

Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakközépiskola és
Szakiskola

1062 Budapest, Andrássy út 63–65.

37.

Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai
Szakközépiskola

1184 Budapest, Hengersor u. 34.

38.

Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari,
Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola

1146 Budapest, Thököly út 48–54.

39.

Pogány Frigyes Szakközépiskola

1183 Budapest, Thököly út 11.
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Cím

40.

Raoul Wallenberg Szakközépiskola és Szakiskola

1088 Budapest, Ludovika tér 1.

41.

Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építőipari
Szakközépiskola

1087 Budapest, Mosonyi u. 6.

42.

Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és
Szakiskola

1087 Budapest, Szörény u. 2–4.

43.

Széchenyi István Gimnázium

1118 Budapest, Rimaszombati út 2–4.

44.

Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola
és Kollégium

1097 Budapest, Timót u. 3.

45.

Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium és Diákotthon

1139 Budapest, Lomb u. 1–7.

46.

Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági
Szakközépiskola és Szakiskola

1064 Budapest, Szondy u. 41.

47.

Than Károly Ökoiskola, Gimnázium,
Szakközépiskola és Szakiskola

1023 Budapest, Lajos u. 1–5.

48.

Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki
Szakközépiskola, Szakiskola

1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.

49.

Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális
Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézménye, Diákotthona és
Gyermekotthona

1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.

50.

Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola

1212 Budapest, Széchenyi u. 95.

51.

Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola

1139 Budapest, Üteg u. 15.

52.

Veres Pálné Gimnázium

1053 Budapest, Veres Pálné u. 38.

53.

Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és
Szakiskola

1149 Budapest, Várna u. 23.

54.

Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola

1149 Budapest, Várna u. 21/b.

55.

Zrínyi Miklós Gimnázium

1108 Budapest, Mádi u. 173.

56.

Várna Térségi Középiskolai Kollégium

1149 Budapest, Mogyoródi út 19.

Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária
Általános Iskolája és Kollégiuma
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

57.

1192 Budapest, Hungária u. 36.
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A napirend 68. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő köznevelési intézmények 2013/2014. tanévi beiskolázási tervszámaira, új
szakmák engedélyezésére.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2418/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő köznevelési intézmények 2013/2014.
tanévi beiskolázási tervszámait a nappali rendszerű képzésben az előterjesztés 1. számú és a felnőttoktatásban az előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltak szerint.
Határidő: döntést követően azonnal
Felelős: Tarlós István
2419/2012.(X. 31.) Főv. Kgy. h.
Engedélyezi az előterjesztés 3. számú mellékletében szereplő intézményekben a 2013/2014. tanévtől kezdődően a felsorolt új szakképesítések indítását.
Határidő: döntést követően azonnal
Felelős: Tarlós István
2420/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A Köznevelési Hídprogramba való kijelöléshez –
feltételrendszerüket, illetve a felzárkóztató oktatásban elért eredményeiket figyelembe véve – az
előterjesztés 4. számú melléklete szerinti köznevelési intézményeket javasolja.
Határidő: döntést követően azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 69. pontja: Javaslat a Radnóti Miklós
Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkavégzésre
irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2421/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
hozzájárul ahhoz, hogy a Radnóti Miklós Színház
Nonprofit Kft. ügyvezetője, Bálint András a „Magvető est” műsorvezetésére, az „Úr és a kutya” c., a
„Holt lelkek” c. előadásokban színészi feladatok ellátására, továbbá a „Jelenetek egy házasságból” c.
színdarab megrendezésére munkavégzésre irányuló
további jogviszonyt létesítsen, és jóváhagyja, hogy
ennek érdekében megbízási szerződést kössön a
Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.-vel az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, díjazás megállapítása nélkül.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30
nap
Felelős: Tarlós István
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A napirend 70. pontja: Javaslat a kulturális nonprofit
kft.-k ügyvezetőinek külföldi kiküldetéseivel és szakmai
beszámolóival kapcsolatos döntésre.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2422/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, Novák János 2012. augusztus 31.–2012. szeptember 2. közötti helsinki szakmai utazásával kapcsolatos beszámolóját, egyben engedélyezi részére
az utazással összefüggésben az előterjesztés 1. sz.
melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható igazolt költségek kifizetését.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30
nap
Felelős: Tarlós István
2423/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Elfogadja az Örkény István Színház Nonprofit
Kft. ügyvezetője, Mácsai Pál 2012. augusztus 28.
–2012. szeptember 10. közötti tokiói szakmai utazásával kapcsolatos beszámolóját, egyben engedélyezi részére az utazással összefüggésben az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint felmerült, a hatályos
jogszabályok alapján elszámolható igazolt költségek kifizetését.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30
nap
Felelős: Tarlós István
2424/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Elfogadja a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője, Vitézy Anna Zsófia
2012. október 4-i prágai szakmai utazásával kapcsolatos beszámolóját, egyben engedélyezi részére az
utazással összefüggésben az előterjesztés 3. sz. melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok
alapján elszámolható igazolt költségek kifizetését.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30
nap
Felelős: Tarlós István
2425/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Tudomásul veszi, hogy a Centrál Színház Nonprofit
Kft. ügyvezetője, Puskás Tamás 2012. szeptember
18.–2012. szeptember 21. között Londonba utazott
szakmai célból és elfogadja az utazással kapcsolatos
szakmai beszámolóját, egyben engedélyezi részére
az utazással összefüggésben az előterjesztés 5. sz.
melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok
alapján elszámolható igazolt költségek kifizetését.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő
30 nap
Felelős: Tarlós István
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2426/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Tudomásul veszi, hogy a Budapesti Fesztivál- és
Turisztikai Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője,
Vitézy Anna Zsófia 2012. szeptember 18-án Bécsbe utazott szakmai célból és elfogadja az utazással
kapcsolatos szakmai beszámolóját, egyben engedélyezi részére az utazással összefüggésben az előterjesztés 7. sz. melléklete szerint felmerült, a hatályos
jogszabályok alapján elszámolható igazolt költségek kifizetését.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30
nap
Felelős: Tarlós István
2427/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Tudomásul veszi, hogy a Budapesti Fesztivál- és
Turisztikai Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője,
Vitézy Anna Zsófia 2012. október 8–9. között Münchenbe utazott szakmai célból és elfogadja az utazással kapcsolatos szakmai beszámolóját, egyben
engedélyezi részére az utazással összefüggésben
az előterjesztés 9. sz. melléklete szerint felmerült, a
hatályos jogszabályok alapján elszámolható igazolt
költségek kifizetését.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30
nap
Felelős: Tarlós István
2428/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Tudomásul veszi, hogy a Madách Színház Nonprofit
Kft. ügyvezetője, Szirtes Tamás 2012. október 20.
–2012. október 24. között Londonba utazott szakmai célból.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30
nap
Felelős: Tarlós István
2429/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Tudomásul veszi, hogy a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Novák
János 2012. október 15.–2012. október 16. között
Galwaybe utazott szakmai célból.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30
nap
Felelős: Tarlós István
2430/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Engedélyezi, hogy a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Novák János 2012. november 9.–2012. november 11. között
Brüsszelbe utazzon szakmai célból.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30
nap
Felelős: Tarlós István
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2431/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Engedélyezi, hogy a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági
Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Novák János
2012. november 18.–2012. november 20. között
Stockholmba utazzon szakmai célból.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30
nap
Felelős: Tarlós István
2432/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Engedélyezi, hogy a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági
Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Novák János
2012. november 30.–2012. december 2. között Berlinbe utazzon szakmai célból.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30
nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 71. pontja: Javaslat a Vígszínház
Nonprofit Kft. ügyvezetőjének további munkavégzésre
irányuló jogviszonyaival kapcsolatos döntésre.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2433/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
hozzájárul ahhoz, hogy Eszenyi Enikő ügyvezető igazgató „Horace McCoy: A lovakat lelövik,
ugye?” c. színdarab rendezésével kapcsolatban további munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesítsen, és jóváhagyja, hogy ennek érdekében megbízási és felhasználási szerződést kössön az AHA
Bt.-vel az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint, díjazás megállapítása nélkül.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30
nap
Felelős: Tarlós István
2434/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Hozzájárul ahhoz, hogy Eszenyi Enikő ügyvezető
igazgató „Simon Stephens: Punk Rock” c. színdarab rendezésével kapcsolatban további munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesítsen, és jóváhagyja,
hogy ennek érdekében megbízási és felhasználási
szerződést kössön az AHA Bt.-vel az előterjesztés
2. sz. melléklete szerint, díjazás megállapítása nélkül.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30
nap
Felelős: Tarlós István
2435/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Hozzájárul ahhoz, hogy Eszenyi Enikő ügyvezető
igazgató „Hanoch Levin: Átutazók” c. színdarab
rendezésével kapcsolatban további munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesítsen, és jóváhagyja,
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hogy ennek érdekében megbízási és felhasználási
szerződést kössön az AHA Bt.-vel az előterjesztés
4. sz. melléklete szerint, díjazás megállapítása nélkül.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30
nap
Felelős: Tarlós István
2436/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Hozzájárul ahhoz, hogy Eszenyi Enikő ügyvezető igazgató „Bertolt Brecht: Jóembert keresünk”
c. színdarabban színészi feladatok ellátása érdekében további munkavégzésre irányuló jogviszonyt
létesítsen, és jóváhagyja, hogy ennek érdekében
megbízási szerződést kössön az AHA Bt.-vel az
előterjesztés 5. sz. melléklete szerint, díjazás megállapítása nélkül.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30
nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 72. pontja: Javaslat a Budapest Esély
Nonprofit Kft. folyószámlahitel keretösszegének megemelésére.
Előterjesztő: dr. Szentes Tamás
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2437/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Budapest Esély
Nonprofit Kft. (székhelye: 1084 Budapest, Őr utca
5–7. cégjegyzékszám: Cg.01-09-919580) legfőbb
szervének hatáskörében eljárva elvileg jóváhagyja
a Társaság és az ERSTE Bank Hungary Zrt. közötti folyószámlahitel szerződés hitelkeret-összegének
40 000 E Ft-ra történő megemelését.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
2438/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapest Esély
Nonprofit Kft. és az ERSTE Bank Hungary Zrt. között kötendő új folyószámlahitel szerződés tervezetére vonatkozó javaslatát jóváhagyás céljából terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: 2013. február 28.
Felelős: Tarlós István
A napirend 73. pontja: Javaslat egyedi kérelmek támogatására a 2012. évi „8413 Sportcélú támogatás” cím
előirányzata terhére.
Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

111
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2439/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2012. évi előirányzata (ezen belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre sorának) egyedi elbírálású rendkívüli sportcélú feladatok kerete terhére 300 000 Ft
támogatást nyújt a Magyar Vívó Szövetség részére a 2013. február 16–17-én megrendezésre kerülő
Héraklész utánpótlás Világkupa vívóverseny kiadásaira. Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő támogatási megállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására
Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 munkanapon belül
Felelős: Tarlós István
2440/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A „8413 Sportcélú támogatás” cím 2012. évi előirányzata (ezen belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre sorának) egyedi elbírálású rendkívüli sportcélú feladatok kerete terhére 150 000 Ft
támogatást nyújt a Budapesti Búvár Szövetség részére a 2012. július 13–15-én megrendezésre került
utánpótlás Tájékozódási Búvárúszó Budapest Bajnokság kiadásaira. Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 2. számú mellékletében szereplő támogatási
megállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak
aláírására.
Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 munkanapon belül
Felelős: Tarlós István
2441/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A „8413 Sportcélú támogatás” cím 2012. évi előirányzata (ezen belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre sorának) egyedi elbírálású rendkívüli sportcélú feladatok kerete terhére 150 000 Ft
támogatást nyújt a Budapesti Íjász Szövetség részére a 2012. évi működési kiadásokra, valamint a
2012. szeptember 29–30-án megrendezésre került
utánpótlás szabadtéri pályaíjász versenyek kiadásaira. Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 3. számú mellékletében szereplő támogatási megállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 munkanapon belül
Felelős: Tarlós István
2442/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A „8413 Sportcélú támogatás” cím 2012. évi előirányzata (ezen belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre sorának) egyedi elbírálású rendkívüli sportcélú feladatok kerete terhére
200 000 Ft támogatást nyújt a Budapesti KajakKenu Szövetség részére a 2012. október 6-án megrendezésre került utánpótlás Népszerűsítő Maraton
Verseny kiadásaira. Jóváhagyja, megköti a Szövet-
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séggel 2012. június 26-án megkötött támogatási
megállapodás módosítását az előterjesztés 4. számú
melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 munkanapon belül
Felelős: Tarlós István
2443/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A „8413 Sportcélú támogatás” cím 2012. évi előirányzata (ezen belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre sorának) egyedi elbírálású rendkívüli sportcélú feladatok kerete terhére 200 000 Ft
támogatást nyújt a Budapesti Vízilabda Szövetség
részére a 2012. augusztus 25–26-án megrendezésre került Somóczy Kupa és a 2012. szeptember
1–2-án megrendezésre került Brandi Kupa utánpótlás bajnokságok kiadásaira. Jóváhagyja, megköti a
Szövetséggel 2012. június 18-án megkötött támogatási megállapodás módosítását az előterjesztés 5.
számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a
főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 munkanapon belül
Felelős: Tarlós István
2444/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A „8413 Sportcélú támogatás” cím 2012. évi előirányzata (ezen belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre sorának) egyedi elbírálású rendkívüli sportcélú feladatok kerete terhére 350 000 Ft
támogatást nyújt a Budapesti Szabadidősport Szövetség részére a 2012. október 6-án megrendezésre került Moccanj Budapest! Őszi Sportfesztivál
kiadásaira. Jóváhagyja, megköti a Szövetséggel
2012. június 18-án megkötött támogatási megállapodás módosítását az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 munkanapon belül
Felelős: Tarlós István
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2445/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A „8413 Sportcélú támogatás” cím 2012. évi előirányzata (ezen belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre sorának) egyedi elbírálású rendkívüli sportcélú feladatok kerete terhére
200 000 Ft támogatást nyújt a Budapesti Torna Szövetség részére a Szövetség utánpótlás-nevelési versenyrendszerének támogatására torna („Borsos
Jenő Emlékverseny”, 2012. december 8.), gumiasztal (Budapest Bajnokság, 2012. december 15.) és
akrobatikus torna (Budapest Kupa, 2012. október
20.) szakágban. Jóváhagyja, megköti a Szövetséggel 2012. június 20-án megkötött támogatási megállapodás módosítását az előterjesztés 7. számú
melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 munkanapon belül
Felelős: Tarlós István
2446/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. h.
A „8413 Sportcélú támogatás” cím 2012. évi előirányzata (ezen belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre sorának) egyedi elbírálású rendkívüli sportcélú feladatok kerete terhére
250 000 Ft támogatást nyújt a Budapesti Atlétikai
Szövetség részére a 2012. szeptember 30-án megrendezésre került Jubileumi (Kegyeleti) Történelmi
Váltófutás kiadásaira. Jóváhagyja, megköti a Szövetséggel 2012. június 18-án megkötött támogatási
megállapodás módosítását az előterjesztés 8. számú
melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 munkanapon belül
Felelős: Tarlós István
Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2012. október 31-i ülésén.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző



Tarlós István s. k.
főpolgármester
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Kivonat
Budapest Főváros Közgyűlése
2012. november 28-i ülésének
jegyzőkönyvéből
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2447/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:
1. Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló rendelet
megalkotására.
2. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat, az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság közötti tűzoltó
laktanyák felújítása tárgyában kötött támogatási
szerződések 1. számú módosítására.
3 Javaslat a Főpolgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására.
4. Javaslat a főpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására az erre vonatkozó jogszabályok változása miatt.
5. Javaslat a kegyeleti közszolgáltatási díjak 2013.
évi mértékének megállapítására, valamint a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000.
(XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.
6. Javaslat az erdőkre vonatkozó optimális birtokszerkezet kialakítására.
7. A Fővárosi Vízművek Zrt. tulajdonában lévő víziközmű-vagyon Fővárosi Önkormányzatra történő átszállásával kapcsolatos döntések.
8. Javaslat a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás megszüntetésének módjára, és döntés az ezzel összefüggő feladatok meghatározására.
9. Javaslat egyes tulajdonosi döntések meghozatalára a Budapesti Vidám Park Zrt. és a Fővárosi
Állat- és Növénykert működtetésére vonatkozóan.
10. A Fővárosi Önkormányzat POLIS szervezeti
tagságának átruházása a BKK-ra.
11. Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. alapító okiratának módosítására.
12. Javaslat szociális intézmények támogatására.
13. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010.
(XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.
14. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv.
Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló
helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet
módosítására.

15. Javaslat a Főpolgármesteri Hivatalban feleslegessé vált számítástechnikai eszközök selejtezésére és egyes eszközök tulajdonjogának ingyenes átruházására.
16. Javaslat a Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar–Keleti pályaudvar)
és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításával kapcsolatos szerződések megkötésére.
17. A Római-parti ideiglenes árvízvédelmi mű építése, javaslat a partvédőmű építésére vonatkozó
támogatási szerződés megkötésére, a beruházás
célokmányának módosítása.
18. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről
szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására a Budapest XI. kerület, Irinyi József
utca–Bogdánfy utca–vasútvonal–Lágymányosi
híd lehajtó–Duna folyam által határolt területre
vonatkozóan.
19. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről
szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására a Budapest XXII. kerület, Budatétényi
utca–Móricz Zsigmond út–Erzsébet királyné út–
Csiperke utca–Szabadkai utca által határolt területre vonatkozóan.
20. Javaslat a Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás társulási
megállapodásának módosítására.
21. Javaslat a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. 2012. évi üzleti
tervének elfogadására, valamint 2012. évi pénzügyi elszámolásának rendezésére.
22. Javaslat a JAZZART Közcélú Alapítvánnyal
kötendő közszolgáltatási szerződés megkötésére.
23. Javaslat a 2012. július 31. napjával jogutóddal
megszűnt Gárdonyi Géza Kollégium, Kós Károly Kollégium és Varga Katalin Középiskolai
Kollégium záró beszámolójának elfogadására és
előirányzatainak rendezésére.
24. Javaslat köznevelési és gyermekvédelmi intézmények alapító okiratainak módosítására és az
ehhez kapcsolódó döntések meghozatalára.
25. Javaslat az oktatási ágazathoz tartozó gazdasági
szervezetek alapító okiratainak módosítására.
26. Javaslat az európai uniós támogatással megvalósuló projektek tájékoztatási és nyilvánossági
feladatainak ellátására kötött szerződések fedezetének átcsoportosítására.
27. Javaslat a Városligeti Műjégpálya intézmény
működésének támogatására.
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28. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat sportágazati
pályázatok – „D” jelű (diáksport) és „SZ” jelű
(szabadidősport) – kedvezményezettjeinek támogatására.
29. A Schöpf-Mérei Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. „v. a.” 2011. augusztus 1.–2012. július
31. közötti időszak közhasznú éves beszámolójának elfogadása és egyéb döntések.
30. Javaslat a Margitszigeti Szabadtéri Színpad műszaki állapotának javításához beruházási forrás
biztosítására.
31. Javaslat a Dr. Urmánczy Nándor országgyűlési
képviselő tiszteletére felállított emlékpad újbóli
felállítására.
32. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló
14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.
33. Javaslat a BDO Magyarország Könyvvizsgáló
Kft., mint a BKK Zrt. könyvvizsgálatért felelős
jogi személy képviseletében eljáró és személyében felelős könyvvizsgáló cseréjére.
34. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Pátria Nyomda Zrt.-ben lévő 3,73%-os részvényhányadának
értékesítésre vonatkozó előzetes tulajdonosi
döntés meghozatalára.
35. A FŐKERT Nonprofit Zrt. által együttműködési megállapodás alapján lebonyolított „Budapest
(XIII. kerület) Margitszigeti szökőkút átépítése,
új vízgépészet kialakítása és környezetének, valamint a Rózsakert környezetének rekonstrukciós munkái” tárgyú lezárt közbeszerzési eljárásában elfogadott szerződéstervezet jóváhagyása,
valamint tájékoztatás a közbeszerzési eljárás folyamatáról.
36. Javaslat előzetes döntések meghozatalára az
FCSM Zrt. 2012. november 30-ai közgyűlésének napirendi pontjára vonatkozóan.
37. Javaslat a BVK Holding Zrt. vezérigazgatójának és vezető állású munkavállalóinak 2012. évi
prémium-feladatainak kitűzésére.
38. Bp. IX., Bakáts tér 10. sz. alatti Társasház évi
rendes közgyűlésének összehívása.
39. CET Közraktárak épületegyüttes befejezéséhez
szükséges műszaki szakvélemény beszerzése.
40. Javaslat a Budapest XXII. kerület, Terv u. 19.
szám alatti ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződéstől való elállásra.
41. Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető
elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.
42. Javaslat a BFVK Zrt. szervezeti struktúrájának
módosítására.
43. Javaslat a 286/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. határozat módosítására.
44. Javaslat a BKK Zrt. feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keret-megállapodás 4. sz.
módosítására, a díjszabási melléklet pontosítása.

2013. március 8.

45. Javaslat a Széll Kálmán tér kapcsolódó területeinek rendezése, a 2-es villamos vonal felújításának előkészítése, egységes utastájékoztatási
rendszer kiépítése és P+R parkolók létesítése
kapcsán szükséges döntésekre.
46. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzatának az egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszainak karbantartási
támogatása kapcsán szükséges döntésekre.
47. Duna-parti kikötők közterület-használati hozzájárulás meghosszabbítására.
48. Javaslat az Enviroduna Beruházás Előkészítő
Kft.-vel fennálló vállalkozási (keret)szerződés
3. számú módosítására és a 2012. évi megállapodás megkötésére.
49. Javaslat Budapest Területfejlesztési Koncepció
helyzetelemzésének elfogadására.
50. Javaslat 2010. évi Műemléki Alap pályázat támogatási szerződésének módosítására.
51. Javaslat a TÁMOP 2.2.3-07/1-2F-2008-0011 és
a KMOP-4.1.1/A-2008-0005 azonosító számú
projektek támogatási szerződésének módosítására.
52. Javaslat egyetértési jog gyakorlására a Fővárosi
Szabó Ervin Könyvtár 2. sz. régió igazgatójának
kinevezésére.
53. Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár használati szabályzata módosítására.
54. Javaslat kulturális intézmények szakmai pályázatainak benyújtásához hozzájárulás megadására.
55. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a József
Attila Színház Nonprofit Kft. között megkötött
működési célú támogatási kölcsön nyújtása témában kötött megállapodás módosítására.
56. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat köznevelési
intézményeinél hatályos jogszabályokhoz igazodó fejlesztések, intézkedések jóváhagyására.
57. Javaslat intézményi szervezeti és működési szabályzat jóváhagyására.
58. Javaslat köznevelési intézmények pályázatainak előzetes jóváhagyására.
59. Javaslat a kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek külföldi kiküldetéseivel és szakmai beszámolóival kapcsolatos döntésre.
60. Javaslat intézményvezetői pályázat eredménytelenné nyilvánítására (Idősek és Pszichiátriai
Betegek Otthona, Virág B. u.).
61. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő Búcsúszentlászló, Arany J. u. 17. sz.
alatti Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona szervezeti és működési szabályzatának módosítására.
62. Javaslat a Google Street View szolgáltatás Budapesten történő bevezetésének támogatására.
63. Beszámoló a közlekedési tanácsnok éves (2012.
évi) tevékenységéről.
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64. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010.
(XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.
65. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.
66. Javaslat a FŐGÁZ Zrt. 2012. december 20-ai
rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjára vonatkozó előzetes döntés meghozatalára.
67. Javaslat a „Folyószámla-hitelkeret igénybevétele” tárgyú uniós eljárási rend szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás
lezáró döntésének meghozatalára.
68. Javaslat a „Hitelfelvétel 2012” tárgyú, uniós eljárási rend szerinti, hirdetmény közzétételével
induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás részvételi szakaszát lezáró és az ajánlattételi szakaszát
indító döntések meghozatalára.
69. „Belvárosi Főplébánia templom (Budapest
V. ker., Március 15. tér) homlokzatainak veszélytelenítése utáni helyreállítás II. ütemében homlokzatok építészeti helyreállítása, kőfelületeinek, kőszobrászati és fémszerkezeti elemeinek
restaurálása” tárgyú uniós eljárási rend szerinti,
nyílt közbeszerzési eljárást lezáró döntésének
meghozatala.
70. Javaslat a kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek összeférhetetlenségeivel és további munkavégzésre irányuló jogviszonyaival kapcsolatos
döntésre.
Ebédszünet utáni első napirend:
– Gyűlöletbeszédről állásfoglalás megfogalmazása.
Ebédszünet utáni második napirend:
– Javaslat gróf Esterházy János szobrának elhelyezésére a XII. kerület (7911/2) hrsz. alatt felvett
(Gesztenyéskert) ingatlanon.
A napirend 1. pontja: Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 87/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendeletét a helyi iparűzési adóról.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2448/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy a helyi iparűzési
adóról szóló rendeletben foglalt adómentességre
és -kedvezményre vonatkozó rendelkezéseket vizsgálja felül, és lehetőség szerint a rendeletmódosítást terjessze be a Fővárosi Közgyűlés következő
rendes ülésére.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés következő rendes
ülése
Felelős: Tarlós István
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A napirend 2. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság közötti,
tűzoltólaktanyák felújítása tárgyában kötött támogatási
szerződések 1. számú módosítására.
Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2449/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
hatályon kívül helyezi a 451/2012. (IV. 25.) Főv.
Kgy., a 452/2012. (IV. 25.) Főv. Kgy. és a 460/2012.
(IV. 25.) Főv. Kgy. határozatokat.
2450/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti az FPH015/376-25/2011.,
FPH015/376-26/2011., FPH015/376-27/2011. és
FPH015/376-28/2011. számú támogatási szerződések 1. számú módosításáról szóló, az előterjesztés
5–8. számú mellékletei szerinti háromoldalú szerződéseket, és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.
Határidő: a döntést követő 6. és 45. nap között
Felelős: Tarlós István
A napirend 3. pontja: Javaslat a Főpolgármesteri
Hivatal alapító okiratának módosítására.
Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2451/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
2013. január 1-jei hatállyal módosítja Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatalának
alapító okiratát az előterjesztés 2. számú melléklete
szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az
alapító okirat módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak
az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.
Határidő: a döntést követő 20 napon belül
Felelős: Tarlós István
A napirend 4. pontja: Javaslat a főpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására az
erre vonatkozó jogszabályok változása miatt.
Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2452/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy Tarlós István főpolgármester illetménye 2013. január 1. napjától kezdődően a jogszabályi előírások alapján havonta
alapilletmény:
602 940 Ft
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illetménykiegészítés:
301 470 Ft
vezetői illetménypótlék:
391 911 Ft
összesen:
1 296 321 Ft
összegben kerül megállapításra.
Felkéri a főpolgármesteren keresztül a főjegyzőt a
szükséges munkaügyi intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. január 1.
Felelős: Tarlós István főpolgármester útján a főjegyző
2453/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy Tarlós István főpolgármester költségtérítése a jogszabályi előírások alapján 2013. január 1. napjától kezdődően havonta 194 448 Ft öszszegben kerül megállapításra.
Felkéri a főpolgármesteren keresztül a főjegyzőt a
szükséges munkaügyi intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. január 1.
Felelős: Tarlós István főpolgármester útján a főjegyző
2454/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy 2013. január
1-jétől a főpolgármester és a főpolgármester-helyettesek illetménye és költségtérítése pénzügyi fedezetét a 2013. évi költségvetésben a „7101 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási
előirányzatán, a 005 törzsszámon a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó előirányzatán 117 420 E Ft öszszegben tartósan biztosítja:
Személyi juttatások:
92 457 E Ft
Szociális hozzájárulási adó:
24 963 E Ft.
Határidő: 2013. évi költségvetés elkészítése
Felelős: Tarlós István
A napirend 5. pontja: Javaslat a kegyeleti közszolgáltatási díjak 2013. évi mértékének megállapítására, valamint a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000.
(XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.
Előterjesztő: dr. György István
A napirend 6. pontja: Javaslat az erdőkre vonatkozó
optimális birtokszerkezet kialakítására.
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2455/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a fővárosi tulajdonú erdőterületeken az egységes, szakszerű, folyamatos és jogszerű
erdőgazdálkodás érdekében meg kell kezdeni az erdők megfelelő birtokszerkezetének a kialakítását.
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2456/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a 2013.
évi költségvetésben az erdők megfelelő birtokszerkezetének kialakításával kapcsolatos feladat ellátására új „Erdőgazdálkodás” címkódon dologi előirányzatként 3 000 E Ft fedezetet biztosít.
Határidő: a 2013. évi költségvetés elfogadása
Felelős: Tarlós István
A napirend 7. pontja: A Fővárosi Vízművek Zrt. tulajdonában lévő víziközmű-vagyon Fővárosi Önkormányzatra történő átszállásával kapcsolatos döntések.
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2457/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező, a Fővárosi Vízművek Zrt. és Budapest
Főváros Önkormányzata között a 2011. évi CCIX.
törvény alapján bekövetkező víziközmű-vagyon átszállással összefüggésben létrejövő megállapodást,
és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Tarlós István
2458/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező, a Fővárosi Vízművek Zrt. és Budapest Főváros Önkormányzata között létrejövő
vagyonkezelési szerződést a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába kerülő víziközmű-vagyon további
üzemeltetésére, és felkéri a főpolgármestert a vagyonkezelési szerződés aláírására.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Tarlós István
2459/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a 2013. évi
költségvetés tervezése során új „8465 Víziközművagyon ingatlan-nyilvántartás költsége” címen dologi kiadásként 10,2 M Ft előirányzatot biztosít a
víziközmű önálló ingatlanként történő, valamint a
vízvezetési szolgalmi jog ingatlan-nyilvántartásba
történő bejegyzéséhez.
Határidő: a 2013. évi költségvetési rendelet előkészítése során
Felelős: Tarlós István
A napirend 8. pontja: Javaslat a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás megszüntetésének módjára, és döntés az ezzel összefüggő feladatok meghatározására.
Előterjesztő: dr. György István

2013. március 8.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2460/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás megszüntetéséről szóló megállapodást
az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István
2461/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás mint költségvetési szerv megszüntető okiratát az
előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal,
és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István
2462/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatával a parkolás-üzemeltetési feladatok ellátására irányuló együttműködési megállapodást az előterjesztés
5. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a
főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István
2463/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Az együttműködési megállapodás alapján a 2013.
január 1. napjától történő együttműködésből eredő
elszámolási kötelezettségek teljesítésének felügyeletére és ellenőrzésére létesülő 6 tagú Ellenőrző
Munkacsoportba a Fővárosi Önkormányzat részéről tagként 2013. január 1-jétől határozatlan időre:
– Dódity Gabriellát,
– dr. György Istvánt és
– dr. Wiener Juditot
delegálja.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 9. pontja: Javaslat egyes tulajdonosi döntések meghozatalára a Budapesti Vidám Park Zrt. és a Fővárosi Állat- és Növénykert működtetésére vonatkozóan.
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs,
Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2464/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el az LMP-frakció módosító javaslatát, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy nyílt pályázat keretében megvizsgálja, hogy milyen önkormányzati vagy magántulajdonban lévő helyszínen biztosítható új vidámparki funkció létesítése. A
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helyszín kiválasztása során előnyben kell részesíteni az olyan közösségi közlekedéssel jól megközelíthető, barnamezős, illetve alulhasznosított területeket (pl. Népliget), amelyek új funkcióval való
ellátása kedvező városszerkezeti változásokat hoz.
Határidő: 2013. május 1.
Felelős: Tarlós István.”
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2465/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Vidám Park Zrt. (Társaság) – székhelye: 1146
Budapest, Állatkerti körút 14–16., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042417 – legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy:
A Budapesti Vidám Park Zrt. 2013. szeptember 30.
dátummal szüntesse meg alaptevékenységét a Városliget területén, és előzetesen kinyilvánítja azon
szándékát, hogy a Budapesti Vidám Park Zrt. által
használt területet a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Vidám Park Zrt. között létrejött
üzemeltetési joggal vegyes földhasználati szerződés megszüntetését és a Fővárosi Állat- és Növénykert alapító okiratának módosítását követően átadja
a Fővárosi Állat- és Növénykertnek az alábbi ütemezés szerint:
1.1. A Fővárosi Állat- és Növénykert a teljes terület feletti rendelkezési jogot megkapja, és az előterjesztés 2. sz. mellékletében 2. számmal jelölt területet a Fővárosi Állat- és Növénykert a 2013-as
szezontól családi játékparki és állatkerti szolgáltatások nyújtása céljából használja, és egyetért azzal,
hogy a Budapesti Vidám Park Zrt. pedig 2013. szeptember 30-ig bérleti konstrukcióban (a Fővárosi Állat- és Növénykertnek fizetendő jelképes bérleti díj
ellenében) használja és hasznosítja a számára fennmaradó területet.
1.2. A Budapesti Vidám Park Zrt. a területen található Fővárosi Állat- és Növénykerthez kerülő épületeket, építményeket és ingóságokat 2013.
szeptember 30. napját követően Budapest Főváros
Önkormányzatára ruházza, a használható, vagy értékesíthető gépeket 2013. december 31-ig elszállítja a városligeti telephelyéről. A műemlékek (elsődlegesen Körhinta, Hullámvasút, Lézer dodzsem
tetőszerkezete, Barlangvasút) megóvásáról, esetleges üzemeltetéséről a terület jövőbeni gazdája, a
Fővárosi Állat- és Növénykert gondoskodik, a Budapesti Vidám Park Zrt. működésének befejezését
követően, 2013. szeptember 30. után.
Határidő: 2012. december 31. (1.1.), illetve 2013. december 31. (1.2.)
Felelős: Tarlós István
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2466/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Vidám
Park Zrt. által használt földterületre vonatkozóan
1998. október 9-én kötött, többször módosított üzemeltetési joggal vegyes földhasználati szerződés
megszüntetésére, valamint a földterület Fővárosi
Állat- és Növénykert részére történő átadásának
feltételeire vonatkozó javaslatát (intézmény alapító okiratának módosítása, stb.) terjessze a Fővárosi
Közgyűlés elé.
Határidő: 2013. február 28.
Felelős: Tarlós István
2467/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
A Budapesti Vidám Park Zrt. részére a 2013. évi
szezonkezdés biztosítására 150 000 E Ft összegű
alárendelt tulajdonosi kölcsönt nyújt 2013. december 31-ei visszafizetési határidővel, azzal, hogy azt
az operatív működéssel kapcsolatos kiadások kifizetésére kell fordítani. A Társaság a kölcsön felhasználásáról a 2012. évi beszámoló benyújtásakor köteles a Fővárosi Közgyűlés felé elszámolni.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Vidám
Park Zrt.-t erről értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
2468/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
A 150 000 E Ft fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „9194 Előző városvezetés örökségének
kezelésére céltartalék” cím kiadási előirányzatát
150 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8135 Vidám Park Zrt. cím” kiadási, azon belül működési célú támogatási kölcsön
nyújtása című előirányzatát.
2469/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a 150 000 E Ft összegű alárendelt tulajdonosi kölcsön nyújtására vonatkozó
megállapodást az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a
megállapodás aláírására, valamint a kölcsönnek a
Budapesti Vidám Park Zrt. számlájára történő egyösszegű átutalásához szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: megállapodás aláírása: azonnal, kölcsön
utalása: a megállapodás aláírását követően azonnal
Felelős: Tarlós István
2470/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Vidám Park Zrt.
menedzsmentjének közreműködésével készítsen
hatástanulmányt és vagyonértékelést a vidámparki
üzleti potenciál hasznosításával és értékesítésével
kapcsolatban.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Tarlós István
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2471/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
A „9194 Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék” cím előirányzata terhére 100 000 E Ft
támogatást biztosít a Fővárosi Állat- és Növénykert
intézmény számára a területbővítéshez kapcsolódó
beruházási és uniós pályázati feladatok előkészítése érdekében.
2472/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
100 000 E Ft-tal csökkenti a „9194 Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék” cím működési előirányzatát, és ezzel egyidőben ugyanezen
összeggel megemeli a „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházás” cím kiadási előirányzatait
és a címen belül tervbe veszi a kulturális feladatok
között az új „FÁNK terület bővítéséhez kapcsolódó
beruházások előkészítése” feladatot 100 000 E Ft
összköltséggel.
2473/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Fővárosi Állat- és Növénykert,
mint a Fővárosi Önkormányzat intézménye, az alapító okirat megfelelő módosítása és a jelenlegi vidámparki területek átvétele után,
– a terület Állatkert felé eső részén a 2013-as szezontól családi játékparki, állatkerti szolgáltatásokat nyújt a nagyközönség számára;
– az állatkerti és a vidámparki területek összenyitására intézkedik a közös működtethetőség és a
közönségforgalom biztosítása érdekében.
Határidő: 2013. április 30.
Felelős: Tarlós István
2474/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy kezdjen tárgyalást
Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatával, a Budapest XIV. kerület Varannó utca tulajdonosával az ingatlanok együttes használatának
biztosítása érdekében és a megállapodást terjessze
a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: 2013. március 31.
Felelős: Tarlós István
A napirend 10. pontja: A Fővárosi Önkormányzat
POLIS szervezeti tagságának átruházása a BKK-ra.
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs,
dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2475/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata 2012. december 1-jével kezdődően megszünteti
tagságát a POLIS nemzetközi szervezetben, és felkéri a főpolgármestert az ehhez szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
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2476/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Tudomásul veszi, hogy a BKK Zrt. csatlakozik a
POLIS nemzetközi szervezethez.
A napirend 11. pontja: Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. alapító okiratának módosítására.
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs,
dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2477/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdésében foglaltak szerint a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti
tartalommal, egyben elfogadja a Társaság egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés
2. számú melléklete szerinti tartalommal.
2478/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint arra, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a módosítás
Cégbíróság felé történő bejelentéséről a Társaság
jogi képviselőjének közreműködésével.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 12. pontja: Javaslat szociális intézmények támogatására II.
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szentes Tamás
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2479/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
tudomásul veszi a „9181 Céltartalék a szociális intézmények működőképességének megőrzésére”
szolgáló tartalékkeret felhasználásáról szóló tájékoztatást.
2480/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
A Baross utcai Idősek Otthona működőképességének megőrzése érdekében egyszeri jelleggel
5 000 E Ft összeggel csökkenti a „9300 Általános
tartalék” cím előirányzatát, és azonos összeggel
megemeli a „2102 Fővárosi Önkormányzat Idősek
Otthona Baross u.” cím támogatási és kiadási, azon
belül dologi kiadási előirányzatát.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
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2481/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
A Dózsa György úti Idősek Otthona működőképességének megőrzése érdekében egyszeri jelleggel
13 400 E Ft összeggel csökkenti a „9300 Általános
tartalék” cím előirányzatát, és azonos összeggel
megemeli a „2103 Fővárosi Önkormányzat Idősek
Otthona Dózsa György út” cím támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadási előirányzatát.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
2482/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
A Halom utcai Idősek Otthona működőképességének megőrzése érdekében egyszeri jelleggel 22 000
E Ft összeggel csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát, és azonos összeggel megemeli a „2106 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Halom u.” cím támogatási és kiadási, azon
belül dologi kiadási előirányzatát.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
2483/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
A Kamaraerdei úti Idősek Otthona működőképességének megőrzése érdekében egyszeri jelleggel
43 145 E Ft összeggel csökkenti a „9300 Általános
tartalék” cím előirányzatát, és azonos összeggel
megemeli a „2107 Fővárosi Önkormányzat Idősek
Otthona Kamaraerdei út” cím támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadási előirányzatát.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
2484/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
A Kútvölgyi úti Idősek Otthona működőképességének megőrzése érdekében egyszeri jelleggel
8 775 E Ft összeggel csökkenti a „9300 Általános
tartalék” cím előirányzatát, és azonos összeggel
megemeli a „2108 Fővárosi Önkormányzat Idősek
Otthona Kútvölgyi út” cím támogatási és kiadási,
azon belül dologi kiadási előirányzatát.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
2485/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
A Virág Benedek utca Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona működőképességének megőrzése érdekében egyszeri jelleggel 13 370 E Ft összeggel
csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát, és azonos összeggel megemeli a „2110 Fővárosi Önkormányzat Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona” cím támogatási és kiadási, azon belül
6 000 E Ft-tal a személyi juttatás, 2 620 E Ft-tal a
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munkaadókat terhelő járulékok, 4 750 E Ft-tal a dologi kiadási előirányzatát.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István

lák pénzügyi ellenőrzése után a támogatás azonnal
utalható.
Határidő: a költségvetési rendelet jóváhagyását követően
Felelős: Tarlós István

2486/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
A Gödöllő Idősek Otthona működőképességének
megőrzése érdekében egyszeri jelleggel 5 000 E Ft
összeggel csökkenti a „9300 Általános tartalék”
cím előirányzatát, és azonos összeggel megemeli a „2114 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gödöllő” cím támogatási és kiadási, azon belül
4 000 E Ft-tal a személyi juttatás, 1 000 E Ft-tal a
munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatát.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István

2491/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Az 1683/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. határozatot az
alábbiak szerint módosítja:
„A „9181 Céltartalék a szociális intézmények működőképességének megőrzésére” címen tervezett
előirányzat felhasználásáról, a céltartalék szükséges emeléséről, illetőleg a szociális ágazatban az
év végéig várható és a működőképesség fenntartása
érdekében szükséges további intézkedések meghozatala tárgyában előterjesztést kell készíteni és benyújtani a Fővárosi Közgyűlés számára legkésőbb
2013. július 31-ig.”
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

2487/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
A Vámosmikola Idősek Otthona működőképességének megőrzése érdekében egyszeri jelleggel
4 000 E Ft összeggel csökkenti a „9300 Általános
tartalék” cím előirányzatát, és azonos összeggel
megemeli a „2123 Fővárosi Önkormányzat Idősek
Otthona Vámosmikola” cím támogatási és kiadási,
azon belül dologi kiadási előirányzatát.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
2488/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
A szociális intézmények működőképességének megőrzése érdekében egyszeri jelleggel 5 000 E Ft öszszeggel csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím
előirányzatát és azonos összeggel megemeli a
„9181 Céltartalék a szociális intézmények működőképességének megőrzésére” cím, azon belül működési célú tartalék előirányzatát.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István

A napirend 13. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 88/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete
szerinti tartalommal.
A napirend 14. pontja: Javaslat Budapest Főváros
Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.)
Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat
tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006.
(VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
A Fővárosi Közgyűlés

2489/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésekhez kapcsolódó költségvetési rendelet módosítását terjeszsze a Közgyűlés elé.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
2490/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy az intézmények fizetőképességének
megőrzése érdekében a 2480-2487/2012. (XI. 28.)
Főv. Kgy. határozatokban jóváhagyott pótelőirányzat terhére a Közgyűlés döntését követően, a szám-

megalkotja 89/2012. (XII. 10.) önkormányzati rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.
Megalkotja 90/2012. (XII. 10.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 3. számú melléklete
szerinti tartalommal.
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A napirend 15. pontja: Javaslat a Főpolgármesteri Hivatalban feleslegessé vált számítástechnikai eszközök selejtezésére és egyes eszközök tulajdonjogának ingyenes átruházására.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2492/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja az előterjesztés 1. számú melléklete
szerinti jegyzőkönyvben foglalt 1–928-ig szereplő
sorszámon megjelölt számítástechnikai eszközök
selejtezését és megsemmisítését, valamint a 929–
1097 sorszámon megjelölt számítástechnikai eszközök selejtezését és elrendeli a selejtezett eszközök állományból való kivezetését.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
2493/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a selejtezési jegyzőkönyvet az előterjesztés 1. számú mellékletének
tartalma szerint írja alá.
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap
Felelős: Tarlós István
2494/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a Főpolgármesteri Hivatal kezelésében lévő selejtezett és az előterjesztés 1. sz.
mellékletében 929–1097. sorszámon megjelölt számítástechnikai eszközök tulajdonjogának a Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség (1052 Budapest, Városház u. 9–11.) részére
történő átruházására vonatkozó ajándékozási szerződést. Felkéri a főpolgármestert, hogy a szerződést az előterjesztés 2. számú mellékletében szereplő minta szerinti tartalommal írja alá.
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 16. pontja: Javaslat a budapesti 4. sz.
metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar–Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításával kapcsolatos szerződések megkötésére.
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2495/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött beruházói szerződés,
megvalósítási megállapodás, pénzeszköz átadás-átvételi megállapodások módosításáról és egységes
szerkezetbe foglalásáról szóló, az előterjesztés 11.

121

számú mellékletét képező módosított megvalósítási megállapodást, amelyet az előterjesztői kiegészítésben foglaltak figyelembevételével, a megállapodás 9.4.1., 9.4.4. pontjának alábbi módosításával és
9.4.5. pontjának törlésével hagy jóvá, köti meg és
kéri fel a főpolgármestert annak aláírására. A módosítással az eredeti megállapodás 9.4.6. pontja átszámozásra kerül.
„9.4.1. A projekttel kapcsolatban a BKV általános
döntéshozatali rendjéhez illeszkedő döntési szabályok érvényesülnek.”
„9.4.4. A BKV kötelezettséget vállal arra, hogy a
projekttel kapcsolatos kötelezettségvállalások meghozatala során a mindenkor hatályos alapító okiratában foglalt hatásköri szabályok szerint jár el.”
Határidő: 2012. december 15.
Felelős: Tarlós István
2496/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a budapesti 4. sz. metróvonal I. – Budapest Kelenföldi pályaudvar és Keleti
pályaudvar közötti – szakasz megépítése és a hozzá kapcsolódó felszíni beruházások megvalósítása
kincstári finanszírozásához, valamint a finanszírozást szolgáló kincstári számlák vezetéséhez kapcsolódóan megkötött kincstári szerződések módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló
kincstári szerződést az előterjesztés 12. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 2012. december 15.
Felelős: Tarlós István
A napirend 17. pontja: A Római-parti ideiglenes árvízvédelmi mű építése, javaslat a partvédőmű építésére
vonatkozó támogatási szerződés megkötésére, a beruházás célokmányának módosítása.
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2497/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Római-parti árvízvédelmi mű
Pünkösdfürdő utca–Mátyás király út közötti szakaszán a békásmegyeri védmű déli végpontjához
csatlakozva a Duna medre átlagosan 30 méteres
szélességben kerüljön feltöltésre. Felkéri a főpolgármestert, hogy a projekt ennek megfelelő továbbtervezésére a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
2498/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a Magyarország 2012. évi
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. sz. melléklet 18. pontjában leírt rendelke-
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zés alapján a Római-parti árvízvédelmi mű megvalósításának támogatására előirányzott bruttó
500 000 000 Ft, azaz bruttó ötszázmillió forint fővárosi átvételét biztosító támogatási szerződést az
előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal,
és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés,
valamint az ahhoz kapcsolódó szükséges egyéb
nyilatkozatok, dokumentumok aláírására.
Határidő: a támogatási szerződés beérkezését követő 15 nap
Felelős: Tarlós István
2499/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
A Római-parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatására a Belügyminisztériumtól beérkező támogatás pénzügyi rendezése érdekében megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok”
címen belül a „Római-parti árvízvédelmi mű építése” feladat bevételi előirányzatát 500,000 M Ft-tal,
és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli
a „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a „Fejlesztések átütemezésének
tartaléka” feladat kiadási előirányzatát.
A „Római-parti gát II. ütem építése” feladat megnevezése „Római-parti árvízvédelmi mű építése”
feladat megnevezésre változik. A feladat összköltsége 2 600,000 M Ft-ra változik, 2013. évi üteme:
1 000,000 M Ft, 2014. évi üteme: 1 300,000 M Ft.
2500/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „Római-parti árvízvédelmi mű építése” c. beruházás célokmányának előterjesztés szerinti 1. számú módosítását az előterjesztés 3. sz.
melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a
főpolgármestert, hogy a beruházási célokmányt írja
alá és adja ki.
Határidő: a költségvetési rendelet módosításának hatálybalépését követően azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 18. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy.
rendelet módosítására a Budapest XI. kerület, Irinyi József utca–Bogdánfy utca–vasútvonal–Lágymányosi híd
lehajtó–Duna folyam által határolt területre vonatkozóan.
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja az előterjesztés mellékletének megfelelő
tartalommal a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló
46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 91/2012. (XII. 10.) önkormányzati rendeletét a Budapest XI. kerület, Irinyi József utca–Bogdánfy utca–
vasútvonal–Lágymányosi híd lehajtó–Duna folyam által
határolt területre vonatkozóan.

2013. március 8.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2501/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről XI. kerület Újbuda Önkormányzatának polgármesterét tájékoztassa.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
2502/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 19. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására Budapest XXII. kerület, Budatétényi
utca–Móricz Zsigmond út–Erzsébet királyné út–Csiperke
utca–Szabadkai utca által határolt területre vonatkozóan.
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja a Budapest XXII. kerület, Budatétényi utca–Móricz Zsigmond út−Erzsébet királyné út−Csiperke
utca−Szabadkai utca által határolt területre vonatkozó,
a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 92/2012.
(XII. 10.) önkormányzati rendeletét az előterjesztés 1.
számú melléklete szerinti tartalommal.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2503/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.
Határidő: a rendelet hatálybalépésének napja
Felelős: Tarlós István
2504/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 20. pontja: Javaslat a Budapest-Budaörs
Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás
társulási megállapodásának módosítására.
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2505/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti Budaörs Város Önkormányzatával a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” projekt második fordulós KEOP pályázathoz szükséges, jogszabály és pályázati feltételek
alapján létrehozott jogi személyiségű Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 3. számú
módosítását, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 4. sz. mellékletét képező társulási megállapodás 3. számú módosítása, valamint az előterjesztés 5. sz. mellékletét képező módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 21. pontja: Javaslat a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt.
2012. évi üzleti tervének elfogadására, valamint 2012.
évi pénzügyi elszámolásának rendezésére.
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2506/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 56. § (1) bekezdése alapján a Társaság
legfőbb szervének hatáskörében eljárva, az egyszemélyes Társaság kizárólagos tulajdonosaként (alapítójaként) jóváhagyja a Budapesti Városfejlesztési
és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. igazgatósága 2/2012. (X. 26.) sz. határozatával elfogadott,
az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező 2012. évi
(felülvizsgált) üzleti, pénzügyi és költség tervét,
azzal a kikötéssel, hogy amennyiben a megvalósításhoz szükséges egyedi döntések a végrehajtás
során szükségessé teszik, akkor az igazgatóság intézkedjék a jóváhagyott üzleti terv módosításának
előkészítése iránt. Felkéri a főpolgármestert, hogy a
döntésről a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi
IV. törvény 284. § (2) bekezdése alapján értesítse a
Társaság vezető tisztségviselőit.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
2507/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
A 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 56. § (1) bekezdése alapján
a) Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2012. január 1.–október 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt.-vel történő
kamatelszámolást hajtsa végre, alapul véve azt,
hogy az együttműködési keretmegállapodás
rendelkezései szerint a Budapesti Városfejlesz-
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tési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt.
által kezelt, elkülönített projekt számlán realizált kamat a Budapesti Városfejlesztési és
Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. pénzügyi
bevételét képezi.
b) Jóváhagyja, hogy a kamatelszámolást követően, a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. a 2012. január 1.–október 31-ig terjedő időszakra vonatkozó,
az általa kezelt, elkülönített önkormányzati projekt számlán realizált kamatot a Társaság saját
pénzforgalmi számlájára átvezesse.
c) Jóváhagyja, hogy a 2012. november 1.–december 31-ig terjedő időtartamra, illetve a vagyonkezelési keretmegállapodás módosítása/kiváltása időpontjáig a Budapesti Városfejlesztési és
Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. – kiállított elszámolási értesítő alapján – az elkülönített
számlán realizált kamatot ezen határozat alapján
és további fővárosi önkormányzati jóváhagyás
szükségessége nélkül a Társaság a saját pénzforgalmi számlájára átvezesse.
Határidő: 30 nap, illetve a kamatelszámolási értesítő
beérkezését követő 30 nap
Felelős: Tarlós István
2508/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
A Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs
Vagyonkezelő Zrt. tudomásul veszi, hogy a 2012.
évben a projekt megvalósítása érdekében felmerült,
a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs
Vagyonkezelő Zrt. saját forrásából megelőlegezett,
tovább nem számlázott projektköltségek kizárólag
az együttműködési keretmegállapodás alapján kezelt ingatlanok hasznosítása során a 2012. és 2013.
évben elért bevételek erejéig kerülnek – az együttműködési keretmegállapodás 4. sz. mellékletének
4. a., b. pontjával összhangban – megtérítésre, a
fennmaradó projektköltségeket veszteségként le
kell írnia a Társaság saját tőkéjének terhére.
Határidő: a 2013. évi beszámoló elkészítése
Felelős: Tarlós István
2509/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a 118/2012. (I. 25.)
Főv. Kgy. határozat alapján dolgozza ki a Társaság
működésének 2013. január 1-jétől érvényes új alapdokumentumait, így szerződéses hátterét, finanszírozásának módját, és azt 2013. január 31-ig terjeszsze be jóváhagyásra a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: 2013. január 31.
Felelős: Tarlós István
2510/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy 2013. március 31ig a Társaság igazgatóságával együttműködve dolgozza ki a víz- és kátránytornyok hosszú időtávú
hasznosítási koncepcióját, a fejlesztési tartalékok
beruházási célú felhasználásra vonatkozó elkép-
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zelést, illetve a Társaság 2013. évi üzleti tervét, és
azokat jóváhagyásra terjessze be a Fővárosi Közgyűlésnek.
Határidő: 2013. április 30.
Felelős: Tarlós István
A napirend 22. pontja: Javaslat a JAZZART Közcélú
Alapítvánnyal kötendő közszolgáltatási szerződés megkötésére.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2511/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
2012. évben 1 000 E Ft támogatást biztosít a
JAZZART Közcélú Alapítvány számára a Budapest
Jazz Club zenei tevékenységének támogatására.
2512/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
1 000 E Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék”
cím működési célú tartalék előirányzatát, és ezzel
egyidőben ugyanezen összeggel megemeli az új
„8365 JAZZART Közcélú Alapítvány” cím működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre előirányzatát.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
2513/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat
és a JAZZART Közcélú Alapítvány közötti közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 1. számú
melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: határozathozatalt követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
2514/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Támogatja a JAZZART Közcélú Alapítványt 2013.,
2014. és 2015. évben – költségvetési forrásai függvényében – évente 7 000 E Ft összeggel.
Határidő: 2013., 2014. és 2015. évi költségvetési rendelet elfogadása
Felelős: Tarlós István
A napirend 23. pontja: Javaslat a 2012. július 31.
napjával jogutóddal megszűnt Gárdonyi Géza Kollégium, Kós Károly Kollégium és Varga Katalin Középiskolai Kollégium záró beszámolójának elfogadására és előirányzatainak rendezésére.
Előterjesztő: Csomós Miklós

2013. március 8.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2515/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a Gárdonyi Géza Kollégium tevékenységét lezáró beszámolóját az előterjesztés 1. számú
melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
2516/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Kós Károly Kollégium tevékenységét
lezáró beszámolóját az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
2517/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Varga Katalin Középiskolai Kollégium tevékenységét lezáró beszámolóját az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
2518/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja az érintett kollégiumok jogutóddal történő megszüntetése miatti előirányzatrendezéseket
az előterjesztés 4. számú melléklete szerint.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2012. novemberi
költségvetési rendeletmódosítása
Felelős: Tarlós István
A napirend 24. pontja: Javaslat köznevelési és gyermekvédelmi intézmények alapító okiratainak módosítására és az ehhez kapcsolódó döntések meghozatalára.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2519/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
2012. december 30. napjával a Gennaro Verolino
Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon
és Gyermekotthon (Budapest XII., Hegyhát út 19.)
férőhelyeinek számát a gyermekotthoni egységben
30 férőhellyel csökkenti, a kollégiumban 30 férőhellyel megemeli.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
2520/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Gennaro Verolino Általános Iskola,
Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Budapest XII., Hegyhát út 19.) alapító okiratát
az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat
módosítás, valamint az előterjesztés 3. sz. mellék-
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lete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.
Határidő: döntést követő 15 nap
Felelős: Tarlós István
2521/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának
Aga Gyermekotthona (1186 Budapest, Tövishát
utca 2/a.) alapító okiratát az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint az
előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.
Határidő: döntést követő 15 nap
Felelős: Tarlós István
2522/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának
Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma (1192
Budapest, Hungária út 36.) alapító okiratát az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal, és
felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okirat aláírására és kiadására.
Határidő: döntést követő 15 nap
Felelős: Tarlós István
2523/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának
Nyitott Világ Fejlesztő Iskolája (1125 Budapest,
Diósárok út 40.) alapító okiratát az előterjesztés 11.
sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint
az előterjesztés 12. sz. melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat
aláírására és kiadására.
Határidő: döntést követő 15 nap
Felelős: Tarlós István
2524/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának
Általános Iskolai Kollégiuma (1022 Budapest,
Tapolcsányi út 4.) alapító okiratát az előterjesztés
14. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a
főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 15. sz. melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okirat aláírására és kiadására.
Határidő: döntést követő 15 nap
Felelős: Tarlós István
2525/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Módosítja az Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Gyermekotthon (Bakonyoszlop, Kossuth
L. u. 1.) alapító okiratát az előterjesztés 17. sz. mel-
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léklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint az
előterjesztés 18. sz. melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat
aláírására és kiadására.
Határidő: döntést követő 15 nap
Felelős: Tarlós István
2526/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Módosítja az Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon (Pilis, Kossuth Lajos u. 31.) alapító okiratát
az előterjesztés 20. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat
módosítás, valamint az előterjesztés 21. sz. melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.
Határidő: döntést követő 15 nap
Felelős: Tarlós István
2527/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Esze Tamás Gyermekotthona (1125 Budapest,
Diósárok út 40.) alapító okiratát az előterjesztés
23. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a
főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 24. sz. melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okirat aláírására és kiadására.
Határidő: döntést követő 15 nap
Felelős: Tarlós István
2528/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
2012. december 30. napjával Cseppkő Óvoda néven új intézményt alapít, 1025 Budapest, Cseppkő u. 74. székhellyel, és felkéri a főpolgármestert
az előterjesztés 25. sz. melléklete szerinti alapító
okirat aláírására és kiadására és az intézmény törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése iránti intézkedésre.
Határidő: döntést követő 15 nap
Felelős: Tarlós István
2529/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának
Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája (1025 Budapest, Cseppkő u. 74.) alapító okiratát az előterjesztés 27. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás,
valamint az előterjesztés 28. sz. melléklete szerinti
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.
Határidő: döntést követő 15 nap
Felelős: Tarlós István
2530/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Munkáltatói jogkörében eljárva a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
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(a továbbiakban: Kjt.) 20/B. § (1) bek., 20/A. § (1)
és (3)–(8) bekezdései alapján – figyelemmel a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
közoktatási intézményekben való végrehajtásáról
szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésében foglaltakra – pályázatot ír ki a Fővárosi
Önkormányzat fenntartásában működő Cseppkő
Óvoda (1025 Budapest, Cseppkő u. 74.) magasabb
vezetői (intézményvezetői) feladatainak ellátására
az előterjesztés 29. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: 2013. március 1.
Felelős: Tarlós István
2531/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az
előterjesztés 29. sz. melléklete szerinti pályázati
felhívás közzétételéről a pályázatok beadási határidejének egyértelmű feltüntetésével együtt.
Határidő: 2013. március 1.
Felelős: Tarlós István
2532/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény közoktatási intézményekben való végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §
(17) bekezdése alapján 2012. december 30. napjától a pályázati eljárás eredményes lezárultáig és
az alapján az igazgató kinevezéséig, de legfeljebb
2013. augusztus 15. napjáig tartó határozott időre
vezetői beosztás ellátására szóló helyettesi megbízást ad Elek Ilonának, és illetményét az előterjesztésben foglalt részletezés szerint 322 400 Ft-ban állapítja meg.
Határidő: 2012. december 30.
Felelős: Tarlós István
2533/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
2012. december 30. hatállyal tartós jelleggel csökkenti
a „430122 Cseppkő Gyermekotthon és Óvoda”
cím
támogatási és kiadási előirányzatát
5 E Ft-tal
ebből:
– személyi juttatás:
4 E Ft
– munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó:
1 E Ft
létszámkeret változás
–12 fő
és a „430123 Cseppkő Óvoda” új cím
támogatási és kiadási előirányzatát
megemeli
5 E Ft-tal
ebből:
– személyi juttatás:
4 E Ft
– munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó:
1 E Ft
létszámkeret változás
+12 fő
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2534/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Cseppkő Óvoda
és a pénzügyi-gazdálkodási feladatait ellátó gazdasági szervezet között az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése szerint létrejött
munkamegosztási megállapodást jóváhagyásra terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2013. márciusi rendes ülése
Felelős: Tarlós István
2535/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
A gondozottak áthelyezéséhez kapcsolódóan 2012.
december 30. napi hatállyal lecsökkenti a „370305
Gennaro Verolino Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon” cím létszám
előirányzatát 5 fővel, és egyidejűleg 5 fővel megemeli a „430109 Budapest Főváros Önkormányzatának Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona” cím létszám előirányzatát.
2536/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítást terjessze
a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendeletmódosító ülése elé.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2012. decemberi rendes ülése
Felelős: Tarlós István
A napirend 25. pontja: Javaslat az oktatási ágazathoz tartozó gazdasági szervezetek alapító okiratainak
módosítására.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2537/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
módosítja a BETISZK Gazdasági Szervezete (Budapest VII., Dohány u. 65.) alapító okiratát az előterjesztés 3.1. számú melléklete szerinti tartalommal.
2538/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Csepel TISZK Gazdasági Szervezete
(Budapest XXI., Posztógyár u. 10.) alapító okiratát
az előterjesztés 3.2. számú melléklete szerinti tartalommal.
2539/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Dél-Budai TISZK Gazdasági Szervezete (Budapest XII., Márvány utca 32.) alapító okiratát az előterjesztés 3.3. számú melléklete szerinti
tartalommal.
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2540/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Módosítja az Építőipari TISZK Gazdasági Szervezete (Budapest VIII., Mosonyi u. 6.) alapító okiratát
az előterjesztés 3.4. számú melléklete szerinti tartalommal.
2541/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Módosítja az ÉPTISZK Gazdasági Szervezete (Budapest XIII., Váci út 179–183.) alapító okiratát az
előterjesztés 3.5. számú melléklete szerinti tartalommal.
2542/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Gazdasági TISZK Gazdasági Szervezete (Budapest I., Ponty utca 1–3.) alapító okiratát
az előterjesztés 3.6. számú melléklete szerinti tartalommal.
2543/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Gimnáziumok Gazdasági Szervezete
(Budapest XIII., Róbert Károly krt. 49–51.) alapító
okiratát az előterjesztés 3.7. számú melléklete szerinti tartalommal.
2544/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Gundel TISZK Gazdasági Szervezete
(Budapest XIII., Huba utca 7.) alapító okiratát az
előterjesztés 3.8. számú melléklete szerinti tartalommal.
2545/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete (Budapest XIII., Róbert Károly krt.
49–51.) alapító okiratát az előterjesztés 3.9. számú
melléklete szerinti tartalommal.
2546/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Humán TISZK Gazdasági Szervezete
(Budapest VIII., Ludovika tér 1.) alapító okiratát az
előterjesztés 3.10. számú melléklete szerinti tartalommal.
2547/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Kollégiumok Gazdasági Szervezete
(Budapest XIV., Mogyoródi út 21.) alapító okiratát az előterjesztés 3.11. számú melléklete szerinti
tartalommal.
2548/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Modell TISZK Gazdasági Szervezete
(Budapest XIII., Vág utca 12–14.) alapító okiratát
az előterjesztés 3.12. számú melléklete szerinti tartalommal.
2549/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Petrik TISZK Gazdasági Szervezete
(Budapest XIV., Thököly út 48–54.) alapító okira-
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tát az előterjesztés 3.13. számú melléklete szerinti
tartalommal.
2550/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Szily TISZK Gazdasági Szervezete
(Budapest XIV., Várna utca 23.) alapító okiratát az
előterjesztés 3.14. számú melléklete szerinti tartalommal.
2551/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Színes TISZK Gazdasági Szervezete
(Budapest X., Maglódi út 8.) alapító okiratát az előterjesztés 3.15. számú melléklete szerinti tartalommal.
2552/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Budapest Főváros Önkormányzatának
Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági
Szervezete (1087 Budapest, Kerepesi út 33.) alapító okiratát az előterjesztés 3.16. számú melléklete
szerinti tartalommal.
2553/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 3.1–3.16.
számú mellékleteiben található alapító okirat módosítások aláírására és az előterjesztés 4.1–4.16.
számú mellékletei szerinti egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratok aláírására és kiadására.
Határidő: döntést követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István
2554/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az átalakításhoz
kapcsolódó költségvetési előirányzat rendezésére a
2013. évi költségvetés tervezésekor tegyen javaslatot.
Határidő: a 2013. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István
2555/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a gazdasági szervezetek szervezeti és működési szabályzatának megfelelő módosítását jóváhagyásra terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: 2013. március 31.
Felelős: Tarlós István
A napirend 26. pontja: Javaslat az európai uniós támogatással megvalósuló projektek tájékoztatási és nyilvánossági feladatainak ellátására kötött szerződések fedezetének átcsoportosítására.
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2556/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Város-rehabilitációs projektek
integrált tájékoztatási és nyilvánossági feladatainak ellátása”, valamint a „Kommunális/közmű projektek integrált tájékoztatási és nyilvánossági feladatainak ellátása” tárgyú szerződésekben szereplő
feladatok megvalósításához szükséges fedezetet
a szerződésekben szereplő projektek címkódjaira csoportosítja át. Ennek végrehajtása érdekében
80,560 M Ft-tal csökkenti a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” 006 törzsszám Főpolgármesteri
Iroda/Sajtóiroda cím dologi kiadási előirányzatát,
ezzel egyidejűleg
– 45,000 M Ft-tal megemeli a „8403 Önkormányzati beruházások” címen belül a KMOP „Délbudapesti régió vízrendezése” feladat 2012. évi
dologi kiadási előirányzatát. A „Dél-budapesti
régió vízrendezése” feladat összköltsége ezzel
1 634,945 M Ft-ra nő, a feladat 2012. évi üteme
1 470,277 M Ft, (ebből saját forrás 361,857 M
Ft, KMOP 1 108,420 M Ft).
– 35,560 M Ft-tal megemeli a „8403 Önkormányzati beruházások” címen belül a KMOP „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladat 2012. évi dologi kiadási előirányzatát
(a feladat összköltsége ezzel 4 999,907 M Ft-ra
nő, ebből saját forrás: 1 692,566 M Ft, KMOP:
3 307,341 M Ft).

2559/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
a Városligeti Műjégpálya intézmény részére, működőképességének megőrzése érdekében egyszeri
jelleggel 25 000 E Ft támogatást biztosít a „9300
Általános tartalék” cím előirányzata terhére.

2557/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Hatályon kívül helyezi a 2192/2012. (X. 31.) Főv.
Kgy. határozatot a „Városliget kapuja, Városligeti
Műjégpálya rekonstrukció” feladat engedélyokirata
7. számú módosításának jóváhagyásáról.
2558/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a
– „Dél-budapesti régió vízrendezése” projekt engedélyokiratának 8. sz. módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal;
– „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” című, 005964 számú engedélyokirat 7. számú módosítását az előterjesztés 2. sz.
melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon
az engedélyokiratok aláírásáról.
Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 27. pontja: Javaslat a Városligeti Műjégpálya intézmény működésének támogatására.
Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

2560/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
A támogatás biztosítása érdekében 25 000 E Ft-tal
csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím működési célú tartalék előirányzatát, és ezzel egy időben
ugyanezen összeggel megemeli az „5802 Városligeti Műjégpálya” cím támogatási és kiadási előirányzatát (ebből dologi kiadás: 25 000 E Ft).
A napirend 28. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat sportágazati pályázatok – „D” jelű (diáksport)
és „SZ” jelű (szabadidősport) – kedvezményezettjeinek
támogatására.
Előterjesztő: dr. Szentes Tamás
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2561/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a 2012. évi „8413 Sportcélú támogatás”
cím előirányzata terhére a „D” jelű – a budapesti
alap- és középfokú oktatási intézményekben működő diáksport egyesületek, iskolai sportkörök és
sportegyesületek sporttevékenységének támogatására – pályázat, az előterjesztés 3., 4. és 5. számú
mellékleteiben megjelölt kedvezményezettjeinek
támogatását összesen 7 000 E Ft értékben.
2562/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 3., 4. és 5. számú mellékleteiben foglalt kedvezményezettekkel a
támogatási megállapodásokat az előterjesztés 6.
számú melléklete szerint és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.
Határidő: 2013. január 31.
Felelős: Tarlós István
2563/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
A fővárosi fenntartású oktatási intézmények támogatása érdekében a 2012. évi „8413 Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon belül működési célú
pénzeszköz átadás áht-n kívülre előirányzatáról
mindösszesen 1 590 E Ft-ot átcsoportosít az előterjesztés 3. számú mellékletében szereplő fővárosi
fenntartású oktatási intézmények támogatási kiadási, azon belül dologi előirányzatára.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
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2564/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Az előterjesztés 4. számú mellékletében szereplő
fővárosi kerületi fenntartású oktatási intézmények
támogatása érdekében a 2012. évi „8413 Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon belül működési
célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre előirányzatáról mindösszesen 3 400 E Ft-ot átcsoportosít címen
belül kiadási, azon belül támogatásértékű működési
kiadás előirányzatra.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
2565/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Engedélyezi a „D” jelű – a budapesti alap- és középfokú oktatási intézményekben működő diáksport
egyesületek, iskolai sportkörök és sportegyesületek
sporttevékenységének támogatására – pályázat, az
előterjesztés 3., 4. és 5. számú mellékleteiben foglalt kedvezményezettjei részére – az előterjesztés 6.
számú melléklete szerinti minta támogatási megállapodás alapján – a támogatások utalását.
Határidő: 2013. április 30.
Felelős: Tarlós István
2566/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a 2012. évi „8413 Sportcélú támogatás”
cím előirányzata terhére az „SZ” jelű – a budapesti sportegyesületek és természetbarát egyesületek
szabadidősport és sportrekreációs tevékenységének
támogatására – pályázat, az előterjesztés 7. számú
mellékletében megjelölt kedvezményezettjeinek támogatását összesen 7 000 E Ft értékben.
2567/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 7. számú mellékletében foglalt kedvezményezettekkel a támogatási megállapodásokat az előterjesztés 8. számú
melléklete szerint, és felkéri a főpolgármestert azok
aláírására.
Határidő: 2013. január 31.
Felelős: Tarlós István
2568/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Engedélyezi az „SZ” jelű – a budapesti sportegyesületek és természetbarát egyesületek szabadidősport
és sportrekreációs tevékenységének támogatására
– pályázat, az előterjesztés 7. számú mellékletében
foglalt kedvezményezettjei részére az előterjesztés
8. számú melléklete szerinti minta támogatási megállapodás alapján a támogatások átutalását.
Határidő: 2013. április 30.
Felelős: Tarlós István
A napirend 29. pontja: A Schöpf-Mérei Ágost Kórház
és Anyavédelmi Központ Kht. „v. a.” 2011. augusztus 1.–
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2012. július 31. közötti időszak közhasznú éves beszámolójának elfogadása és egyéb döntések.
Előterjesztő: dr. Szentes Tamás
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2569/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
a Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi
Központ Kht. „v. a.” legfőbb szervének hatáskörében eljárva elfogadja a Társaság 2011. augusztus 1. és 2012. július 31. közötti időszakra vonatkozó közhasznú jelentését és éves beszámolóját
123 994 000 Ft egyező eszköz és forrás főösszeggel.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
2570/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a 43/2011. (I. 12.)
Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott, megkötött engedményezési szerződésben foglaltak végrehajtása
érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket a
Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. „v. a.” OTP Banknál vezetett 1178400920500021 számú számlája feletti rendelkezési jog
megszerzésére.
Határidő: 2012. december 15.
Felelős: Tarlós István
2571/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal a Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. „v. a.” 2012.
július 31-től 2012. december 31-ig felmerülő működési költségeinek megtérítésére, ezért a „8111
Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.” címen 3 971 E Ft összeget biztosít. Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen az összeg
átutalásáról.
Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 5 munkanap
Felelős: Tarlós István
2572/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
A Társaság működési költségeinek biztosítása érdekében 979 E Ft-tal csökkenti a „7204 Egészségügyi feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát, és ugyanezzel az összeggel
megemeli a „8111 Schöpf-Mérei Ágost Kórház és
Anyavédelmi Központ Kht.” kiadási, azon belül a
működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát, és felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó rendeletmódosítási javaslatot terjessze a
Közgyűlés elé.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
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A napirend 30. pontja: Javaslat a Margitszigeti Szabadtéri Színpad műszaki állapotának javításához beruházási forrás biztosítására.
Előterjesztő: Csomós Miklós

A napirend 31. pontja: Javaslat a Dr. Urmánczy
Nándor országgyűlési képviselő tiszteletére felállított
emlékpad újbóli felállítására.
Előterjesztő: Németh Szilárd

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2573/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
meg kívánja valósítani a Margitszigeti Szabadtéri
Színpad részleges rekonstrukciója feladatot bruttó
358 000 E Ft értékben úgy, hogy a forrás biztosítása mellett felkéri a Szabad Tér Színház Nonprofit
Kft.-t a feladat megvalósítására.

2577/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdése értelmében támogatja az 1942-ben az Erdélyi Férfiak
Egyesülete által Dr. Urmánczy Nándor emlékére állított 3×2×1 méteres mészkőpad újbóli felállítását
a fennmaradt terveknek és a korabeli leírásoknak
megfelelően az eredeti helyén, a XIII. kerület Margitsziget ún. művészsétánya térségében, a Szent
Mihály templom közelében.

2574/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
A rekonstrukció 2012. évben történő megkezdése
érdekében 10 000 E Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím működési célú tartalék előirányzatát, és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „8403 Önkormányzati beruházások”
cím „Margitszigeti Szabadtéri Színpad részleges rekonstrukciója” tárgyú új feladat előirányzatát.
A „Margitszigeti Szabadtéri Színpad részleges rekonstrukciója” feladat:
összköltsége:
358 000 E Ft,
2013. évi üteme
273 000 E Ft,
2014. évi üteme
75 000 E Ft.
2575/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1)
bek. c) pontja értelmében jóváhagyja a 6700 egyedi
azonosító számú, „Margitszigeti Szabadtéri Színpad részleges rekonstrukciója” tárgyú engedélyokiratot az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az okirat
aláírására.
Határidő: a vonatkozó költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 8 napon belül
Felelős: Tarlós István
2576/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 16. §
(1) bek. értelmében jóváhagyja és megköti az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező megvalósítási
megállapodást. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: a vonatkozó költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 8 napon belül
Felelős: Tarlós István

2578/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Az emlékpad újraállítását, és az ahhoz kapcsolódó
környezetrendezési kivitelezéssel és helyszíni átadással kapcsolatos munkálatokat a Fővárosi Önkormányzat saját forrásból kívánja 5 085 000 Ft értékben megvalósítani.
2579/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
A Dr. Urmánczy Nándor emlékpad helyreállítása
érdekében 5 085 E Ft összeggel csökkenti a „9300
Általános tartalék” cím előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli az új „8435 Dr.
Urmánczy Nándor emlékpad helyreállítása” cím,
azon belül az intézményi felújítások előirányzatát.
A napirend 32. pontja: Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2580/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
engedélyezi az alábbi alapítványok, civil szervezetek megjelölt összegű támogatásának átutalását a
„8447 Főpolgármesteri keret” cím terhére:
1. Magyar Sportújságírók Szövetsége
200 E Ft,
2. JMPoint Alapítvány
1 500 E Ft,
3. Kor Kontroll Társaság
200 E Ft,
4. Magyar Egészségügyi Szakdolgozói
Kamara
300 E Ft,
5. Szempont Alapítvány
350 E Ft,
6. Szent István Közhasznú Alapítvány 200 E Ft,
7. Magyar Örökség és Európa Egyesület 70 E Ft,
8. Magyar Kézművességért Alapítvány 300 E Ft.
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A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 93/2012. (XII. 10.) önkormányzati rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy.
rendelet módosításáról – az előterjesztő által írásban tett
kiegészítéssel – az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.
(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.
Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)
A napirend 35. pontja: Gyűlöletbeszédről állásfoglalás megfogalmazása.
Előterjesztő: Horváth Csaba
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2585/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a Jobbik-frakció módosító javaslatát, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés kinyilvánítja, hogy az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait, továbbá az ország függetlenségének, területi
épségének, gazdaságának, valamint a nemzeti vagyonnak a védelmét elismeri, ezért Budapest főváros közigazgatási területén mindent megtesz ezen
alapvető értékek biztosítása érdekében”.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2586/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
kinyilvánítja, hogy Budapest nem tűri, elutasítja a
gyűlöletbeszéd minden formáját, és megvédi polgárait a faji, vallási, etnikai és világnézeti különbségekből táplálkozó gyűlölettől.
2587/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Kötelezi a főpolgármestert, hogy az állásfoglalást a
legrövidebb időn belül hozza nyilvánosságra.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 36. pontja: Javaslat gróf Esterházy János szobrának elhelyezésére a XII. kerület (7911/2) hrsz.
alatt felvett (Gesztenyéskert) ingatlanon.
Előterjesztő: Pokorni Zoltán
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2588/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
hozzájárul az előterjesztés melléklete szerinti, Nagy
János szobrászművész gróf Esterházy Jánost ábrázoló köztéri alkotásának a Budapest XII. kerület,
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Gesztenyés kertben [hrsz.: (7911/2)] történő felállításához.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 37. pontja: A FŐKERT Nonprofit Zrt. által együttműködési megállapodás alapján lebonyolított
„Budapest (XIII. kerület) Margitszigeti szökőkút átépítése, új vízgépészet kialakítása és környezetének, valamint
a Rózsakert környezetének rekonstrukciós munkái” tárgyú lezárt közbeszerzési eljárásában elfogadott szerződéstervezet jóváhagyása, valamint tájékoztatás a közbeszerzési eljárás folyamatáról.
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2589/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a „Budapest (XIII. kerület) Margitszigeti szökőkút átépítése, új vízgépészet kialakítása
és környezetének, valamint a Rózsakert környezetének rekonstrukciós munkái” tárgyában született
tájékoztatást, valamint jóváhagyja a vállalkozási
szerződést az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy
gondoskodjon annak aláírásáról.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 38. pontja: Javaslat előzetes döntések
meghozatalára az FCSM Zrt. 2012. november 30-ai közgyűlésének napirendi pontjára vonatkozóan.
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2590/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy
a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2012. november 30-ai rendkívüli közgyűlésén Budapest Főváros
Önkormányzata, mint részvényes képviseletében
eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen”
szavazatával támogassa az alábbi döntések meghozatalát:
– A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. közgyűlése
jóváhagyja az AQUAZALA Kft.-ben lévő 41%-os,
32 800 000 Ft névértékű üzletrészének a ZALAVÍZ
Zrt. részére 378 000 000 Ft, azaz háromszázhetvennyolcmillió forint vétaláron történő átruházására
vonatkozó üzletrész adásvételi szerződést.
Határidő: 2012. november 30., illetve a Társaság soron következő rendkívüli közgyűlésének időpontja
Felelős: Tarlós István
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2591/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2012. november 30-ai
(megismétlés esetén 2012. december 7-ei) rendkívüli közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként vegyen részt, és felkéri a
főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására.
Határidő: 2012. november 30., illetve a Társaság soron következő rendkívüli közgyűlésének időpontja
Felelős: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2592/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy egy későbbi időpontban 47. napirendként kívánja megtárgyalni a „Javaslat a BVK
Holding Zrt. vezérigazgatójának és vezető állású
munkavállalóinak 2012. évi prémiumfeladatainak
kitűzésére” című előterjesztést.
A napirend 39. pontja: Bp. IX., Bakáts tér 10. sz.
alatti Társasház évi rendes közgyűlésének összehívása.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2593/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § a)
pontja és a Társasház SZMSZ I. 1. pontjában foglalt alapítói hatáskör alapján úgy dönt, hogy a 4. napirendi pont kivételével elfogadja a közös képviselő által 2012. december 18-ra összehívott 2012. évi
rendes közgyűlésére tervezett, az előterjesztés 1. sz.
mellékletében megjelölt napirendi pontok megtárgyalását.
Határidő: a Társasház 2012. évi rendes közgyűlése
Felelős: Tarlós István
2594/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
A 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § a)
pontja és a Társasház SZMSZ I. 1. pontjában foglalt alapítói hatáskör alapján elfogadja a közös képviselő 2011. évi beszámolóját, és megadja a 2011.
évre a közös képviselő felmentvényét.
Határidő: a Társasház 2012. évi rendes közgyűlése
Felelős: Tarlós István
2595/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
A 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § a)
pontja és a Társasház SZMSZ I. 1. pontjában foglalt alapítói hatáskör alapján azzal a feltétellel fogadja el a Társasház 2012. évi költségvetési tervezetét, hogy
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– a közös költség és a felújítási alap összege a
2011. évi szinten marad;
– az előterjesztés 3. sz. melléklete alapján meghatározott 2012. évi költségvetésben megjelölt
keretösszeg keretében fennmaradt összeg erejéig a tűzivíz vezeték hálózat szétválasztásához
szükséges munkákat a közös képviselő által benyújtott legkedvezőbb árú ajánlat műszaki tartalmának megfelelően elvégezteti azzal, hogy ez
a Fővárosi Önkormányzat számára többlet kötelezettségvállalást nem jelent. A közös képviselő
a Katasztrófavédelmi Hatóság előtt a szükséges
eljárást lefolytatja, továbbá a Hatóság számára
szükséges lejelentést megteszi azzal a feltétellel, hogy a Társasház a kivitelezési szerződések
megkötése előtt eljuttat három különböző, megfelelő szakértelemmel rendelkező kivitelező személy/társaság által készített árajánlatot és részletes műszaki leírást előzetes egyeztetés céljából a
BFVK Zrt. részére. A Társasház közös képviselője köteles folyamatos tájékoztatást adni a kiviteli munkálatok során vagyongazdálkodó BFVK
Zrt. részére.
Határidő: a Társasház 2012. évi rendes közgyűlése
Felelős: Tarlós István
2596/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
A 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § a)
pontja és a Társasház SZMSZ I. 1. pontjában foglalt alapítói hatáskör alapján felhatalmazza az előterjesztés 5. sz. mellékleteként csatolt meghatalmazás alapján a BFVK Zrt.-t, hogy a Társasház 2012.
évi rendes közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzatot, mint a 36873/0/A/1, 36873/0/B/1, 36873/0/C/1
hrsz.-ú albetétek 1/1 arányú tulajdonosát a 2593–
2595/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. határozatokban
megfogalmazott döntésnek megfelelő kötött mandátummal képviselje az alábbiak szerint:
a) Elfogadja az 1. napirendi pontot, eljár a főváros
nevében a tisztségviselők megválasztása során;
b) A 2. napirendi pont kapcsán elfogadja a közös
képviselő 2011. évi beszámolóját és megadja a
2011. évre a közös képviselő felmentvényét.
c) Azzal a feltétellel fogadja el a Társasház 2012.
évi költségvetési tervezetét, hogy
– a közös költség és a felújítási alap összege a
2011. évi szinten marad;
– az előterjesztés 3. sz. melléklete alapján meghatározott 2012. évi költségvetésben megjelölt
keretösszeg keretében rendelkezésre álló összeg
erejéig a tűzivíz vezeték hálózat szétválasztásához szükséges munkákat a közös képviselő által
benyújtott legkedvezőbb árú ajánlat műszaki tartalmának megfelelően elvégezteti azzal, hogy ez
a Fővárosi Önkormányzat számára többlet kötelezettségvállalást nem jelent. A közös képviselő
a Katasztrófavédelmi Hatóság előtt a szükséges
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eljárást lefolytatja, továbbá a Hatóság számára
szükséges lejelentést megteszi azzal a feltétellel, hogy a Társasház a kivitelezési szerződések
megkötése előtt eljuttat három különböző, megfelelő szakértelemmel rendelkező kivitelező személy/társaság által készített árajánlatot és részletes műszaki leírást előzetes egyeztetés céljából a
BFVK Zrt. részére. A Társasház közös képviselője köteles folyamatos tájékoztatást adni a kiviteli munkálatok során vagyongazdálkodó BFVK
Zrt. részére.
d) A 4. napirendi pont tárgyalása a közös képviselő, illetve az Idősek Otthona részletes műszaki,
szakmai indoklással ellátott előterjesztése benyújtásáig elhalasztásra kerül.
e) Egyéb kérdésben további döntést nem hoz.
Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti meghatalmazás aláírására.
Határidő: a Társasház 2012. évi rendes közgyűlése
Felelős: Tarlós István
2597/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
A 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § a)
pontja és a Társasház SZMSZ I. 1. pontjában
foglalt alapítói hatáskör alapján felhatalmazza az előterjesztés 6. sz. mellékleteként csatolt
meghatalmazás alapján a Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona intézményvezetőjét, hogy a Társasház évi rendes közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzatot, mint a 36873/0/A/2 hrsz.-ú ingatlan
1/1 arányú tulajdonosát a 2593–2595/2012. (XI.
28.) Főv. Kgy. határozatokban megfogalmazott
döntésnek megfelelő kötött mandátummal képviselje az alábbiak szerint:
a) Elfogadja az 1. napirendi pontot, eljár a főváros
nevében a tisztségviselők megválasztása során.
b) A 2. napirendi pont kapcsán elfogadja a közös
képviselő 2011. évi beszámolóját, és megadja a
2011. évre a közös képviselő felmentvényét.
c) Azzal a feltétellel fogadja el a Társasház 2012.
évi költségvetési tervezetét, hogy
– a közös költség és a felújítási alap összege a
2011. évi szinten marad;
– az előterjesztés 3. sz. melléklete alapján meghatározott, a 2012. évi költségvetésben megjelölt keretösszeg keretében rendelkezésre álló
összeg erejéig a tűzivíz vezeték hálózat szétválasztásához szükséges munkákat a közös képviselő által benyújtott legkedvezőbb árú ajánlat
műszaki tartalmának megfelelően elvégezteti.
A közös képviselő a Katasztrófavédelmi Hatóság előtti eljárást lefolytatja, továbbá a Hatóság
számára szükséges lejelentést megteszi azzal a
feltétellel, hogy a Társasház a kivitelezési szerződések megkötése előtt eljuttat három különböző, megfelelő szakértelemmel rendelkező kivite-
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lező személy/társaság által készített árajánlatot
és részletes műszaki leírást előzetes egyeztetés
céljából a BFVK Zrt. részére. A Társasház közös
képviselője továbbá köteles folyamatos tájékoztatást adni a kiviteli munkálatok során vagyongazdálkodó BFVK Zrt. részére.
d) A 4. napirendi pont tárgyalása a közös képviselő, illetve az Idősek Otthona részletes műszaki,
szakmai indoklással ellátott előterjesztése benyújtásáig elhalasztásra kerül.
e) Egyéb kérdésben további döntést nem hoz.
Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti meghatalmazás aláírására.
Határidő: a Társasház 2012. évi rendes közgyűlése
Felelős: Tarlós István
A napirend 40. pontja: CET Közraktárak épületegyüttes befejezéséhez szükséges műszaki szakvélemény
beszerzése.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2598/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 43.
§-ában foglaltak alapján jóváhagyja és megköti a
BFVK Zrt. közszolgáltatási keretszerződésének az
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 5. számú
módosítását. Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert a szerződésmódosítás és annak mellékletét
képező meghatalmazás aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
2599/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
43. §-a alapján jóváhagyja és megköti a BFVK Zrt.
2012. évi éves közszolgáltatási szerződésének az
előterjesztés 2. számú melléklete szerinti 7. számú
módosítását, egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert a módosítás aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 41. pontja: Javaslat a Budapest XXII. kerület, Terv u. 19. szám alatti ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződéstől való elállásra.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2600/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
hozzájárul a Budapest Főváros Önkormányzata és
Tóthné Derdák Erzsébet között 2008. augusztus 11.
napján kelt, FPH024/174-10/2008. számú adásvételi szerződéstől való elálláshoz az előterjesztés 10.
számú mellékletét képező nyilatkozat szerinti tartalommal, valamint felkéri a főpolgármestert a nyilatkozat aláírására.
Határidő: döntést követő 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 42. pontja: Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2601/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Közgyűlés Tulajdonosi Bizottsága által 1995. december 18. napján kötött adásvételi
szerződés 9.1. b) pontjában, valamint a 22/2012.
(III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest I. ker.,
13877/1/A/1 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest I. ker., Fő u. 56. fszt. 1. sz. alatt található,
332 m2 alapterületű, üzlethelyiség megnevezésű ingatlan 90 000 000 Ft vételáron Vevő részére történő
elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván
élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó
nyilatkozat aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
2602/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Az 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (2) bekezdésben és a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. §
(1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest III. ker., 16087 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest III. ker., Virág Benedek u. 33. sz.
alatt található, 1259 m2 alapterületű, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan
50 420 000 Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni,
egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
2603/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben
és a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1)
bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest V.
ker., 24581/0/A/47 hrsz. alatt felvett, természetben
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Budapest V. ker., Nádor u. 19. III/1. sz. alatt található, 147 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan
és az ingatlanhoz tartozó berendezési és felszerelési tárgyakkal 245 000 EUR vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával
nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a
lemondó nyilatkozat aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
2604/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben
és a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1)
bekezdésében biztosított jogával élve a
– Budapest VI. ker., 29337/0/A/37 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest VI. ker., Andrássy
út 33. IV/4. sz. alatt található, 172 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan 79 000 000 Ft
vételáron; valamint a
– Budapest VI. ker., 29337/0/A/4 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest VI. ker., Andrássy
út 33. pinceszintjén található, 29 m2 alapterületű,
raktár megnevezésű ingatlan, 1 000 000 Ft vételáron
Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
2605/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Az 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (2) bekezdésben és a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. §
(1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest IX. ker., 37223/1 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest IX. ker., Márton u. 33. sz. alatt található, 634 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület
megnevezésű ingatlan 70 000 000 Ft+áfa vételáron
Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
2606/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Az 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (2) bekezdésben és a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. §
(1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest XI. ker., 1768/1 hrsz. alatt felvett, természetben
Budapest XI. ker., Lappantyú u. 7. sz. alatt található, 1259 m2 alapterületű, kivett üdülőépület, udvar
megnevezésű ingatlan 58 000 000 Ft+áfa vételáron
Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
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A napirend 43. pontja: Javaslat a BFVK Zrt. szervezeti struktúrájának módosítására.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

rendszer kiépítése és P+R parkolók létesítése kapcsán
szükséges döntésekre.
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2607/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Budapest Főváros
Vagyonkezelő Központ Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság szervezeti
struktúráját az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

2610/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a Magyarország 2012. évi
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. melléklet 15. pontjában leírt rendelkezés
alapján a Széll Kálmán tér felújításának, a térség
tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer
vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatására előirányzott 1 Mrd Ft fővárosi átvételét biztosító támogatási szerződést és
annak mellékleteit az előterjesztői kiegészítés 1. sz.
melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

A napirend 44. pontja: Javaslat a 286/2012. (II. 29.)
Főv. Kgy. határozat módosítására.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2608/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
a 286/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. határozatot módosítja oly módon, hogy annak első kettő francia bekezdése helyébe az alábbi bekezdések lépnek:
– legfeljebb 12 lakást szolgálati jelleggel biztosít a
Főpolgármesteri Hivatal munkatársai részére;
– legfeljebb 25 lakást méltányossági alapú bérbeadással hasznosít szociális helyzet alapján.
Határidő: folyamatos 2013. február 28-ig
Felelős: Tarlós István
A napirend 45. pontja: Javaslat a BKK Zrt. feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás
4. sz. módosítására, a díjszabási melléklet pontosítása.
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs,
dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2609/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a Fővárosi Önkormányzat és
a BKK Zrt. között létrejött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás, az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti 4. sz. módosítását,
és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: döntést követő 15 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 46. pontja: Javaslat a Széll Kálmán tér
kapcsolódó területeinek rendezése, a 2-es villamos vonal felújításának előkészítése, egységes utastájékoztatási

A napirend 47. pontja: Javaslat a Budapest Főváros
Önkormányzatának az egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszainak karbantartási támogatása kapcsán szükséges döntésekre.
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2611/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény
5. melléklet 17. pontjában leírt rendelkezés alapján
az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési
utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása” céljából előirányzott bruttó 500 000 000 Ft,
azaz bruttó ötszázmillió forint fővárosi átvételét
biztosító, az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete szerinti támogatási szerződést és annak mellékleteit és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: a támogatási szerződés beérkezését követő 15 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 48. pontja: Duna-parti kikötők közterület-használati hozzájárulás meghosszabbítása.
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2612/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy.
rendelet 1. § (6) bekezdése alapján a dunai part-
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szakaszok kikötőire vonatkozóan úgy dönt, hogy a
Közterület-hasznosítási Bizottságra és a főpolgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlása során a
közterület-használati szerződések 2013. április 30ig hosszabbíthatók. Új kikötői létesítési kérelmek
2013. március 1-ig nem adhatók be, a fővárosi partszakaszok kikötőinek használatára vonatkozó új
rendszer elfogadásáig új kikötő létesítésére vonatkozó tulajdonosi hozzájárulások nem adhatók ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 49. pontja: Javaslat az Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft.-vel fennálló vállalkozási (keret)
szerződés 3. számú módosítására és a 2012. évi megállapodás megkötésére.
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2613/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti az Enviroduna Kft.-vel kötött
vállalkozási (keret)szerződés 3. számú módosítását
az előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak
aláírására.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István
2614/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti az Enviroduna Kft. 2012. évre
vonatkozó feladatait, valamint éves díjának mértékét rögzítő megállapodást az előterjesztés 3. sz.
mellékletében szereplő tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István
2615/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Az államháztartást szabályozó új jogszabályi előírásokra tekintettel az Enviroduna Kft.-vel fennálló vállalkozási (keret)szerződés alapján a Fővárosi
Önkormányzat 2012. január 1-jét követően teljesített kifizetéseit jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 50. pontja: Javaslat a Budapest Területfejlesztési Koncepció Helyzetelemzésének elfogadására.
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

2013. március 8.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2616/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el az MSZP-frakció módosító javaslatát, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a Budapest
Területfejlesztési Koncepció helyzetelemzését, valamint az ennek alapján készülő koncepciót szakmai és társadalmi vitára bocsátja, és ennek ismeretében szükség szerint a helyzetelemzés módosítását
a napirendjére tűzi.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tarlós István”
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2617/2012.(XI.28.) Főv.Kgy.h.
úgy dönt, hogy a Budapest Területfejlesztési Koncepciójának Helyzetelemzése megfelel a további
tervezés alapjául.
2618/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Hatályon kívül helyezi a 2408/2012. (X. 31.) Főv.
Kgy. határozatot, és jóváhagyja, megköti a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és Budapest Főváros
Önkormányzata között a 2012. évi területfejlesztési feladatok ellátásáról szóló támogatási szerződést,
a módosult határidővel, az előterjesztői kiegészítés
1. számú melléklete szerinti tartalommal, és egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2012. november 30.
Felelős: Tarlós István
A napirend 51. pontja: Javaslat a 2010. évi Műemléki
Alap pályázat támogatási szerződésének módosítására.
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2619/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
elfogadja és jóváhagyja a Budapest XIV. kerület,
Gyarmat utca 96. szám alatti épület homlokzatainak és külső nyílászáróinak a 2010. évi Műemléki
Alapból nyújtott támogatás felhasználásával történő felújítására kötött támogatási szerződés 2012.
december 31-i határidejének 2013. december 31-re
történő módosítását, valamint megköti a támogatási
szerződés 2. számú módosítását az előterjesztés 4.
számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a támogatási szerződés 2. számú módosításának aláírására 2013. január 31.
Felelős: Tarlós István
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A napirend 52. pontja: Javaslat a TÁMOP 2.2.307/1-2F-2008-0011 és a KMOP-4.1.1/A-2008-0005 azonosító számú projektek támogatási szerződésének módosítására.
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2620/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés 4. sz.
módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel
a Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011
azonosító számú projekt tárgyában, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 4. számú szerződésmódosítás aláírásáról és kiadásáról.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
2621/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés 6. sz.
módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a Petrik TISZK KMOP-4.1.1/A-2008-0005
azonosító számú projekt tárgyában és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 6. számú szerződésmódosítás aláírásáról és kiadásáról.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
A napirend 53. pontja: Javaslat egyetértési jog gyakorlására a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2. sz. régió
igazgatójának kinevezésére.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2622/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
a 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet 7. § (9) bekezdése alapján egyetért azzal, hogy a Fővárosi
Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója magasabb vezetői beosztással megbízza Haszonné Kiss Katalint
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2. sz. régió igazgatói feladatainak ellátásával 2013. január 1-jétől
2015. június 30-ig terjedő határozott időtartamra.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 54. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabó
Ervin Könyvtár használati szabályzata módosítására.
Előterjesztő: Csomós Miklós
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2623/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény 68. §-ának (1) bekezdés a) pontja
alapján a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár használati szabályzatát 2013. január 1-jével az előterjesztés
3. sz. melléklete szerint határozza meg.
Határidő: 2013. január 1.
Felelős: Tarlós István
A napirend 55. pontja: Javaslat kulturális intézmények szakmai pályázatainak benyújtásához hozzájárulás
megadására.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2624/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv.
Kgy. rendelet 18. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében hozzájárul a Fővárosi Roma Oktatási és
Kulturális Központ az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti szakmai pályázatának benyújtásához.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az intézmény vezetőjét.
Határidő: határozathozatalt követő 8 napon belül
Felelős: Tarlós István
A napirend 56. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a József Attila Színház Nonprofit Kft. között
megkötött működési célú támogatási kölcsön nyújtása témában kötött megállapodás módosítására.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2625/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a működési célú támogatási
kölcsön nyújtásáról szóló megállapodásmódosítást
az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
A napirend 57. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat köznevelési intézményeinél hatályos jogszabályokhoz igazodó fejlesztések, intézkedések jóváhagyására.
Előterjesztő: Csomós Miklós
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módon, hogy a pályázó intézmény projekttervében
rögzíti egyrészt, hogy a pályázat megvalósításának,
valamint az első kifizetés legkorábbi kezdő időpontja 2013. január 1., másrészt az elnyert pályázat
támogatási szerződésének módosítása esetén a Fővárosi Közgyűlés előzetes jóváhagyása szükséges.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2626/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a „Fővárosi Önkormányzat köznevelési
intézményeinél hatályos jogszabályokhoz igazodó
fejlesztések, intézkedések” című dokumentumot az
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.
A napirend 58. pontja: Javaslat intézményi szervezeti és működési szabályzat jóváhagyására.
Előterjesztő: Csomós Miklós

1.b. sz. táblázat
Azonosító

6/2

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2627/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának
Gyermekotthona (8630 Balatonboglár, Kikötő sétány 5.) szervezeti és működési szabályzatát.
Felhatalmazza a főpolgármestert a szervezeti és
működési szabályzat jóváhagyási záradékának az
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal való aláírására és az intézmény részére történő
kiadására.
Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István

Intézmény
neve/címe

Pályázat
azonosító

Pályázat címe

Than Károly
Halmozottan
Ökoiskola,
hátrányos helyzetű
Gimnázium,
TÁMOP
tanulók
Szakközépiskola, 3.3.9.-B-12/1iskolai lemorzsolódását
Szakiskola
KMR
csökkentő intézkedések
1023 Budapest,
támogatása
Lajos u. 1.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
2630/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Nem hagyja jóvá a 2. sz. táblázatban szereplő intézményi pályázat benyújtását.
2. sz. táblázat
Azonosító

6/3

A napirend 59. pontja: Javaslat köznevelési intézmények pályázatainak előzetes jóváhagyására.
Előterjesztő: Csomós Miklós

2013. március 8.

Intézmény
neve/címe

Pályázat azonosító/
cím

Megjegyzés

IFJ-GY-12-D
Újpesti Két Tanítási Gyermekek és fiatalok
Nyelvű Műszaki
közösségeinek,
90%-os
Szakközépiskola
valamint civil
támogatottságú
és Szakiskola
szervezetek
10% önrész
1041 Budapest,
téli táborozási
szükséges
Görgey Artúr u. 26.
programjának
támogatása

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2628/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja az 1.a. sz. táblázatban szereplő azon
100%-os finanszírozású intézményi pályázat benyújtását, amely önkormányzati többlettámogatást
nem igényel.

A napirend 60. pontja: Javaslat a kulturális nonprofit
kft.-k ügyvezetőinek külföldi kiküldetéseivel és szakmai
beszámolóival kapcsolatos döntésre.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1.a. sz. táblázat
AzonoIntézmény neve/címe
sító

6/1

Than Károly
Ökoiskola,
Gimnázium,
Szakközépiskola,
Szakiskola
1023 Budapest,
Lajos u. 1.

Pályázat
azonosító

Pályázat címe

Útravaló
– Macika
Ösztöndíj
program

Út
az érettségihez
alprogram

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
2629/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja az 1.b. sz. táblázatban szereplő 100%-os
finanszírozású TÁMOP pályázat benyújtását oly

2631/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője, Vitézy Anna Zsófia 2012. október 17.–2012. november 1. közötti kínai szakmai utazásával kapcsolatos beszámolóját,
egyben engedélyezi részére az utazással összefüggésben az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható igazolt költségek kifizetését.
Határidő: a döntést követő 30 nap
Felelős: Tarlós István

2013. március 8.
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2632/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Elfogadja a Madách Színház Nonpofit Kft. ügyvezetője, Szirtes Tamás 2012. október 20.–2012. október 24. közötti londoni szakmai utazásával kapcsolatos beszámolóját, egyben engedélyezi részére
az utazással összefüggésben az előterjesztés 3. sz.
melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható igazolt költségek kifizetését.
Határidő: a döntést követő 30 nap
Felelős: Tarlós István

b) Markovics Ernő, a BKK Zrt. vezérigazgató-helyettese részére a 2012. évi prémiumfeladatokat az
előterjesztés 2. sz. melléklete szerint;
c) Mészáros László, a BKK Zrt. vezérigazgató-helyettese részére a 2012. évi prémiumfeladatokat az
előterjesztés 3. sz. melléklete szerint;
d) Somodi László, a BKK Zrt. vezérigazgató-helyettese részére a 2012. évi prémiumfeladatokat az
előterjesztés 4. sz. melléklete szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

2633/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Tudomásul veszi, hogy a Budapesti Fesztivál- és
Turisztikai Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője,
Vitézy Anna Zsófia 2012. november 13-án Bécsbe
utazott szakmai célból.
Határidő: a döntést követő 30 nap
Felelős: Tarlós István

2636/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Felhatalmazza a főpolgármestert a prémiumfeladat
kitűzések aláírására.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30
nap
Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2634/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy soron következőként kívánja tárgyalni a „Javaslat a BKK Zrt. vezérigazgatójának
és vezérigazgató-helyetteseinek 2012. évi prémiumfeladatainak kitűzése tárgyában” és a „Javaslat
a BVK Holding Zrt. vezérigazgatójának és vezető
állású munkavállalóinak 2012. évi prémiumfeladatainak kitűzésére” című előterjesztéseket.
A napirend 61. pontja: Javaslat a BKK Zrt. vezérigazgatójának és vezérigazgató-helyetteseinek 2012. évi
prémiumfeladatainak kitűzése tárgyában.
A napirend 62. pontja: Javaslat a BVK Holding Zrt.
vezérigazgatójának és vezető állású munkavállalóinak
2012. évi prémiumfeladatainak kitűzésére.
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. György István,
dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2635/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a BKK
Zrt. vezérigazgatójának és vezérigazgató-helyetteseinek 2012. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint tűzi ki:
a) Vitézy Dávid, a BKK Zrt. vezérigazgatója részére a 2012. évi prémiumfeladatokat az előterjesztés
– szóban módosított – 1. sz. melléklete szerint;

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2637/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy újból napirendjére veszi és zárt ülés
előtti utolsó napirendi pontként tárgyalja meg a
„Javaslat a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás
megszüntetésének módjára, és döntés az ezzel öszszefüggő feladatok meghatározására” című előterjesztést.
A napirend 63. pontja: Javaslat intézményvezetői pályázat eredménytelenné nyilvánítására (Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona, Virág B. u.).
Előterjesztő: dr. Szentes Tamás
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2638/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
munkáltatói jogkörében eljárva a Fővárosi Önkormányzat Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthonánál meghirdetett intézményvezetői állás pályázati
eljárását eredménytelenné nyilvánítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
2639/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Hozzájárul ahhoz, hogy az intézményvezetői feladatok ellátása – az átmeneti időszakban – 2012.
október 1-jétől az új intézményvezető megbízásáig az intézmény szervezeti és működési szabályzata
szerinti helyettesítéssel, bruttó 100 000 Ft/hó díjazás mellett történjen.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
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2640/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert a szükséges munkáltatói
intézkedések kiadmányozására.
Határidő: a döntést követő 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 64. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő Búcsúszentlászló,
Arany J. u. 17. sz. alatti Fogyatékosok és Pszichiátriai
Betegek Otthona szervezeti és működési szabályzatának
módosítására.
Előterjesztő: dr. Szentes Tamás
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2641/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal a Fővárosi Önkormányzat
8925 Búcsúszentlászló, Arany J. u. 17. szám alatti Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona
székhelyére és a 8741 Zalaapáti, Deák Ferenc utca
7. szám alatti I. számú, valamint a Zalaapáti, Deák
Ferenc utca 3. szám alatti II. számú telephelyekre
vonatkozó szervezeti és működési szabályzatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
2642/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert a 2641/2012. (XI. 28.)
Főv. Kgy. határozat szerint elfogadott szervezeti és
működési szabályzat jóváhagyó záradékának aláírására.
Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
A napirend 65. pontja: Javaslat a Google Street View
szolgáltatás Budapesten történő bevezetésének támogatására.
Előterjesztő: Németh Szilárd
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2643/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
egyetért és – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság útmutatásainak betartása
mellett – javasolja Budapest városának a Google
Street View szolgáltatására történő bevezetését.
Határidő: 30 nap
Felelős: Kulturális és turisztikai tanácsnok
A napirend 66. pontja: Beszámoló a közlekedési tanácsnok éves (2012. évi) tevékenységéről.
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt
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2644/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a közlekedési tanácsnok éves (2012. évi)
tevékenységéről szóló beszámolóját.
A napirend 67. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.
Előterjesztő: Szabó György
A napirend 68. pontja: Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.
Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2645/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló
jelentést – figyelemmel a 2646-2647/2012. (XI. 28.)
Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra – elfogadja.
2646/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
Az 1342/2007. (VIII. 30.) sz. határozatot hatályon
kívül helyezi;
– az 1645–1648/2012. (IX. 13.) sz. határozatokat
hatályon kívül helyezi.
2647/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
A 2246/2009. (XII. 17.) sz. határozat végrehajtási
határidejét 2013. március 31-re módosítja;
– a 2585/2010. (XII. 15.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;
– a 102/2011. (I. 31.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;
– az 1390/2011. (V. 25.) sz. határozat végrehajtási
határidejét 2013. szeptember 30-ra módosítja;
– a 2271/2011. (VIII. 31.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;
– a 2382/2011. (VIII. 31.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2013. március 31-re módosítja;
– a 3466/2011. (XI. 30.) sz. határozat végrehajtási
határidejét 2013. március 29-re módosítja;
– a 3521/2011. (XI. 30.) sz. határozat végrehajtási
határidejét 2013. június 30-ra módosítja;
– a 4026/2011. (XII. 14.) sz. határozat végrehajtási
határidejét 2013. december 31-re módosítja;
– a 4145/2011. (XII. 21.) sz. határozat végrehajtási
határidejét 2012. december 31-re módosítja;
– a 29/2012. (I. 25.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2013. március 31-re módosítja;
– a 30/2012. (I. 25.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2013. március 31-re módosítja;
– a 118/2012. (I. 25.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;
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– a 119/2012. (I. 25.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;
– a 168/2012. (I. 25.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja;
– a 169/2012. (I. 25.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2013. március 31-re módosítja;
– a 171/2012. (I. 25.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2013. március 31-re módosítja;
– az 525/2012. (IV. 25.) sz. határozat végrehajtási
határidejét 2013. január 31-re módosítja;
– a 602/2012. (IV. 25.) sz. határozat végrehajtási
határidejét 2013. június 30-ra módosítja;
– a 860/2012. (V. 30.) sz. határozat végrehajtási
határidejét 2012. december 31-re módosítja;
– az 1186/2012. (VI. 20.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja.
– az 1695/2012. (IX. 13.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja.
Javaslat a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás megszüntetésének módjára, és döntés az ezzel összefüggő feladatok meghatározására.
Előterjesztő: dr. György István
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Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás megszüntetéséről szóló megállapodást az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete szerinti helyesbített tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a helyesbített
tartalmú megállapodás aláírására.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István
2649/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
a 2462/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. határozatot úgy
módosítja, hogy jóváhagyja, megköti Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatával a parkolás-üzemeltetési feladatok ellátására
irányuló együttműködési megállapodást az előterjesztői kiegészítés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a helyesbített
tartalmú megállapodás aláírására.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István
(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.
Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)
Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2012. november 28-i ülésén.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2648/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. h.
a 2460/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. határozatot módosítva jóváhagyja, megköti a Belváros-Lipótváros
Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatával a

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző



Tarlós István s. k.
főpolgármester
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Kivonat
Budapest Főváros Közgyűlése
2012. december 12-i ülésének
jegyzőkönyvéből
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2681/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Horváth Csabának a „Javaslat a
közterület- és városrésznevek megállapításáról, valamint azok jelöléséről szóló új önkormányzati rendelet megalkotására” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványát.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2682/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:
1. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi költségvetési koncepciójára.
2. Tájékoztató Budapest Főváros Önkormányzata
2012. évi I–III. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról.
3. Javaslat a közterület- és városrésznevek megállapításáról, valamint azok jelöléséről szóló új
önkormányzati rendelet megalkotására.
4. Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló 87/2012.
(XI. 30.) Főv. Kgy. rendelet eltérő szöveggel
történő hatálybalépéséről szóló rendelet megalkotására.
5. Javaslat a tiltott, közösségellenes magatartásokat megállapító – fővárosi önkormányzati rendeletekben található – rendelkezések hatályon
kívül helyezésére.
6. Javaslat előzetes kötelezettségvállalásra a Fővárosi Önkormányzat köztisztviselői 2013. évi
illetménykiegészítésének és a Főpolgármesteri
Hivatal köztisztviselői 2013. évi illetményeltérítésének biztosítására.
7. Javaslat 2009. évi és 2011. évi Települési Értékvédelmi Támogatás pályázat megállapodásának
módosítására.
8. Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2013. évi díjtételeire, továbbá a kötelező
kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló
74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.
9. Javaslat a kegyeleti közszolgáltatási díjak 2013.
évi mértékének megállapítására, valamint a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000.
(XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.
10. Javaslat a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. által végzett közszolgáltatá-

sok 2013. évi egységnyi díjtételeire, az 59/2011.
(X. 12.) Főv. Kgy. rendelet, és az FTSZV Kft.
közszolgáltatási szerződésének módosítására.
11. Javaslat a FŐKERT Nonprofit Zrt. használatában álló egyes ingatlanok jogi helyzetének rendezésére.
12. Zöldfelületi beruházások lezárása.
13. A fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az
útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások
szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv.
Kgy. rendelet módosítása.
14. Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes
kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról
szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.
15. Javaslat a 2012. évi forgalomtechnikai felújítási
programra.
16. „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem” projekt önrészének biztosítása.
17. Javaslat a díjköteles közterületi várakozóhelyek
üzemeltetési, fenntartási és karbantartási feladatainak kerületi önkormányzati feladatkörbe
való átadásával összefüggő döntésre.
18. Javaslat a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben
előirányzott közlekedésfejlesztési és beruházási
támogatások kapcsán szükséges döntésekre.
19. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat, valamint a
BKK Zrt. közötti megvalósítási és fejlesztési
célú megállapodások megkötésére.
20. Javaslat a Budapesti Közlekedési Központ Zrt.vel kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról
szóló keretmegállapodás módosításával kapcsolatos döntésekre.
21. Ajánlat a Budapest Főváros Önkormányzata és
a Budapest Sport Egyesület közös tulajdonában lévő 6835/17 hrsz.-ú, természetben Budapest XII. ker., Csaba utca 5. szám alatt található ingatlan vonatkozásában a tulajdonközösség
megszüntetésére.
22. Javaslat az egyes adókötelezettségek elektronikus úton történő teljesíthetőségéről szóló rendelet megalkotására.
23. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata
2013. évi átmeneti finanszírozásáról és költség-
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vetési gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására.
24. Javaslat a Közraktárak Épületegyüttes (CET)
projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzésére.
25. Javaslat a Budapest X. kerületi Önkormányzat
illetékességi területén lévő közterületi és egyéb
törzsvagyoni körbe tartozó ingatlanok tulajdonjogának rendezésére.
26. A Bp. IX. ker., Aszódi út 18–20. sz. alatt működő hajléktalanszállónál elhelyezett kamerarendszer Ferencvárosi Önkormányzat részére történő térítésmentes használatba és üzemeltetésbe
adásáról szóló megállapodás.
27. Javaslat a BÖP Kft. 2012. december 17-én tartandó taggyűlésének egyes napirendi pontjaira
vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.
28. A 4. sz. metróvonal beruházásához kapcsolódó EDR rendszer kiépítésének előkészítéséhez
szükséges döntések meghozatala.
29. Javaslat a „Dél-budapesti régió vízrendezése” c.
projekt támogatási szerződésének 9. számú módosítására.
30. Javaslat a „Városliget kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonstrukciója)” című projekt támogatási szerződésének 13.
számú módosítására, és a „Városliget kapuja,
Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladat
engedélyokiratának 8. számú módosítására.
31. Javaslat forrás biztosítására az Európai Uniós
Projektmenedzsment (EUPM) rendszer üzemeltetéséhez, konfigurálásához és felhasználói oktatásához.
32. Javaslat az európai uniós támogatással megvalósuló projektek tájékoztatási és nyilvánossági
feladatainak ellátására kötött szerződések fedezetének átcsoportosítására.
33. Javaslat a köznevelési intézmények fenntartásának átadás-átvételéről szóló, az állami intézményfenntartó központtal kötendő megállapodások jóváhagyására.
34. Javaslat megállapodások megkötésére 2013. január 1-jétől állami fenntartásba kerülő fővárosi,
kerületi, illetve nemzetiségi önkormányzati tulajdonú ingatlanokban működő köznevelési intézmények működtetéséről és használatáról.
35. Javaslat egyes kulturális költségvetési szervek
alapító okiratainak módosítására.
36. Javaslat a Földhivataltól térképtároló szekrények ingyenes átvételére és a Budapest Főváros
Levéltára intézmény részére történő ingyenes
átadására.
37. Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum rendkívüli támogatására.
38. Javaslat a Fővárosi Állat- és Növénykert működési támogatására a Főkapu projekthez kapcsolódóan.
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39. Javaslat a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális
Központ működési támogatására.
40. Javaslat emléktáblák elhelyezésére.
41. Javaslat a Nemzetgazdasági Minisztérium és
a Fővárosi Önkormányzat között kötendő támogatási szerződés aláírására (idegenforgalmi
adóbevétel differenciált kiegészítése).
42. Javaslat a balatonboglári és a II. Rákóczi Ferenc
Gyermekotthon közös gazdasági szervezetének
kialakításához kapcsolódó végleges létszámcsökkentés miatt felmerült kiadások elszámolására.
43. Javaslat a 2012. október 31-ei hatállyal beolvadással megszűnt Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyermekeket és Fogyatékosokat
Befogadó Gyermekotthonai intézmény előirányzatainak rendezésére.
44. Javaslat önkormányzati rendelet alkotására a
nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó élelmezési térítési díjak megállapításáról.
45. Javaslat a nemzetiségi többcélú köznevelési intézmények, továbbá a Mándy Iván Szakképző
Iskola és Speciális Szakiskola, a Várna Térségi
Középiskolai Kollégium és a Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola alapító okiratának módosítására és a kapcsolódó döntések meghozatalára.
46. Javaslat a Budapesti Sportszövetségek Uniója
támogatására.
47. Javaslat a budapesti sportági szakszövetségek
és sportszövetségek 2013. évi átmeneti finanszírozására.
48. Javaslat az „Idősek Otthona (Dózsa György út)
telephely kiváltása, létesítés” (azonosító száma
005234) elnevezésű feladat 3. sz. engedélyokirat módosítására.
49. Javaslat a Belvárosi Templom homlokzat rekonstrukció megnevezésű 006572 azonosítószámú engedélyokirat 1. számú módosítására.
50. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Budapest
XX., Virág Benedek u. 36. szám alatti Idősek és
Pszichiátriai Betegek Otthona további működtetési formájára.
51. Javaslat a „9206 Bűnmegelőzési célú bizottsági
keret céltartaléka” címkód felhasználására.
52. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010.
(XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.
53. Javaslat a Fővárosi Cigány Önkormányzat
rendkívüli támogatására, működési költségeihez való részbeni hozzájárulásra.
54. Javaslat a Városmajor Park fejlesztésére vonatkozó pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás
megkötésére.
55. Javaslat előzetes hozzájárulás megadására
egyes köznevelési és gyermekvédelmi intézmények gazdasági szervezetei és az intézményi
ingatlanokban működő civil szervezetek között
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együttműködési megállapodások megkötéséhez.
56. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló
14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.
57. Javaslat az új közösségi közlekedési elektronikus jegyrendszer finanszírozására.
58/a. Javaslat közoktatási intézményvezetők megbízására.
58/b. Javaslat közoktatási intézményvezető jogviszonyának megszüntetésére.
59. Javaslat a Pro Cultura Urbis Közalapítvány alapító okiratának módosítására.
60. Javaslat a kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek további munkavégzésre irányuló jogviszonyaival kapcsolatos döntésre.
61. Javaslat a 2014. január 1-jétől történő jelzőlámpa-üzemeltetéshez kapcsolódó előkészítési feladatok elvégzésére.
62. Javaslat a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft.
BKK Zrt.-be történő beolvadásával kapcsolatos
végleges vagyonmérleg és vagyonleltár elfogadására.
63. Javaslat a BVK Holding Zrt. vezérigazgatójának és vezető állású munkavállalóinak 2012.
évi prémiumfeladat kitűzése tárgyában.
64. Javaslat a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” projekt
részeként megvalósuló III. tisztítási fokozat
projektelem beruházás után visszaigényelhető
vízterhelési díjról.
65. Javaslat a BDK Kft. soron következő rendkívüli
taggyűlésének napirendi pontjával kapcsolatos
előzetes döntés meghozatalára.
66. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. soron következő közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.
67. Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető
elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.
68. Bp. XII. kerület, 7916 és 7918 hrsz.-ú ingatlanok értékesítése.
69. Javaslat a Bp. III. ker., Bécsi út 343. sz. alatti
19916/9 és 19916/11 hrsz.-ú ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat eredményének elfogadására.
70. A Margit híd és a Szabadság híd felújítása során
keletkezett vashulladék értékesítése.
71. Gamma Trade Kft. kérelmére javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására.
72. A BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság
2011. évi költségvetési beszámolója, és a 2012.
évi költségvetési tervének elfogadása.
73. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X.
15.) számú önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására a Budapest XIII. kerület, Népfürdő utca–
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Vizafogó utca–Esztergomi út–Jakab József
utca–Dagály utca által határolt területre vonatkozóan.
74. Javaslat területfejlesztési kérdésekben kötendő
együttműködési megállapodásra Pest Megye
Önkormányzatával.
75. Javaslat a KMOP-2.1.2-09-2009-0027 azonosító számú, a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XXI. Szabadkikötő út” c. projekt 5. sz. támogatási szerződésmódosítására.
76. Javaslat az „1 és 2 számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának
támogatása” c. projekt támogatási szerződésének módosítására.
77. Javaslat a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai
Központ Nonprofit Kft.-vel kötendő közszolgáltatási szerződés megkötésére.
78. Javaslat kulturális intézmények szakmai pályázatainak benyújtásához hozzájárulás megadására.
79. Javaslat pályázat benyújtására a Nemzetközi
Visegrád Alaphoz az EU Keleti Partnerségi Országokkal való kulturális együttműködés elősegítésére.
80. Javaslat a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ létrehozása tárgyában megkötött támogatási szerződés módosítására.
81. Javaslat a Fővárosi Állat- és Növénykert behajthatatlan követelésének lemondására.
82. Javaslat a kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek külföldi kiküldetéseivel és szakmai beszámolóival kapcsolatos döntésre.
83. Javaslat köznevelési intézmények pályázatainak előzetes jóváhagyására.
84. Az Arany Alkony és az Arany Alkony Paskál
Idősek Otthonaival kapcsolatos döntések meghozatala.
85. Javaslat a PENÚÉL Idősotthon Alapítvány támogatási szerződés módosítására.
86. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.
Ebédszünet utáni első napirend:
Javaslat felügyelő-bizottsági tag cseréjére.
A napirend 1. pontja: Javaslat Budapest Főváros
Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójára.
Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2683/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
elfogadja az előterjesztésben – és a befogadott bizottsági kiegészítésben – foglalt tartalommal Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepcióját azzal, hogy a 2013. évi részletes
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költségvetés előkészítésekor a következők szerint
kell eljárni:
• működési hiány nem tervezhető;
• a hitelszerződésekben vállalt kötelezettségeket
(pl. pénzügyi mutatók) maradéktalanul teljesíteni kell;
• a közösségi közlekedési szolgáltatást a rendelkezésre álló forrásokhoz kell igazítani;
• új kötelezettség csak új külső forrás biztosításával vállalható, kivételt képeznek a magas támogatási intenzitást élvező, európai uniós társfinanszírozással megvalósuló fejlesztési projektek;
• többletigény csak elháríthatatlan külső körülmény esetén javasolható.
• a szociális intézmények finanszírozását a 2011.
évi költségvetési színvonalon kívánja biztosítani;
• a fővárosi Egészség Tervben foglalt feladatok finanszírozására forrást biztosít.
Határidő: 2013. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István
A napirend 2. pontja: Tájékoztató Budapest Főváros
Önkormányzata 2012. I–III. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2684/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
tudomásul veszi Budapest Főváros Önkormányzata 2012. I–III. negyedévi költségvetése alakulásáról
szóló tájékoztatót.
A napirend 3. pontja: Javaslat a közterület- és városrésznevek megállapításáról, valamint azok jelöléséről
szóló új önkormányzati rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Tarlós István
Határozat
Fővárosi Közgyűlés
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2686/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Bihary Gábor módosító indítványát,
mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés
1. egyetért rendelettervezethez beterjesztett mellékelt
módosító javaslatokkal.
2. Felkéri a főpolgármestert, hogy a kerületi önkormányzatok javaslatainak figyelembevételével, széleskörű társadalmi egyeztetés keretében gondoskodjon Budapest városrészi beosztásának és városrészneveinek átfogó
felülvizsgálatáról. Az előkészítésbe vonja be a szélesebb
nyilvánosságot, a civil szervezeteket, továbbá a városrészek lehatárolásával és elnevezésével kapcsolatban érdekelt állami, önkormányzati és egyéb szakmai szervezeteket, és kérjen állásfoglalást a Földrajzinév-bizottságtól.
A felülvizsgálat és az egyeztetések eredményére alapozva 2013. szeptember 30-áig készítsen előterjesztést
a Fővárosi Közgyűlés számára, melyben javaslatot tesz
a városrészek határainak és elnevezéseinek szükséges és
indokolt módosításaira.”
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 94/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendeletét a közterület- és városrésznevek megállapításáról,
azok jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól az előterjesztés – az előterjesztő által szóban módosított –1. számú melléklete szerinti tartalommal.
A napirend 4. pontja: Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló 87/2012. (XI. 30.) Főv. Kgy. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről szóló rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.
A Fővárosi Közgyűlés

2685/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy elfogadja az előterjesztő módosító
javaslatát, mely szerint a rendelettervezet 15. § (3)
bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A városrész elnevezését, meglévő elnevezés megváltoztatását, a városrészek területeinek meghatározását a Fővárosi Közgyűlés tagja, vagy az érintett kerületi önkormányzatok kezdeményezhetik a
főpolgármesternél.

megalkotja 95/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendeletét a helyi iparűzési adóról szóló 87/2012. (XI. 30.)
Főv. Kgy. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről.
A napirend 5. pontja: Javaslat a tiltott, közösségellenes magatartásokat megállapító – fővárosi önkormányzati rendeletekben található – rendelkezések hatályon kívül helyezésére.
Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.
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2687/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az előterjesztés vitáját lezárja és áttér a szavazásra.
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 96/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendeletét a tiltott, közösségellenes magatartások meghatározásával kapcsolatos Fővárosi Önkormányzati rendeletek
egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről, az
előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.
A napirend 6. pontja: Javaslat előzetes kötelezettségvállalásra a Fővárosi Önkormányzat köztisztviselői
2013. évi illetménykiegészítésének és a Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselői 2013. évi illetményeltérítésének
biztosítására.
Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr., dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2688/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
előzetes kötelezettséget vállal a Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselői 2013. évi illetményeltérítésének a Kttv. 133. § (3) bekezdése alapján
történő biztosítására a 2013. évi költségvetésben
a „7101 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatán, a 005 törzsszámon
258 840 E Ft összegben. A kiadásból személyi juttatások 203 808 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 55 032 E Ft.
Határidő: 2013. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István
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munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 139 812 E Ft.
b) Budapest Főváros Közterület-felügyelete köztisztviselői 2013. évi illetmény-kiegészítésének biztosítására a 2013. évi költségvetésben
az „1001 Budapest Főváros Közterület-felügyelete” cím támogatási és kiadási előirányzatán,
152 096 E Ft összegben. A kiadásból személyi juttatások 119 760 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
32 336 E Ft.
Határidő: 2013. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István
A napirend 7. pontja: Javaslat 2009. évi és 2011. évi
Települési Értékvédelmi Támogatás pályázat megállapodásának módosítására.
Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2690/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
elfogadja és jóváhagyja a Budapest XIV. kerület,
Abonyi utca 21. szám alatti épület főpárkánya és az
Abonyi utcai főhomlokzat erkélylábazata bádogozás cseréjének, valamint négy díszoszlop helyreállításának és a templom bejárata feletti gipszstukkó
pótlásának a 2009. évi Települési Értékvédelmi Támogatás felhasználásával történő elvégzésére kötött megállapodás határidejének 2013. május 31-ére
történő módosítását, valamint megköti a megállapodás 2. számú módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri
a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a megállapodásmódosítások aláírására
2013. január 31.
Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 97/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendeletét a Főpolgármesteri Hivatalban és Budapest Főváros Közterület-felügyeleténél dolgozó köztisztviselőket
megillető illetménykiegészítés mértékéről az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2689/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
előzetes kötelezettséget vállal
a) a Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselői 2013.
évi illetménykiegészítésének biztosítására a 2013.
évi költségvetésben a „7101 Igazgatási apparátus
kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatán a 005 törzsszámon 657 624 E Ft összegben,
amelyből a személyi juttatások 517 812 E Ft, a

2691/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Elfogadja és jóváhagyja a Budapest VIII. kerület,
József körút 9. szám alatti épület homlokzat és kapualjak felújításának a 2011. évi Települési Értékvédelmi Támogatás felhasználásával történő elvégzésére kötött megállapodás határidejének 2013.
május 31-ére történő módosítását, valamint megköti a megállapodás módosítását az előterjesztés 7.
számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a megállapodásmódosítások aláírására
2013. január 31.
Felelős: Tarlós István
A napirend 8. pontja: Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2013. évi díjtételeire, továbbá a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997.
(XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.
Előterjesztő: dr. György István
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A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 98/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendeletét a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.
A napirend 9. pontja: Javaslat a kegyeleti közszolgáltatási díjak 2013. évi mértékének megállapítására, valamint a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000.
(XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2692/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. között létrejött közszolgáltatási keretszerződés végrehajtásáról szóló, az
előterjesztés 1. sz. mellékletét képező beszámolót,
és úgy értékeli, hogy a Szolgáltató a szerződésben
foglalt kötelezettségeit teljesítette.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 99/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendeletét a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000.
(XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2693/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja az 58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet végrehajtásából adódó, a Budapesti Temetkezési
Intézet Zrt. által elkészített 2013. évi sírhely-gazdálkodási tervet az előterjesztés 4. sz. melléklete
szerint.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 10. pontja: Javaslat a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. által végzett közszolgáltatások 2013. évi egységnyi díjtételeire, az 59/2011.
(X. 12.) Főv. Kgy. rendelet, és az FTSZV Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítására.
Előterjesztő: dr. György István
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2694/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
elfogadja az FTSZV Kft. által végzett közszolgáltatások éves beszámolóját, valamint az FTSZV Kft.
által végzett közszolgáltatások 2013. évi egységnyi
díjtételeire és a közszolgáltatási tevékenység keretében végzett környezetvédelmi monitoring mérési
programjára vonatkozó javaslatot az előterjesztés 1.
sz. mellékletében foglaltak szerint.
2695/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Elfogadja Budapest Főváros Kormányhivatalának
V-B-004/01076-1/2012. sz. törvényességi felhívásában foglaltakat (az előterjesztés 6. sz. melléklete). Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa Budapest Főváros Kormányhivatalát.
Határidő: döntést követő 10 nap
Felelős: Tarlós István
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 100/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendeletét a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (XII. 12.)
Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2696/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.-vel a közszolgáltatási
szerződés 4. sz. módosítását, és felkéri a főpolgármestert, hogy azt az előterjesztés 4. sz. melléklete
szerinti tartalommal írja alá.
Határidő: döntést követő 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 11. pontja: Javaslat a FŐKERT Nonprofit
Zrt. használatában álló egyes ingatlanok jogi helyzetének rendezésére.
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2697/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 57. § (2) bekezdése alapján megállapítja,
hogy a
– 1012 Budapest I., Vérmező (1012 Budapest, Attila út 22–24.) 7072 hrsz.;
– 1033 Budapest III., Hajógyári Sziget (1033 Budapest, Május 9. park) 23796/20 hrsz.;
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– 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca 2/b.,
4467/10/E/70 hrsz.;
– 1118 Budapest, Rezeda utca 6., 5399 hrsz.;
– 1146 Budapest, Olof Palme sétány 2., 29732/1
hrsz.
alatti, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló
ingatlanokat, illetve az azokon álló, az egyes ingatlanokhoz tartozó – az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti – helyszínrajzokon megjelölt felépítményeket (üzemi épületeket), mint telephelyet, a
Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit
Részvénytársaság (1073 Budapest, Dob utca 90.;
Cg.01-10-042452) jogszerűen használja, így a felsorolt ingatlanokat jogában áll a cégjegyzékben telephelyként feltüntetni.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
2698/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
A 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 57. § (2) bekezdése alapján a BVK HOLDING Zrt. alapító okirata VI. fejezet 1/za. pontjában foglaltak alapján eljárva, a BVK HOLDING
Zrt. javaslatára a FŐKERT Zrt. alapító okiratát a
Társaság által használt telephelyek feltüntetése érdekében módosítja az előterjesztés 5. sz. mellékletében csatolt okirattal, és elfogadja a FŐKERT
Nonprofit Zrt. az előterjesztés 6. számú melléklete
szerinti, módosítással egységes szerkezetbe foglalt
létesítő okiratát.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés 6.
sz. mellékletében csatolt alapító okirat cégadatokban való változásainak átvezettetéséről, bejelentéséről gondoskodjon.
Határidő: döntést követő 30 nap
Felelős: Tarlós István
2699/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
A 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 57. § (2) bekezdése alapján felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában levő ingatlanokon álló, de a FŐKERT
Nonprofit Zrt. használatában lévő üzemi épületeknek a FŐKERT Nonprofit Zrt. általi, határozatlan
időre szóló, további ingyenes használatával kapcsolatos megállapodást terjessze a Fővárosi Közgyűlés
elé.
Határidő: 2013. április 30.
Felelős: Tarlós István
A napirend 12. pontja: Zöldfelületi beruházások lezárása.
Előterjesztő: dr. György István

2013. március 8.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2700/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
leállítja a „8403 Önkormányzati beruházások” címen belül a „IX. ker., Nehru park rekonstrukció I.
ütem” beruházást az alábbiak szerint:
A feladat teljes költsége:
230 000 E Ft
2012. évi érvényes előirányzata:
224 835 E Ft
2011. 12. 31-ig ténye:
5 165 E Ft
A 2012. évi érvényes előirányzat terhére vállalt,
ki nem fizetett kötelezettségvállalás:
6 198 E Ft
Szabad, elvonható maradvány:
218 637 E Ft.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
2701/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Leállítja a „8403 Önkormányzati beruházások” címen belül a „XIV. ker. Városliget, Állatkerti krt. és
tó közötti terület parkrekonstrukciója” beruházást
az alábbiak szerint:
A feladat teljes költsége:
150 000 E Ft
2012. évi érvényes előirányzata:
138 782 E Ft
2011. 12. 31-ig ténye:
11 217,5 E Ft
A 2012. évi érvényes előirányzat terhére vállalt,
ki nem fizetett
kötelezettségvállalás:
1 603 E Ft
Szabad, elvonható maradvány:
137 179 E Ft.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
2702/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „8403
Önkormányzati beruházások” cím, azon belül a
„IX. ker., Nehru park rekonstrukció I. ütem” feladat
előirányzatát 218 637 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg
azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát.
2703/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „8403
Önkormányzati beruházások” cím, azon belül a
„XIV. ker. Városliget, Állatkerti krt. és tó közötti
terület parkrekonstrukciója” feladat előirányzatát
137 179 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg azonos öszszeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím
előirányzatát.
2704/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a FŐKERT Nonprofit Zrt.vel a „IX. ker., Nehru park rekonstrukció I. ütem” c.
feladatra az elszámolási megállapodást az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2013. január 31.
Felelős: Tarlós István

2013. március 8.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2705/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a FŐKERT Nonprofit Zrt.vel a „XIV. ker. Városliget, Állatkerti krt. és tó közötti terület parkrekonstrukciója” c. feladatra az
elszámolási megállapodást az előterjesztés 5. sz.
melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a
főpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2013. január 31.
Felelős: Tarlós István
A napirend 13. pontja: Javaslat a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-,
vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs,
dr. György István
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 101/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendeletét a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések,
a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések
és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008.
(VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.
A napirend 14. pontja: Javaslat a Budapest főváros
közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének
egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló
30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs,
dr. György István
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 102/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendeletét Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának
szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztői kiegészítés 3. számú
melléklete szerinti tartalommal.
A napirend 15. pontja: Javaslat a 2012. évi forgalomtechnikai felújítási programra.
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs,
dr. György István
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a Fővárosi Közgyűlés

2706/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
a „Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2012. év”
feladatot az érvényes költségvetéssel összhangban
meg kívánja valósítani.
2707/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Elvonja a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság véleményezési, valamint a Gazdasági Bizottság döntési
hatáskörét, és jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának,
megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.)
Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdés c) pontjában
foglalt hatásköre szerint eljárva a 006704 azonosító
számú, az előterjesztés 2. sz. mellékleteként csatolt
„Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2012. év”
megnevezésű engedélyokiratot, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.
Határidő: 15 napon belül
Felelős: Tarlós István
2708/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 1. számú
mellékletének megfelelő tartalommal a Budapest
Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti, a
„2012. évi forgalomtechnikai felújítási program
megvalósítása” tárgyú megvalósítási megállapodást, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás
aláírására.
Határidő: 15 napon belül
Felelős: Tarlós István
A napirend 16. pontja: „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem” projekt önrészének biztosítása.
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs,
dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2709/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
egyetért a „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem” projekt megvalósításával, támogatja azt az egyes közlekedési projektek támogatásának jóváhagyásáról és a Közlekedés Operatív
Program Akciótervében kiemelt projektként történő
nevesítéséről szóló 1485/2012. (XI. 7.) Korm. határozatban rögzített kormánydöntéssel összhangban,
és biztosítja a megvalósításhoz szükséges fedezetet a BKK Zrt. számára a Fővárosi Önkormányzat
költségvetésében.
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2710/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
A feladat végrehajtása érdekében tervbe veszi a
„8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím
beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre,
azon belül a „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem” feladatot az alábbiak szerint:
A feladat összköltsége 288 100 E Ft, 2013. évi ütem
81 400 E Ft, a 2014. évi ütem 37 100 E Ft, a 2015.
évi ütem 169 600 E Ft összeggel.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
2711/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehajtásához kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
2712/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztői kiegészítés mellékletében bemutatott „Budapesti villamos
és trolibusz járműfejlesztés I. ütem” projekt megvalósítása érdekében, a projekthez szükséges önerő biztosítása” tárgyú, a Fővárosi Önkormányzat
és a BKK Zrt. közötti fejlesztési megállapodást, a
bemutatott tervezet szerinti tartalommal, és egyben
felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a beruházási rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2012. december 31.
Felelős: Tarlós István
2713/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem projekt
megvalósítása érdekében, a projekthez szükséges
önerő biztosítása” tárgyban kötendő fejlesztési
megállapodáshoz kapcsolódóan készítsen javaslatot
arra az esetre, ha a BKK Zrt. keretmegállapodása
nem nyújt fedezetet az áfa átmeneti finanszírozásához.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2013. márciusi rendes ülése
Felelős: Tarlós István
A napirend 17. pontja: Javaslat a díjköteles közterületi várakozóhelyek üzemeltetési, fenntartási és karbantartási feladatainak kerületi önkormányzati feladatkörbe
való átadásával összefüggő döntésre.
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs,
dr. György István

2013. március 8.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2714/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a parkolás-üzemeltetési feladatok ellátására irányuló együttműködési megállapodást Budapest Főváros Terézváros Önkormányzatával az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti
tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István
2715/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a parkolás-üzemeltetési feladatok ellátására irányuló együttműködési megállapodást Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatával az előterjesztés 2. számú
melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István
2716/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a parkolás-üzemeltetési feladatok ellátására irányuló együttműködési megállapodást Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros
Önkormányzatával az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István
2717/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a parkolás-üzemeltetési feladatok ellátására irányuló együttműködési megállapodást Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzatával az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István
2718/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a parkolás-üzemeltetési feladatok ellátására irányuló együttműködési megállapodást Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzatával az előterjesztés 5. számú melléklete
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert
annak aláírására.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István
2719/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármester útján a BKK Zrt.-t, hogy a
BKK Zrt. tulajdonában lévő parkolóautomaták bérbeadásáról szóló szerződéseket kösse meg Budapest
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Főváros Terézváros Önkormányzatával, Budapest
Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatával, Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros
Önkormányzatával, Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzatával és Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzatával.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
2720/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a parkolásüzemeltetési feladatok kerületi önkormányzatok
részére történő átadásáról hozott fővárosi döntés
alapján a VI., VII., VIII., IX. és XIII. kerület polgármesterével kötendő együttműködési megállapodás tárgyában az egyeztető tárgyalásokat folytassa
le.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István
2721/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Felhatalmazza a főpolgármestert a Budapest Főváros VI., VII., VIII., IX. és XIII. kerület Önkormányzatával folytatott egyeztetés eredményeként
létrejövő és a felek egyező akaratát tartalmazó parkolás-üzemeltetési feladatok ellátására irányuló
együttműködési megállapodás aláírására, és felkéri,
hogy tudomásulvétel céljából terjessze a Fővárosi
Közgyűlés soron következő rendes ülése elé.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülése
Felelős: Tarlós István
A napirend 18. pontja: Javaslat a Magyarország
2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII.
törvényben előirányzott közlekedésfejlesztési és beruházási támogatások kapcsán szükséges döntésekre.
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs,
dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2722/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy „a Széll Kálmán tér felújításának,
a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása megvalósításának
támogatására”, valamint az „Egy és két számjegyű
országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatásáról” a Minisztériumoktól
beérkező támogatás pénzügyi rendezése érdekében
megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát 1 500 000 E Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9112
Évközi indítású önkormányzati beruházások” cí-
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men belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladat kiadási előirányzatát.
Ezzel egyidejűleg tervbe veszi a „8139 Budapesti
Közlekedési Központ Zrt.,” azon belül pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatán
– az új „Központi költségvetésből megvalósuló
fejlesztések – 2-es villamosvonal felújítás, előkészítés” feladatot. A feladat 2013. évi üteme
175 000 E Ft, 2014. évi ütem 75 000 E Ft. A feladat összköltsége 250 000 E Ft.
– az új „Központi költségvetésből megvalósuló
fejlesztések – Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése” feladatot. A feladat 2013. évi
üteme 60 000 E Ft, 2014. évi ütem 30 000 E Ft.
A feladat összköltsége 90 000 E Ft.
– az új „Központi költségvetésből megvalósuló
fejlesztések” feladatot. A feladat 2013. évi üteme
50 390 E Ft, 2014. évi ütem 214 110 E Ft, 2015.
évi ütem 207 750 E Ft és 2016. évi ütem 187 750 E
Ft. A feladat összköltsége 660 000 E Ft.
– az új „az egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának
2012. évi támogatása” feladatot 2013. évi megvalósítással, 500 000 E Ft összköltséggel. A feladat 2013. évi üteme 500 000 E Ft.
2723/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Egyetért azzal, hogy „a Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai,
Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása” előirányzat felhasználásával megvalósuló fejlesztési
feladatok közül a 2-es villamosvonal felújításának
előkészítését és az egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztését a BKK Zrt. végezze el, és ennek érdekében – amennyiben a tárgyban a Belügyminisztérium, mint fejezetgazda, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium, mint támogató és a Fővárosi Önkormányzat, mint támogatott között kötendő szerződés
aláírásra kerül – biztosítja a szükséges forrást
a) 250 000 000 Ft összegben a 2-es villamosvonal
felújításának előkészítésére;
b) 90 000 000 Ft összegben az egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztésére
a BKK Budapest Közlekedési Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság számára.
2724/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti „a Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai,
Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása” előirányzat felhasználására a 2-es villamosvonal felújításának előkészítésére és az egységes utastájékoztatási
rendszer fejlesztésére vonatkozó fejlesztési megállapodásokat az előterjesztés 1. sz. melléklete sze-
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rinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megállapodások aláírására.
Határidő: a Belügyminisztérium, mint fejezetgazda,
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint támogató
és a Fővárosi Önkormányzat, mint támogatott között kötendő támogatási szerződés aláírását követően azonnal
Felelős: Tarlós István
2725/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy – „a Széll Kálmán
tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi
közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása”
előirányzat felhasználására – a Széll Kálmán tér
felújítására és a Békásmegyer HÉV állomás melletti P+R parkoló fejlesztésére vonatkozó, valamint
az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési
utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatásáról” előirányzat felhasználására vonatkozó megállapodásokat készítse elő és jóváhagyásra terjeszsze be a Fővárosi Közgyűlés 2013. januári rendes
ülése elé.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2013. januári rendes ülése
Felelős: Tarlós István
A napirend 19. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat, valamint a BKK közötti megvalósítási és fejlesztési célú megállapodások megkötésére.
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs,
dr. György István
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 103/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendeletét a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló
50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2726/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
egyetért a BKK Zrt. tevékenységi köréhez tartozó
fejlesztési- és felújítási közlekedési feladatok megvalósításához szükséges pénzeszköz átadás-átvételi
forrásszerződések – a Fővárosi Önkormányzat beruházási rendeletének változásához igazodó – megszüntetésével, az azok alapján lekötött összegek
elszámolásával, az újonnan kidolgozott szerződéstípusokkal, továbbá a szerződésekhez tartozó előirányzatok rendezésével, valamint egyetért azzal,
hogy a forrásszerződések felülvizsgálata eredmé-
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nyeként, a fel nem használt forrásból új feladatokat
valósítson meg.
2727/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2. számú
mellékletében bemutatott „2011. évi fejlesztési
célú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásnak”
és két módosításának közös megegyezéssel történő
megszüntetéséről szóló, az előterjesztés 3. számú
mellékletében foglalt megszüntető-elszámoló megállapodást a tervezet szerinti tartalommal és egyben
felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a beruházási rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2012. december 31.
Felelős: Tarlós István
2728/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 4. számú
mellékletében bemutatott „közterületi parkolás fejlesztési beruházás II. ütem és kapcsolódó forgalomtechnikai fejlesztések” közös megegyezéssel
történő megszüntetéséről szóló, az előterjesztés 5.
számú mellékletében foglalt megszüntető megállapodást a tervezet szerinti tartalommal és egyben
felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a beruházási rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2012. december 31.
Felelős: Tarlós István
2729/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 6. számú
mellékletében bemutatott „2011. évi fejlesztési
célú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás –
közlekedési stratégiai keret” közös megegyezéssel
történő megszüntetését, az előterjesztés 7. számú
mellékletében foglalt megszüntető-elszámoló megállapodást a tervezet szerinti tartalommal és egyben
felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a beruházási rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2012. december 31.
Felelős: Tarlós István
2730/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 8. számú
mellékletében bemutatott „2011. évi fejlesztési
célú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás –
Thököly terveztetés” közös megegyezéssel történő
megszüntetését, az előterjesztés 9. számú mellékletében foglalt megszüntető-elszámoló megállapodást a tervezet szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a beruházási rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2012. december 31.
Felelős: Tarlós István
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2731/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Az előterjesztés 3., 7. és 9. számú mellékleteiben
foglalt megszüntető-elszámoló megállapodások,
valamint az előterjesztés 5. számú mellékletében
foglalt megszüntető megállapodás, illetve a fejlesztési- és a megvalósítási megállapodások alapján, az
azokban foglalt elszámolási és átcsoportosítási feladatok megvalósítása érdekében:
tervbe veszi a „8523 Beruházási célú pénzeszköz
átvétel államháztartáson kívülről” cím bevételi,
azon belül az új „BKK Zrt. – Pénzeszköz átadásátvételi megállapodások elszámolása” feladatot
198 724 E Ft-tal;
csökkenti a „8139 BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, pénzeszközátadás
áht-n kívülre előirányzatát 769 847 E Ft-tal;
csökkenti a „8139 BKK Budapesti Közlekedési
Központ Zrt.” cím kiadási, támogatási kölcsön
nyújtás, törlesztés előirányzatát 100 000 E Ft-tal;
ezzel egyidejűleg tervbe veszi a „8139 BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási,
pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, azon
belül az új
„Elektronikus jegyrendszer bevezetése, előkészítés” feladat előirányzatát 200 070 E Ft-tal.
Az „Elektronikus jegyrendszer bevezetése, előkészítés” feladat teljes költsége 206 697 E Ft, megszüntető-elszámoló megállapodás alapján 2012.
09. 30-ig ténye 6 627 E Ft.
„Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások” feladat előirányzatát 265 970 E Ft-tal, a feladat teljes költsége
265 970 E Ft.
„Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése
és BKK jegypénztárak kialakítása” feladat előirányzatát 66 000 E Ft-tal, a feladat teljes költsége 66 000 E Ft.
„Dunai hajózás fejlesztése” feladat előirányzatát 30 000 E Ft-tal, a feladat teljes költsége
30 000 E Ft.
„Közlekedésstratégiai tervezési keret feladatok lezárása 2011” feladat előirányzatát 24 347 E Fttal, a feladat teljes költsége 28 020 E Ft, 2012.
09. 30-ig tény (megszüntető-elszámoló megállapodás alapján) 3 673 E Ft.
„Személyforgalmi behajtási díj, előkészítés 2011”
feladat előirányzatát 39 050 E Ft-tal, a feladat teljes költsége 39 050 E Ft.
„Közfeladat ellátását támogató infokommunikációs
infrastruktúra továbbfejlesztése” feladat előirányzatát 82 055 E Ft-tal, a feladat teljes költsége
82 055 E Ft.
„42-es villamos fejlesztés, előkészítés” feladat előirányzatát 8 000 E Ft-tal, a feladat teljes költsége 8 000 E Ft.
Továbbá tervbe veszi a „8403 Önkormányzati beruházások” címen belül az új
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„Közlekedésbiztonsági intézkedések, előkészítés”
feladatot 2 949 E Ft-tal, a feladat teljes költsége
4 915 E Ft, 2012. 09. 30-ig tény (megszüntető-elszámoló megállapodás alapján) 1 966 E Ft.
„Szentendrei úti gyalogátkelőhely, előkészítés” feladatot 3 810 E Ft-tal, a feladat teljes költsége
3 810 E Ft.
„P+R parkoló kivitelezése (Akadémia Park, Pillangó utca) feladatot 194 000 E Ft-tal, a feladat teljes
költsége 194 000 E Ft.
Tervbe veszi a „8139 BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, felújítási célú
pénzeszköz átadás áht-n kívülre, azon belül az új
„Thököly út felújítása (Hernád u.–Dózsa Gy. út),
előkészítés” feladatot 6 058 E Ft-tal, a feladat teljes költsége 6 058 E Ft.
Megemeli a „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatát 21 082 E Ft-tal.
A „Kerékpáros közlekedés fejlesztése 2012–2013”
feladat teljes költsége 631 476 E Ft-ra, 2013. évi
üteme 319 564 E Ft-ra változik.
Megemeli a „9300 Általános tartalék” kiadási előirányzatát 25 180 E Ft-tal.
Csökkenti a „8524 Felhalmozási célú támogatási
kölcsönök visszatérülése” bevételi előirányzatát
100 000 E Ft-tal.
2732/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 12. számú
mellékletében bemutatott „Fejlesztési Megállapodás az Elektronikus jegyrendszer bevezetésének
előkészítése” tárgyában a Fővárosi Önkormányzat
és a BKK Zrt. közötti szerződést, a bemutatott tervezet szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a beruházási rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2012. december 31.
Felelős: Tarlós István
2733/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztői kiegészítés mellékletében bemutatott „Budapesti villamos
és trolibusz járműfejlesztés I. ütem” c. projekt előkészítéséről szóló, a Fővárosi Önkormányzat és a
BKK Zrt. közötti szerződést, a bemutatott tervezet
szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a beruházási rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2012. december 31.
Felelős: Tarlós István
2734/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 14. számú
mellékletében bemutatott „Fejlesztési Megállapodás a bevételnövelő beruházásokra – TOBI és jegy-
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pénztárak” tárgyában a Főváros Önkormányzata és
a BKK Zrt. közötti szerződést, a bemutatott tervezet szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a beruházási rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2012. december 31.
Felelős: Tarlós István
2735/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 15. számú
mellékletében bemutatott „Fejlesztési Megállapodás a dunai hajózás fejlesztésére” tárgyában a Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti szerződést, a bemutatott tervezet szerinti tartalommal, és
egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a beruházási rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2012. december 31.
Felelős: Tarlós István
2736/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 16. számú
mellékletében bemutatott „Megvalósítási Megállapodás a P+R parkolók kivitelezése (Akadémia
Park, Pillangó utca)” tárgyában, a Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti szerződést, a tervezet szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a beruházási rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2012. december 31.
Felelős: Tarlós István
2737/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 18. számú
mellékletében bemutatott „Fejlesztési Megállapodás 2011. évi közlekedésfejlesztési feladatok, azon
belül a személyforgalmi behajtási díj lezárása” tárgyában a Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt.
közötti szerződést, a tervezet szerinti tartalommal,
és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a beruházási rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2012. december 31.
Felelős: Tarlós István
2738/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 19. számú
mellékletében bemutatott „Fejlesztési Megállapodás a BKK informatikai beruházások” tárgyában
a Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti
szerződést, a tervezet szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a beruházási rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2012. december 31.
Felelős: Tarlós István
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2739/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 20. számú
mellékletében bemutatott „Fejlesztési Megállapodás a 2011. évi stratégiai tervezési keret” tárgyában
a Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti
szerződést, a tervezet szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a beruházási rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2012. december 31.
Felelős: Tarlós István
2740/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 21. számú
mellékletében bemutatott „Megvalósítási megállapodás a Thököly út Dózsa Gy. út–Hernád utca
közötti szakasz terveztetése” tárgyában a Főváros
Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti szerződést,
a tervezet szerinti tartalommal, és egyben felkéri a
főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a beruházási rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2012. december 31.
Felelős: Tarlós István
2741/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 22. számú mellékletében bemutatott „Fejlesztési Megállapodás a 42-es villamos fejlesztéséhez szükséges
FSZKT és KSZT módosítása” tárgyában a Főváros
Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti szerződést,
a tervezet szerinti tartalommal, és egyben felkéri a
főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a beruházási rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2012. december 31.
Felelős: Tarlós István
2742/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 23. számú
mellékletében bemutatott „Megvalósítási Megállapodás a közlekedésbiztonsági intézkedések előkészítése” tárgyában a Főváros Önkormányzata és a
BKK Zrt. közötti szerződést, a tervezet szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a beruházási rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2012. december 31.
Felelős: Tarlós István
2743/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 24. számú
mellékletében bemutatott „Megvalósítási Megállapodás új gyalogátkelőhely előkészítése a Szentendrei úton” tárgyában a Főváros Önkormányzata és a
BKK Zrt. közötti szerződést, a tervezet szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a beruházási rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2012. december 31.
Felelős: Tarlós István
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2744/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Hatályon kívül helyezi az 1151/2012. (VI. 20.) és
az 1152/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. határozatokat.
2745/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja az előterjesztés 10. számú mellékletének
megfelelő tartalommal a „Kerékpáros közlekedés
fejlesztése 2012–2013” beruházás megvalósítására
vonatkozóan csatolt engedélyokirat-módosítást, továbbá felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a beruházási rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2012. december 31.
Felelős: Tarlós István
2746/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 10. számú
mellékletének megfelelő tartalommal, a „Kerékpáros közlekedés fejlesztése 2012–2013” tárgyú beruházás megvalósítására vonatkozó Budapest Főváros
Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti megvalósítási megállapodást, továbbá felkéri a főpolgármestert
a megállapodás aláírására.
Határidő: a beruházási rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2012. december 31.
Felelős: Tarlós István
2747/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Hatályon kívül helyezi az 1556/2011. (VI. 8.) Főv.
Kgy. határozatot.
2748/2012.( XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Az 1135/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. határozatban
utalt táblázat 3., 4., 10. pontjával összefüggésben
meghatározott feladat végrehajtásaként:
a) változatlan formában fenntartja az „1–3 villamosvonalak továbbfejlesztésének I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének
részeként” tárgyú pénzeszköz-átadási megállapodást.
b) változatlan formában fenntartja a „Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása (BUBI)” tárgyú pénzeszköz-átadási megállapodást.
c) változatlan formában fenntartja a „Széll Kálmán tér rekonstrukció I. ütem, a budai észak–déli
villamoskapcsolat kiépítése, a Káposztásmegyeri
intermodális csomópont fejlesztése, tervezési-előkészítési munkái, és a Fogaskerekű vasút fejlesztésének tervezési-előkészítési munkáiról szóló”
pénzeszköz-átadási megállapodást.
A napirend 20. pontja: Javaslat a BKK Budapesti
Közlekedési Központ Zrt.-vel kötött feladatellátásról és
közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás módosításával kapcsolatos döntésekre.
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs,
dr. György István
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2749/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és
a BKK Zrt. között létrejött feladatellátásáról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 5. számú,
egységes szerkezetbe foglalt módosítását az előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatolt tartalommal, és
felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
2750/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat
és a BKK Zrt. között kötendő megbízáson alapuló
meghatalmazást az előterjesztői kiegészítés módosított 1. sz. mellékleteként csatolt tartalommal, és
felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
– Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról,
a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát
az előterjesztői kiegészítés 2. sz. melléklete szerinti
tartalommal, egyben elfogadja a Társaság egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztői
kiegészítés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.
– Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint arra, hogy a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezető tisztségviselője útján
gondoskodjon a módosítás Cégbíróság felé történő
bejelentéséről a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság jogi
képviselőjének közreműködésével.
Határidő: azonnal, a meghatalmazás aláírására és a
Cégbíróság felé történő bejelentésre 8 nap
Felelős: Tarlós István
2751/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. között létrejött feladatellátásáról és közszolgáltatásról szóló
keretmegállapodás 5. számú módosításának végrehajtása érdekében csökkenti a „8236 Budapesti
Közlekedési Központ Zrt. feladatai” címkódon belül a dologi kiadások sorát 5 533 803 000 Ft-tal, és
ezzel egyidejűleg azonos összegben létrehozza a
„8103 BKK Zrt. Közútkezelési feladatok” címkódot, és azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívül sorát.
A napirend 21. pontja: Ajánlat a Budapest Főváros
Önkormányzata és a Budapest Sport Egyesület közös tulajdonában lévő 6835/17 hrsz.-ú, természetben Budapest
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XII. ker., Csaba utca 5. szám alatt található ingatlan vonatkozásában a tulajdonközösség megszüntetésére.
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szentes Tamás
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2752/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat Bp. XII. ker., 6835/17
hrsz.-ú ingatlanban a Budapest Sport Egyesülettel
fennálló közös tulajdont meg kívánja szüntetni a
BSE tulajdoni hányadának 365 274 303 Ft vételár
ellenében történő megváltásával.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
2753/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
A feladat megvalósítása érdekében a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet
45. § (7) bekezdése, valamint az 59. § (4) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a Gazdasági Bizottság, valamint a főpolgármester hatáskörét, és Budapest Főváros Önkormányzatának 2012.
évi költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv.
Kgy. rendelet 22. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján a Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka címről 150 000 E Ft fedezetet biztosít a Bp. XII. ker., 6835/17 hrsz.-ú, természetben a
Bp. XII. ker., Csaba u. 5. szám alatti ingatlan BSE
tulajdonát képező 7344/39853 tulajdoni hányadának megváltása fedezeteként, így csökkenti „9117
Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka”
cím előirányzatát 150 000 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8466 BSE
ingatlan tulajdoni hányad megváltás” cím kiadási,
azon belül az önkormányzati beruházások (áfá-val)
előirányzatát. Az első vételárrész fedezetére a fennmaradó 50 M Ft-ot az Általános tartalékból biztosítja, ennek érdekében csökkenti a „9300 Általános
tartalék” cím előirányzatát 50 000 E Ft-tal, és ezzel
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8466
BSE ingatlan tulajdoni hányad megváltás” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások
(áfá-val) előirányzatát.
A „8466 BSE ingatlan tulajdoni hányad megváltás” feladat összköltsége: 365 274 E Ft, 2012.
évi előirányzata: 200 000 E Ft, 2013. évi üteme:
165 274 E Ft.
2754/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
A Bp. XII. ker., 6835/17 hrsz.-ú, természetben a Bp.
XII. ker., Csaba u. 5. szám alatti ingatlan BSE tulajdonát képező 7344/39853 tulajdoni hányadának
megváltása 2. vételárrésze fedezeteként a 2013. évi
költségvetésben 165 274 303 Ft összeget biztosít a
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„8466 BSE ingatlan tulajdoni hányad megváltás”
feladaton.
Határidő: a 2013. évi költségvetési rendelet elfogadása
Felelős: Tarlós István
2755/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2. számú
mellékletét képező közös tulajdon megszüntetéséről szóló szerződést. Felkéri a főpolgármestert a
szerződés aláírására, melynek feltétele egyrészt a
BSE közgyűlésének jóváhagyása, másrészt a BSE
jövőbeli gazdálkodásának egyensúlyát vállaló cégszerűen aláírt nyilatkozat és az azt megalapozó üzleti terv főpolgármester részére történő benyújtása.
Határidő: a közgyűlési döntést követő 60 nap
Felelős: Tarlós István
2756/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Kifejezi szándékát a Bp. XII. ker., 6835/13 hrsz.-ú,
természetben a 1122 Budapest, Városmajor u. 71.,
illetve a Bp. XII. ker., 6835/4, természetben a 1122
Budapest, Maros u. 37. szám alatt található BSE tulajdonában lévő ingatlanok megvásárlására, azzal,
hogy nem osztatlan közös tulajdonú ingatlanokban
lévő – BSE tulajdonában álló – tulajdoni hányadok,
hanem jogilag rendezett, műszakilag megosztott,
avagy társasházzá alapított ingatlanok megvásárlásában érdekelt.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Tarlós István
A napirend 22. pontja: Javaslat az egyes adókötelezettségek elektronikus úton történő teljesíthetőségéről
szóló rendelet megalkotására.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 104/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendeletét az egyes adókötelezettségek elektronikus úton történő teljesíthetőségéről az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.
A napirend 23. pontja: Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 105/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendeletét a 2013. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2757/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a költségvetési intézményeket tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 24. pontja: Javaslat a Közraktárak Épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzésére.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 106/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendeletét a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról,
a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, az előterjesztés – előterjesztői kiegészítéssel módosított – 1. számú melléklete szerinti tartalommal.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2758/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
a Budapest IX. kerület, Fővám tér 11–12. sz. alatti
Közraktárak Épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban
szükséges munkák elvégzésére 231,500 M Ft-ot kíván biztosítani, és a feladat végrehajtása érdekében
tervbe veszi a „8403 Önkormányzati beruházások”
között az új „Közraktárak Épületegyüttes (CET)
projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel
kapcsolatban szükséges munkák elvégzése” feladatot 231 500 E Ft összköltséggel, a feladat 2013. évi
üteme 231 500 E Ft.
2759/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzata és
intézményei beruházási és felújítási tevékenysége
előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 8. § (1) bekezdésében foglalt hatásköre szerint eljárva az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező
006701 sz. engedélyokiratot, az abban foglalt tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.
Határidő: 8 nap
Felelős: Tarlós István
2760/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának,
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megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.)
Főv. Kgy. rendelet 16. §, valamint 12. § (1) bek. c)
pontja értelmében az előterjesztés 3. sz. mellékletét
képező megvalósítási megállapodást. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 8 nap
Felelős: Tarlós István
2761/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 4. sz.
melléklete szerinti tartalommal és költségkerettel a BFVK Zrt. közszolgáltatási tevékenységének
2013. évi átmeneti finanszírozásáról szóló megállapodás Közgyűlés elé terjesztésére, melyhez a fedezet „8250 BFVK Zrt. Közszolgáltatás” címkódon
biztosított.
Határidő: 2013. január 31.
Felelős: Tarlós István
2762/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a
BFVK Zrt. 2013. évi közszolgáltatási szerződésének keretében a CET állagmegóvó, karbantartó és
kármentesítő feladatai ellátásához szükséges forrás
biztosításáról.
Határidő: a 2013. évi költségvetési rendelet elfogadása
Felelős: Tarlós István
A napirend 25. pontja: Javaslat a Budapest X. kerületi Önkormányzat illetékességi területén lévő közterületi
és egyéb törzsvagyoni körbe tartozó ingatlanok tulajdonjogának rendezésére.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2763/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a 672/2012. (IV. 25.) Főv.
Kgy. határozattal jóváhagyott és a BFVK Zrt.-vel
megkötött 2012. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert a módosításáról szóló okirat aláírására.
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István
2764/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
9. §-a és 22. § (1) bekezdés a) pontja alapján jóváhagyja és megköti Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzattal a X. kerületben lévő, és a
Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló, egyes
közterületi és közút funkciójú ingatlanok tulajdon-
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jogának térítésmentes átruházásáról szóló, megállapodás I. elnevezésű megállapodást az előterjesztés
1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István
2765/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról,
a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
9. §-a és 44. § a) pontja alapján jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzattal a X. kerületben lévő, és a X. kerületi
Önkormányzat tulajdonában álló, egyes közterületi,
közút és egyéb funkciójú ingatlanok tulajdonjogának térítésmentes átruházásáról szóló, megállapodás II. elnevezésű megállapodást az előterjesztés 2.
számú melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 26. pontja: A Bp. IX. ker., Aszódi út 18–
20. sz. alatt működő hajléktalanszállónál elhelyezett kamerarendszer Ferencvárosi Önkormányzat részére történő térítésmentes használatba és üzemeltetésbe adásáról
szóló megállapodás.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2766/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti Ferencváros Önkormányzatával a Budapest IX. ker., Aszódi utca 18–20. szám
alatt található ingatlanhoz kapcsolódóan létesített, a
főváros tulajdonát képező, 5 darab térfigyelő kamerából álló térfigyelő rendszer térítésmentes használatba és üzemeltetésbe adásáról szóló, határozatlan
idejű megállapodást az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal. Felhatalmazza a főpolgármestert az üzemeltetési szerződés aláírására.
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 27. pontja: Javaslat a BÖP Kft. 2012.
december 17-én tartandó taggyűlésének egyes napirendi
pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2767/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy
a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. 2012.
december 17-ei rendkívüli taggyűlésén Budapest
Főváros Önkormányzata tagi képviselője kötött
mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát az alábbiak szerint:
1.1. a Fővárosi Önkormányzat a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. részére 25 000 E Ft visszafizetendő tulajdonosi kölcsönt nyújt azzal, hogy azt
a végrehajtási eljárások lefolytatásával kapcsolatos
kiadások kifizetésére kell fordítania.
1.2. a Társaság könyvvizsgálójának megválasztását
a vonatkozó főpolgármesteri döntésben foglaltak
szerint. Jóváhagyó döntés hiányában a napirendi
pont napirendről való levételét.
Határidő: 2012. december 17., a Társaság taggyűlésének napja, illetve a kölcsön visszafizetésére 2013.
június 30.
Felelős: Tarlós István
2768/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
A 2767/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. határozat 1.1.
pontjában megfogalmazott döntés végrehajtása érdekében úgy dönt, hogy a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. végrehajtási eljárások lefolytatásával kapcsolatos kiadásainak biztosítása érdekében
25 000 E Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát, egyidejűleg azonos
összeggel megemeli az új „8155 BÖP Kft. támogatása” cím kiadási, azon belül a működési célú támogatási kölcsön nyújtása előirányzatát.
2769/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonos önkormányzatok képviselő-testületeinek azonos öszszegű tulajdonosi kölcsön folyósításáról szóló pozitív döntéseinek ismeretében a kölcsönt folyósítja.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező megállapodást, amelynek aláírására
felkéri a főpolgármestert, valamint a kölcsönnek a
Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. számlájára történő egyösszegű átutalásához szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. január 4.
Felelős: Tarlós István
2770/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Meghatalmazza Szabó Árpádot, hogy a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. 2012. december
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17-én tartandó taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi
képviselő meghatalmazásának kiadására.
Határidő: 2012. december 17., a Társaság taggyűlésének napja
Felelős: Tarlós István
A napirend 28. pontja: A 4. sz. metróvonal beruházásához kapcsolódó EDR rendszer kiépítésének előkészítéséhez szükséges döntések meghozatala.
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2771/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
egyetért a „Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar–Keleti pályaudvar)
KÖZOP-5.1.0-07-2008-00001 sz. projekt használatbavételi engedélyének kiadásához feltételül szabott EDR rendszer megvalósításának előkészítésével, 33 281 E Ft teljes költséggel.
2772/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „9300
Általános tartalék” cím előirányzatát 33 281 E Fttal, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe
veszi a „8403 Önkormányzati beruházások” cím
kiadásain belül az új „4-es számú metróvonal beruházásához kapcsolódó EDR rendszer előkészítése”
feladat előirányzatát.
2773/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Eseti jelleggel elvonja a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, illetve a Gazdasági Bizottság 50/1998.
(X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 8. § (2) bekezdésében
biztosított hatáskörét, és jóváhagyja a beruházás
előkészítésére vonatkozó engedélyokiratot az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és
felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.
Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás elfogadását követő 8 napon belül
Felelős: Tarlós István
2774/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a NISZ Zrt.-vel megkötendő tervezési
szerződést az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti
tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a tervezési szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 29. pontja: Javaslat a Dél-budapesti régió vízrendezése c. projekt támogatási szerződésének 9.
számú módosítására.
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2775/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
tudomásul veszi, hogy a kivitelezés során felmerült
jogi problémák rendezésének elhúzódása miatt a
„Dél-budapesti régió vízrendezése” feladatot módosított műszaki tartalommal, összköltséggel és európai uniós támogatással kívánja megvalósítani.
2776/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „8536
Támogatásértékű beruházási bevétel” cím „KMOP
Dél-budapesti régió vízrendezése” című feladat
2012. évi előirányzatát 258 976 E Ft-tal,
továbbá csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Dél-budapesti régió vízrendezése” feladat előirányzatát 335 943 E Ft-tal,
ezzel egyidejűleg megemeli a „9166 Céltartalék a 2013–2014. években képződő halmozott
forráshiány finanszírozására” cím előirányzatát
76 967 E Ft-tal.
A feladat összköltsége 1 299 002 E Ft, 2012. évi
előirányzata 1 134 334 E Ft (ebből EU támogatás
849 444 E Ft).
2777/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „Dél-budapesti régió vízrendezése”
című, KMOP-3.3.1/C-2009-0001 számú projekt támogatási szerződésének 9. sz. módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és
felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Tarlós István
2778/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „Dél-budapesti régió vízrendezése”
projekt engedélyokiratának 9. sz. módosítását az
előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal,
és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon
annak aláírásáról.
Határidő: az engedélyokirat 8. számú módosításának
aláírását és a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István
2779/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Megvizsgálja, hogy melyek az árvízvédelem szempontjából szükséges azon elemek, amelyek az EUprojekt nélkül is megvalósíthatók. Ezek megvalósítására intézkedési tervet készít és tárgyalásokat
kezdeményez azokkal a közműszolgáltatókkal,
amelyek tulajdonosai a kiváltandó közműveknek,
illetve a NIF-fel a vasút alatti patak keresztmetszetbővítése érdekében.
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István
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A napirend 30. pontja: Javaslat a „Városliget kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonstrukciója)” című projekt támogatási szerződésének
13. számú módosítására, és a „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció”feladat engedélyokiratának 8. számú módosítására.
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2780/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
hozzájárul a „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladat átütemezéséhez a
közbeszerzési eljárások elhúzódására tekintettel.
2781/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „8403
Önkormányzati beruházások” címen belül a „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladat előirányzatát 416 905 E Ft-tal, ezzel
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9112
Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatát. A feladat összköltsége változatlanul 4 999 907 E Ft, a 2012. évi előirányzata
61 364 E Ft, a 2013. évi üteme 416 905 E Ft.
Továbbá a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” címen belül a KMOP – Városliget kapuja,
Városligeti Műjégpálya feladat bevételi előirányzatát csökkenti 238 039 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a
„Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladat kiadási előirányzatát. A feladathoz tartozó 2013. évi
KMOP-tól átvett pénz 238 039 E Ft.
2782/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a „Városliget kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonstrukciója)” című projekt támogatási szerződésének
13. számú módosítását az előterjesztés 3. számú
melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
2783/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” című, 005964 számú engedélyokirat 8. számú módosítását az előterjesztés
4. számú melléklete szerinti tartalommal, valamint
felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: az engedélyokirat 7. számú módosításának
aláírását és a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően
Felelős: Tarlós István

2013. március 8.

A napirend 31. pontja: Javaslat forrás biztosítására az Európai Uniós Projektmenedzsment (EUPM) rendszer üzemeltetéséhez, konfigurálásához és felhasználói
oktatásához.
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2784/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
biztosítja az EUPM rendszer konfiguráció és oktatás
megrendeléséhez szükséges bruttó 3 700 E Ft-ot.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
2785/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Az EUPM rendszer konfiguráció és oktatás megrendeléséhez szükséges fedezet biztosítása érdekében bruttó 3 700 E Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát, és egyidejűleg
azonos összeggel megemeli a „7105 Hivatali informatikai feladatok” cím támogatási és kiadási, azon
belül dologi előirányzatát.
2786/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal, hogy évente biztosítja a
2013–2016-os évek költségvetésében az EUPM
rendszer üzemeltetéséhez szükséges 1 900 E Ft+áfa
összeget a „7105 Hivatali informatikai feladatok”
címen, a dologi kiadások előirányzatán.
Határidő: 2013–2016. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István
A napirend 32. pontja: Javaslat felügyelő-bizottsági tag cseréjére.
Előterjesztő: Czeglédi János
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2787/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
2012. december 31-i hatállyal Tokody Marcellt a
BVK Holding Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. felügyelő-bizottsági tagságából visszahívja, egyidejűleg Kredits Ferencet a BVK Holding
Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. felügyelő-bizottságának tagjává megválasztja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 33. pontja: Javaslat az európai uniós támogatással megvalósuló projektek tájékoztatási és nyilvánossági feladatainak ellátására kötött szerződések fedezetének átcsoportosítására.
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

2013. március 8.
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2788/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Közlekedési projektek integrált
tájékoztatási és nyilvánossági feladatainak ellátása”
tárgyú szerződésekben szereplő feladatok megvalósításához szükséges fedezetet a szerződésekben
szereplő projektek címkódjaira csoportosítja át.
A feladat végrehajtása érdekében 45 922 E Ft-tal
csökkenti a „7101 Igazgatási apparátus feladatai”
006 törzsszám Főpolgármesteri Iroda/Sajtóiroda
cím dologi kiadási előirányzatát, ezzel egyidejűleg
megemeli a „8403 Önkormányzati beruházások”
címen belül
• a „Közösségi közlekedés fejlesztése – Nagykörúti – buszsáv kialakítása útszélesítéssel” feladat dologi kiadási előirányzatát 394 E Ft-tal,
továbbá a „8403 Önkormányzati beruházások” címen belül a „Közösségi közlekedés fejlesztése –
Nagykörúti – buszsáv kialakítása útszélesítéssel”
feladat 2012. évi előirányzatát csökkenti 54 E Fttal, ezzel egyidejűleg, azonos összeggel megemeli
a „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a „Fejlesztések átütemezésének
tartaléka” feladat 2012. évi előirányzatát.
A feladat összköltsége ezzel 50 717 E Ft-ra változik,
a 2011-ig történő felhasználás 854 E Ft, 2012. évi
üteme 49 863 E Ft, (ebből saját forrás: 18 527 E Ft,
EU támogatás: 31 336 E Ft).
• „Közösségi közlekedés fejlesztése – Szentmihályi úti – buszsáv kialakítása útszélesítéssel” feladat
dologi kiadási előirányzatát 394 E Ft-tal.
A feladat összköltsége ezzel 199 594 E Ft-ra változik, a 2011-ig történő felhasználás 31 699 E Ft,
2012. évi üteme 167 895 E Ft, (ebből saját forrás:
590 E Ft, EU támogatás: 167 305 E Ft).
• „Rákoskeresztúri buszkorridor” feladat 2012.
évi dologi kiadási előirányzatát 38 134 E Ft-tal.
A feladat összköltsége ezzel 1 392 249 E Ft-ra változik, a 2011-ig történő felhasználás 530 205 E Ft,
2012. évi üteme 761 567 E Ft, (ebből saját forrás: 302 132 E Ft, EU támogatás: 459 435 E Ft),
2013. évi üteme 100 477 E Ft, (ebből saját forrás:
17 571 E Ft, EU támogatás: 82 906 E Ft).
• „XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása” feladat
2012. évi dologi kiadási előirányzatát 7 000 E Fttal.
A feladat összköltsége ezzel 250 348 E Ft-ra változik, a 2011-ig történő felhasználás 2 270 E Ft,
2012. évi üteme 75 768 E Ft (ebből saját forrás:
52 268 E Ft, EU támogatás: 23 500 E Ft), 2013. évi
üteme 172 310 E Ft (ebből saját forrás: 10 414 E Ft,
EU támogatás: 161 896 E Ft).
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2789/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a 005764 azonosító számú, „Rákoskeresztúri buszkorridor” megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratának 7. sz. módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és
felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.
Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István
2790/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a 006130 azonosító számú, „Közösségi
közlekedés fejlesztése (Nagykörút)” megnevezésű
beruházási feladat engedélyokiratának 7. sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.
Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István
2791/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a 006125 azonosító számú, „Közösségi
közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út)” megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratának 5. sz.
módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy
gondoskodjon annak aláírásáról.
Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István
2792/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a 006192 azonosító számú, „XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása” megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratának 5. sz. módosítását az
előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal,
és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon
annak aláírásáról.
Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István
A napirend 34. pontja: Javaslat a köznevelési intézmények fenntartásának átadás-átvételéről szóló, az állami intézményfenntartó központtal kötendő megállapodások jóváhagyására.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2793/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ közötti, a köznevelési intézmények álla-
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mi fenntartásba vételével összefüggő intézmény
átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó
létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek
megosztásáról szóló megállapodást az előterjesztői
kiegészítés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

2798/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Török Flóris Általános
Iskola (1237 Budapest, Dinnyehegyi út 2.) köznevelési intézmény működtetéséről szóló megállapodást, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzatával a befogadott módosító javaslat
melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

2794/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert az előterjesztői kiegészítés 1. számú mellékletében található megállapodás
és a megállapodás részét képező teljességi nyilatkozat aláírására.
Határidő: 2012. december 15.
Felelős: Tarlós István

2799/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Babits Mihály Gimnázium és Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola köznevelési intézmény
működtetéséről szóló megállapodást Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatával az előterjesztői kiegészítés 4/A. számú melléklete szerinti
tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

A napirend 35. pontja: Javaslat megállapodások
megkötésére 2013. január 1-jétől állami fenntartásba kerülő fővárosi, kerületi, illetve nemzetiségi önkormányzati tulajdonú ingatlanokban működő köznevelési intézmények működtetéséről és használatáról.
Előterjesztő:Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2795/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Dr. Szent-Györgyi Albert
Általános Iskola köznevelési intézmény működtetéséről szóló megállapodást Budapest Főváros III.
kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatával az
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
2796/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés
1. számú mellékletében foglalt megállapodás 14.
pontjában foglaltak alapján kezdje meg a tárgyalásokat Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatával a tanuszoda működtetése tárgyában.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
2797/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az Óbudai Gimnázium köznevelési intézmény működtetéséről szóló megállapodást Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatával az előterjesztés 2.
számú melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

2800/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola köznevelési intézmény működtetéséről szóló megállapodást Budapest Főváros
IV. kerület Újpest Önkormányzatával az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
2801/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális
Szakiskola köznevelési intézmény működtetéséről
szóló megállapodást Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzatával az előterjesztés
6. számú melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
2802/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az 1. sz. Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs
Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ
köznevelési intézmény működtetéséről szóló megállapodást Budapest Főváros XI. kerület Újbuda
Önkormányzatával az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
2803/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a 3. sz. Fővárosi Tanulási
Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs
Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ
köznevelési intézmény működtetéséről szóló megállapodást Budapest Főváros XIV. kerület Zugló
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Önkormányzatával az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
2804/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Dr. Török Béla Óvoda,
Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon köznevelési intézmény működtetéséről szóló megállapodást Budapest Főváros XIV. kerület
Zugló Önkormányzatával az előterjesztés 9. számú
melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
2805/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Madách Imre Gimnázium
köznevelési intézmény működtetéséről szóló megállapodást Budapest Főváros XIV. kerület Zugló
Önkormányzatával az előterjesztés 10. számú melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
2806/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és a Fővárosi Önkormányzat között a 170013/6 helyrajzi számon
nyilvántartott, természetben a Budapest XX. ker.,
Vízisport u. 7. szám alatti ingatlan haszonkölcsönbe adására vonatkozó szerződést az előterjesztés
11. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 10 nap
Felelős: Tarlós István
2807/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az
előterjesztés 1–2. és 5–11. sz. mellékletei, a befogadott módosító javaslat melléklete, valamint az
előterjesztői kiegészítés 4/A. sz. mellékletében található megállapodások aláírásáról és kiadásáról.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
2808/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Önkormányzat működtetési kötelezettségének ellátásához
kapcsolódó költségvetési előirányzat rendezésére a
2013. évi költségvetés tervezésekor tegyen javaslatot.
Határidő: 2013. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István
A napirend 36. pontja: Javaslat egyes kulturális költségvetési szervek alapító okiratainak módosítására.
Előterjesztő: Csomós Miklós
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2809/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a Budapesti Operettszínház alapító okiratának módosítását, és felkéri a főpolgármestert
az előterjesztés 2. számú mellékletét képező alapító
okirat módosítás, valamint az előterjesztés 3. számú mellékletét képező, módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására, valamint a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtására.
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István
2810/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Fővárosi Állat- és Növénykert alapító
okiratának módosítását, és felkéri a főpolgármestert
az előterjesztés 5. számú mellékletét képező alapító
okirat módosítása, valamint az előterjesztés 6. számú mellékletét képező, módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására, valamint a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtására.
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 37. pontja: Javaslat a Földhivataltól térképtároló szekrények ingyenes átvételére és a Budapest
Főváros Levéltára intézmény részére történő ingyenes
átadásra.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2811/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
kezdeményezi Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatala (1051 Budapest, Sas utca 19.)
által felajánlott térképtároló lemezszekrények ingyenes tulajdonba adását a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalmú kérelem benyújtásával.
Felkéri a főpolgármestert a kérelem kiadmányozására és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez
történő benyújtására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
2812/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatala (1051 Budapest, Sas
utca 19.) által felajánlott térképtároló lemezszekrények ingyenes tulajdonba adása érdekében felmerülő költségek megtérítésére.
Határidő: az összeg ismertté válását követő 60 napon belül
Felelős: Tarlós István
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2813/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága döntését, illetve a
döntésről történt értesítést követően a térképtároló
lemezszekrények ingyenes tulajdonba adására vonatkozó szerződéstervezetet terjessze a hatáskörrel
rendelkező szerv elé.
Határidő: az értesítést követő 60 napon belül
Felelős: Tarlós István
A napirend 38. pontja: Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum rendkívüli támogatására.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2814/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a Budapesti Történeti Múzeum alapító
okiratának módosítását, és felkéri a főpolgármestert
az előterjesztői kiegészítés 3. számú mellékletét képező alapító okirat módosítására, valamint az előterjesztői kiegészítés 4. számú mellékletét képező,
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására, valamint a Kincstárhoz történő benyújtására.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István
2815/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 8. §
(2) bekezdése alapján, mint a 6. § szerinti alaptevékenység ellátásához szükséges vagyont, korlátozottan forgalomképessé nyilvánítja a Budapest XVIII.
ker., Lenkei u. 9–11. sz. alatti, 152438 hrsz.-ú ingatlan az előterjesztői kiegészítés 5. sz. mellékletét
képező alaprajz szerinti 1124 m2 térmértékű helyiségcsoport területét, és egyidejűleg a kulturális ágazat vagyoni körébe utalja.
2816/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
A Budapest XVIII. ker., Lenkei u. 9–11. sz. alatti, 152438 hrsz.-ú ingatlanon lévő 1124 m2 területű
raktár helyiséget, az előterjesztői kiegészítés 5. sz.
mellékletét képező alaprajz szerinti területét 2012.
december 15-től kivonja a BFVK Zrt. üzemeltetési
és hasznosítási köréből. Felkéri a főpolgármestert,
hogy tegye meg a szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a nevezett ingatlan ezen raktárterület nélkül szerepeljen a BFVK Zrt. közszolgáltatási
szerződésében.
Határidő: a BFVK Zrt. 2013. évi éves közszolgáltatási szerződésének elfogadása
Felelős: Tarlós István
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2817/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
A Budapesti Történeti Múzeum részére egyszeri
jelleggel 8 920 E Ft támogatást biztosít a Várkert
Bazár területén lévő Öntőház utcai raktárakból történő átköltözés végrehajtása érdekében a „9300 Általános tartalék” cím előirányzata terhére. Ennek
érdekében 8 920 E Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím működési tartalék előirányzatát,
ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli
az „5501 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási, ezen belül dologi kiadások előirányzatát.
A napirend 39. pontja: Javaslat a Fővárosi Állat- és
Növénykert működési támogatására a Főkapu projekthez
kapcsolódóan.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2818/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
támogatja a Fővárosi Állat- és Növénykert kérését
és a „Fővárosi Állat- és Növénykert Főkapu épületének rekonstrukciója” elnevezésű uniós pályázatban vállalt kötelezettség teljesítése érdekében az
intézmény 169 fős engedélyezett létszámkeretét 2
fő álláshellyel (1 fő pénztáros, 1 fő teremfelügyelő)
171 fő álláshelyre megemeli.
2819/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Állat- és Növénykert létszámkeretének
2 fővel történő emeléséhez kapcsolódóan 239 E Fttal csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím működési tartalék előirányzatát, és ezzel egyidőben
ugyanezen összeggel tartós jelleggel megemeli az
„5701 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:
– személyi juttatások:
188 E Ft (1 hónapra)
– munkaadókat terhelő
járulékok:
51 E Ft (1 hónapra).
A napirend 40. pontja: Javaslat a Fővárosi Roma
Oktatási és Kulturális Központ működési támogatására.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2820/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
támogatja a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ kérését, és a „9300 Általános tartalék”
cím előirányzata terhére egyszeri jelleggel 4 375 E
Ft támogatást biztosít az intézmény számára működőképessége biztosítása érdekében.
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2821/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
A FROKK intézmény működőképessége érdekében 4 375 E Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím működési tartalék előirányzatát, és ezzel egyidőben ugyanezen összeggel megemeli az
„5201 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ” cím támogatási és kiadási, ezen belül dologi
kiadások (áfával) előirányzatát.
A napirend 41. pontja: Javaslat emléktáblák elhelyezésére.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2822/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
támogatja:
• Lukács Margit
• Petress Zsuzsa
• Rajz János
• Szirtes Ádám
tiszteletére domborműves emléktábla elhelyezését, és az ezzel kapcsolatos kiadások fedezetére
1 830 E Ft támogatást biztosít a Budapesti Történeti Múzeum részére.
2823/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
A feladat végrehajtása érdekében 1 830 E Ft-tal
csökkenti a „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím „Emléktáblák” előirányzatát,
egyidejűleg ugyanezen összeggel tervbe veszi az
„5501 Budapesti Történeti Múzeum cím támogatási és kiadási, ezen belül a céljelleggel támogatott
intézményi beruházások között az új „Emléktáblák
elhelyezése” tárgyú feladatot.
2824/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. §
(1) bek. c) pontja alapján jóváhagyja az „Emléktáblák elhelyezése” tárgyú, 6698. egyedi azonosítójú
engedélyokiratot az előterjesztés 5. sz. melléklete
szerinti tartalommal. Egyidejűleg felhatalmazza a
főpolgármestert az okirat aláírására.
Határidő: a rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 42. pontja: Javaslat a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Fővárosi Önkormányzat között kötendő támogatási szerződés aláírására (idegenforgalmi
adóbevétel differenciált kiegészítése).
Előterjesztő: Csomós Miklós
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2825/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Nemzetgazdasági Minisztériummal mint támogatóval az idegenforgalmi adó
differenciált kiegészítése címen a Fővárosi Önkormányzat számára nyújtandó támogatásra vonatkozó, az előterjesztés 3. sz. mellékleteként csatolt
támogatási szerződést, és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Tarlós István
2826/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Hozzájárul ahhoz, hogy a támogatásként kapott
összeg kulturális turisztikai feladatok ellátására kerüljön felhasználásra.
2827/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatás beérkezését követően az erre vonatkozó rendeletmódosítást terjessze a Közgyűlés elé jóváhagyás céljából.
Határidő: a támogatás beérkezését követően, a költségvetési rendelet soron következő módosítása
Felelős: Tarlós István
A napirend 43. pontja: Javaslat a Balatonboglári
és a II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon közös gazdasági szervezetének kialakításához kapcsolódó végleges létszámcsökkentés miatt felmerült kiadások elszámolására.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2828/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a Balatonboglári Gyermekotthon és a II.
Rákóczi Ferenc Gyermekotthon közös gazdasági
szervezetének kialakításával kapcsolatban a végleges létszámcsökkentés kiadásaira megelőlegezett
1 824 E Ft-ra vonatkozó elszámolást. Az elszámolás szerint a tényleges kifizetés 10 609 E Ft, amely
8 785 E Ft-tal több a megelőlegezett összeghez viszonyítva.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
2829/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
A Balatonboglári Gyermekotthon és a II. Rákóczi
Ferenc Gyermekotthon közös gazdasági szervezetének kialakítása miatti létszámleépítéssel kapcsolatos költségekre megelőlegezett támogatás és a
tényleges felhasználás eltérése miatt, a pénzügyi
rendezés érdekében egyszeri jelleggel csökkenti
a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezet-
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átalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát
8 785 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett intézmények támogatási és kiadási
előirányzatát az alábbiak szerint:
Adatok: ezer forintban
M.adókat
terhelő Összesen
járulékok

Címrend

Intézmény neve

Személyi
juttatások

4213

Bp. Főv. Önk.-nak
Gyermekotthona
(Balatonboglár)

1 607

4215

Bp. Főv. Önk.-nak
II. Rákóczi Ferenc
Gyermekotthona

5 311

1 434

6 745

4000

Összesen

6 918

1 867

8 785

433

2 040

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 44. pontja: Javaslat a 2012. október
31-ei hatállyal beolvadással megszűnt Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyermekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai intézmény előirányzatainak rendezésére.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2830/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyermekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai intézmény jogutóddal történt
megszűnése miatti előirányzat-rendezést az előterjesztés 1. számú melléklete szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
2831/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezeténél az intézmények között a kiadási előirányzatok átcsoportosítását egyszeri jelleggel az előterjesztés 2. számú melléklete
szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 45. pontja: Javaslat önkormányzati rendelet alkotására a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó élelmezési térítési díjak megállapításáról.
Előterjesztő: Csomós Miklós
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 107/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló in-
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gatlanban működő nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról.
A napirend 46. pontja: Javaslat nemzetiségi többcélú köznevelési intézmények, továbbá a Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola, a Várna Térségi
Középiskolai Kollégium és a Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola alapító okiratának
módosítására és a kapcsolódó döntések meghozatalára.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2832/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
módosítja – a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 2. § (1) bekezdés a) pontja alapján – a Horvát
Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon (1144 Budapest, Kántorné sétány 1–3.) alapító
okiratát az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 3.
számú melléklete szerinti módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.
Határidő: 10 nap
Felelős: Tarlós István
2833/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Módosítja – a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 2. § (1) bekezdés a) pontja alapján – a Nikola
Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (1074 Budapest, Rózsák tere 6–7.) alapító okiratát az előterjesztés 5.
számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a
főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.
Határidő: 10 nap
Felelős: Tarlós István
2834/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Módosítja – a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 2. § (1) bekezdés a) pontja alapján – a Szlovák
Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon (1139 Budapest, Lomb utca 1–7.)
alapító okiratát az előterjesztés 8. számú melléklete
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az
alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés
9. számú melléklete szerinti módosításokkal egysé-
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ges szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és
kiadására.
Határidő: 10 nap
Felelős: Tarlós István
2835/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 2. §
(3) bekezdésében foglalt kötelezettsége teljesítése
érdekében felkéri a főpolgármestert, hogy a 2832–
2834/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. határozatok szerinti döntésről az Oktatási Hivatalt és a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központot tájékoztassa.
Határidő: 10 nap
Felelős: Tarlós István
2836/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Munkáltatói jogkörében eljárva a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (1), 20/A. § (1) és (3)–(8) bekezdései alapján – figyelemmel a közalkalmazottakról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény közoktatási intézményekben való végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésében foglaltakra – pályázatot ír ki a Fővárosi Önkormányzat
fenntartásában működő Horvát Nemzetiségi Óvoda
(1144 Budapest, Kántorné sétány 1–3.) magasabb
vezetői (intézményvezetői) feladatainak ellátására
az előterjesztés 10. számú melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: 2013. március 1.
Felelős: Tarlós István
2837/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Munkáltatói jogkörében eljárva a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (1), 20/A. § (1) és (3)–(8) bekezdései alapján – figyelemmel a közalkalmazottakról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény közoktatási intézményekben való végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésében foglaltakra – pályázatot ír ki a Fővárosi Önkormányzat
fenntartásában működő Nikola Tesla Szerb Óvoda
(1074 Budapest, Rottenbiller utca 14.) magasabb
vezetői (intézményvezetői) feladatainak ellátására
az előterjesztés 11. számú melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: 2013. március 1.
Felelős: Tarlós István
2838/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Munkáltatói jogkörében eljárva a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. §
(1), 20/A. § (1) és (3)–(8) bekezdései alapján – figyelemmel a közalkalmazottakról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény közoktatási intézményekben való
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végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésében foglaltakra – pályázatot
ír ki a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő Szlovák Nemzetiségi Óvoda (1139 Budapest,
Lomb utca 1–7.) magasabb vezetői (intézményvezetői) feladatainak ellátására az előterjesztés 12.
számú melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: 2013. március 1.
Felelős: Tarlós István
2839/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az
előterjesztés 10–12. számú mellékletei szerinti pályázati felhívások közzétételéről a pályázatok beadási határidejének egyértelmű feltüntetésével
együtt.
Határidő: 2013. március 1.
Felelős: Tarlós István
2840/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 2. §
(5) bekezdése alapján 2013. január 2. napjától a pályázati eljárás eredményes lezárultáig és az alapján igazgató kinevezéséig, de legfeljebb 2013. augusztus 15. napjáig tartó határozott időre a Horvát
Nemzetiségi Óvoda magasabb vezetői feladatok ellátására szóló megbízást ad Ágics Lászlónénak, és
illetményét az előterjesztésben foglalt részletezés
szerint 293 300 Ft-ban állapítja meg.
Határidő: 2013. január 2.
Felelős: Tarlós István
2841/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 2. §
(5) bekezdése alapján 2013. január 2. napjától a pályázati eljárás eredményes lezárultáig és az alapján
igazgató kinevezéséig, de legfeljebb 2013. augusztus 15. napjáig tartó határozott időre a Nikola Tesla
Szerb Óvoda magasabb vezetői feladatok ellátására
szóló megbízást ad Tessényi Mojsin Jelenának és
illetményét az előterjesztésben foglalt részletezés
szerint 285 200 Ft-ban állapítja meg.
Határidő: 2013. január 2.
Felelős: Tarlós István
2842/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 2. §
(5) bekezdése alapján 2013. január 2. napjától a pályázati eljárás eredményes lezárultáig és az alapján igazgató kinevezéséig, de legfeljebb 2013. augusztus 15. napjáig tartó határozott időre a Szlovák
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Nemzetiségi Óvoda magasabb vezetői feladatok ellátására szóló megbízást ad Litauszkyné Héjjas Erzsébetnek, és illetményét az előterjesztésben foglalt
részletezés szerint 326 300 Ft-ban állapítja meg.
Határidő: 2013. január 2.
Felelős: Tarlós István
2843/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Horvát Nemzetiségi Óvoda, a Nikola Tesla Szerb Óvoda és a Szlovák Nemzetiségi Óvoda és a pénzügyi-gazdálkodási feladataikat ellátó gazdasági szervezet között
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 10. § (4)
bekezdése szerint létrejött munkamegosztási megállapodást jóváhagyásra terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2013. március havi
rendes ülése
Felelős: Tarlós István
2844/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
2013. január 1. napi hatállyal a Horvát Nemzetiségi Óvoda szakmai létszámkeretét 10 főben állapítja
meg.
2845/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
2013. január 1. napi hatállyal a Nikola Tesla Szerb
Óvoda szakmai létszámkeretét 7 főben állapítja
meg.
2846/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
2013. január 1. napi hatállyal a Szlovák Nemzetiségi Óvoda szakmai létszámkeretét 7 főben állapítja
meg.
2847/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Horvát Nemzetiségi Óvoda, a Nikola Tesla Szerb Óvoda és a
Szlovák Nemzetiségi Óvoda fenntartásához kapcsolódóan a szükséges előirányzatot a 2013. évi
költségvetési rendeletben biztosítsa.
Határidő: a 2013. évi költségvetési rendelet tervezésekor
Felelős: Tarlós István
2848/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola (1089 Budapest, Elnök utca 3.)
alapító okiratát az előterjesztés 17. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert
az alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 18. számú melléklete szerinti módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.
Határidő: 10 nap
Felelős: Tarlós István

2013. március 8.

2849/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
A Várna Térségi Középiskolai Kollégium nevét
Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium névre változtatja, és ennek megfelelően módosítja a
Várna Térségi Középiskolai Kollégium (1149 Budapest, Mogyoródi út 19.) alapító okiratát az előterjesztés 21. számú melléklete szerinti tartalommal,
és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 22. számú melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.
Határidő: 10 nap
Felelős: Tarlós István
2850/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1139 Budapest,
Váci út 179–183.) alapító okiratát az előterjesztés
24. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás,
valamint az előterjesztés 25. számú melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okirat aláírására és kiadására.
Határidő: 10 nap
Felelős: Tarlós István
2851/2012. (XII.12.) Főv. Kgy.h.
Módosítja a Német Nemzetiségi Gimnázium és
Kollégium – Deutsches Nationalitätengymnasium
und Schülerwohnheim (1203 Budapest, Serény u.
1.) alapító okiratát az előterjesztés 27. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint az
előterjesztés 28. számú melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat
aláírására és kiadására.
Határidő: 10 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 47. pontja: Javaslat a Budapesti Sportszövetségek Uniója támogatására.
Előterjesztő: dr. Szentes Tamás
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2852/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
támogatja a Budapesti Sportszövetségek Uniója kérését, és az Unió működési kiadásaira 3 000 E Ft
egyszeri vissza nem térítendő támogatást biztosít
a „9300 Általános tartalék” cím előirányzata terhére, melynek érdekében 3 000 E Ft-tal csökkenti
a „9300 Általános tartalék” cím működési tartalék
előirányzatát, és ezzel egyidejűleg ugyanezen öszszeggel megemeli a „8413 Sportcélú támogatás”
cím működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre
előirányzatát.
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2853/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a Budapesti Sportszövetségek
Uniójával 2012. június 18-án megkötött támogatási
megállapodás módosítását az előterjesztés 4. számú
melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 25 munkanapon belül
Felelős: Tarlós István
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2854/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
támogatja a sportfeladatokat szerződés alapján ellátó társadalmi szervezetek 2013. évi átmeneti finanszírozását, és az alábbi összegű támogatásban
részesíti a szervezeteket:

A napirend 48. pontja: Javaslat a budapesti sportági szakszövetségek és sportszövetségek 2013. évi átmeneti finanszírozására.
Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Sorszám

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Megnevezés

Támogatott cél

A szakszövetség működési költségeinek, budapesti
versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint
a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi
eseményeinek támogatására.
A szakszövetség működési költségeinek, budapesti
versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint
Budapesti Asztalitenisz
Szövetség
a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi
eseményeinek támogatására.
A szakszövetség működési költségeinek, budapesti
versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint
Budapesti Atlétikai Szövetség
a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi
eseményeinek támogatására.
A szakszövetség működési költségeinek, budapesti
versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint
Budapesti Birkózó Szövetség
a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi
eseményeinek támogatására.
A szakszövetség működési költségeinek, budapesti
versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint
Budapesti Evezős Szövetség
a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi
eseményeinek támogatására.
A szakszövetség működési költségeinek, budapesti
Budapesti Kajak-Kenu
versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint
Szövetség
a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi
eseményeinek támogatására.
A szakszövetség működési költségeinek, budapesti
Budapesti Kerékpáros
versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint
Szövetség
a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi
eseményeinek támogatására.
A szakszövetség működési költségeinek, budapesti
Budapesti Kézilabda
versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint
Szövetség
a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi
eseményeinek támogatására.
A szakszövetség működési költségeinek, budapesti
Budapesti Kosárlabdázók
versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint
Szövetsége
a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi
eseményeinek támogatására.
Budapesti Amatőr Box
Szövetség

Támogatás összege
2013.
I. negyedévre
(E Ft-ban)
112,5

210

1 785

275

180

572,5

212,5

815

840
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Sorszám

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17 .

18.

19.

20.

21.

Megnevezés

Támogatott cél

A szakszövetség működési költségeinek, budapesti
versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint
a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi
eseményeinek támogatására.
A szakszövetség működési költségeinek, budapesti
Budapesti Regionális Judo
versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint
Szövetség
a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi
eseményeinek támogatására.
A szakszövetség működési költségeinek, budapesti
versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint
Budapesti Röplabda Szövetség
a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi
eseményeinek támogatására.
A szakszövetség működési költségeinek, budapesti
versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint
Budapesti Sakk Szövetség
a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi
eseményeinek támogatására.
A szakszövetség működési költségeinek, budapesti
Budapesti Sportlövő
versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint
Szövetség
a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi
eseményeinek támogatására.
A szakszövetség működési költségeinek, budapesti
Budapesti Súlyemelő
versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint
Szövetség
a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi
eseményeinek támogatására.
A szakszövetség működési költségeinek, budapesti
versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint
Budapesti Tájfutó Szövetség
a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi
eseményeinek támogatására.
A szakszövetség működési költségeinek, budapesti
Budapesti Tekézők
versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint
Szövetsége
a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi
eseményeinek támogatására.
A szakszövetség működési költségeinek, budapesti
versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint
Budapesti Tenisz Szövetség
a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi
eseményeinek támogatására.
A szakszövetség működési költségeinek, budapesti
versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint
Budapesti Úszó Szövetség
a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi
eseményeinek támogatására.
A szakszövetség működési költségeinek, budapesti
Budapesti Tollaslabdázók
versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint
Szövetsége
a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi
eseményeinek támogatására.
A szakszövetség működési költségeinek, budapesti
versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint
Budapesti Torna Szövetség
a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi
eseményeinek támogatására.
Magyar Labdarúgó Szövetség
Budapesti Igazgatósága

2013. március 8.
Támogatás összege
2013.
I. negyedévre
(E Ft-ban)
1 000

387,5

400

82,5

380

230

215

57,5

190

437,5

115

612,5
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Megnevezés

Támogatott cél

A szakszövetség működési költségeinek, budapesti
versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint
Budapesti Triatlon Szövetség
a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi
eseményeinek támogatására.
A szakszövetség működési költségeinek, budapesti
versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint
Budapesti Vívó Szövetség
a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi
eseményeinek támogatására.
A szakszövetség működési költségeinek, budapesti
versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint
Budapesti Vízilabda
Szövetség
a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi
eseményeinek támogatására.
A szakszövetség működési költségeinek, budapesti
Budapesti Diáksport
versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint
Szövetség
a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi
eseményeinek támogatására.
A szakszövetség működési költségeinek, budapesti
Budapesti Egyetemi-Főiskolai versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint
Sportszövetség
a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi
eseményeinek támogatására.
A szakszövetség működési költségeinek, budapesti
Fogyatékkal Élők Budapesti
versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint
Sportszövetsége
a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi
eseményeinek támogatására.
A szakszövetség működési költségeinek, budapesti
Harci Művészetek Budapesti
versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint
Szövetsége
a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi
eseményeinek támogatására.
A szakszövetség működési költségeinek, budapesti
Középmagyarországi
versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint
Technikai és Tömegsport
a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi
Klubok Budapesti Szövetsége
eseményeinek támogatására.
A szakszövetség működési költségeinek, budapesti
Budapesti Szabadidősport
versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint
Szövetség
a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi
eseményeinek támogatására.
A szakszövetség működési költségeinek, budapesti
Budapesti Természetbarát
versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint
Sportszövetség
a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi
eseményeinek támogatására.
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Támogatás összege
2013.
I. negyedévre
(E Ft-ban)
310

415

187,5

2 922

950

535

155

115

1 925

760

32.

Budapesti Sportszövetségek
Uniója

Az Unió működési költségeinek támogatására.

1 947,5

33.

Budapesti Sportszövetségek
Uniója

A budapesti sportszövetségek és sportági
szakszövetségek pénzügyi és számviteli,
illetve egyéb koordinációs feladatai ellátásának
támogatására.

2 025

Összesen:

21 357
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2855/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a támogatási megállapodásokat – az előterjesztés 1. számú melléklete szerint –,
és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.
Határidő: 30 munkanap
Felelős: Tarlós István
2856/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal, hogy a 2013. évi költségvetés tervezése során a 2854/2012. (XII. 12.) Főv.
Kgy. határozatban foglalt szervezetek 2013. évi átmeneti finanszírozása céljából 21 357 E Ft fedezetet biztosít a „8413 Sportcélú támogatás” cím, azon
belül működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzata terhére.
Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása
Felelős: Tarlós István
A napirend 49. pontja: Javaslat az „Idősek Otthona
(Dózsa György út) telephelyek kiváltása, létesítés” (azonosító száma 005234) elnevezésű feladat 3. sz. engedélyokirat módosítására.
Előterjesztő: dr. Szentes Tamás
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2857/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
hozzájárul az „Idősek Otthona (Dózsa György út)
telephelyek kiváltása, létesítés” feladat átütemezéséhez a kivitelezés közbeszerzési eljárásának elhúzódására való tekintettel.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
2858/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „8403
Önkormányzati beruházások” címen belül az „Idősek Otthona (Dózsa György út) telephelyek kiváltása, létesítés” feladat 2012. évi előirányzatát
195 208 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg azonos öszszeggel megemeli a „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a „Fejlesztések
átütemezésének tartaléka” előirányzatát. Az „Idősek Otthona (Dózsa György út) telephelyek kiváltása, létesítés” feladat összköltsége változatlanul
1 652 000 E Ft, a 2011. évi tény 878 682 E Ft, a
2012. évi üteme 577 980 E Ft-ra, 2013. évi üteme
195 338 E Ft-ra változik.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
2859/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről
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szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1)
bekezdésében foglalt hatásköre szerint eljárva jóváhagyja az előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatolt,
005234 azonosító számú, „Idősek Otthona (Dózsa
György út) telephelyek kiváltása, létesítés” megnevezésű engedélyokirat 3. sz. módosítását, az abban
foglalt tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az
engedélyokirat aláírására.
Határidő: 8 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 50. pontja: Javaslat a Belvárosi Templom homlokzat rekonstrukció megnevezésű, 006572 azonosító számú engedélyokirat 1. számú módosítására.
Előterjesztő: dr. Szentes Tamás
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2860/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
hozzájárul a „Belvárosi Templom homlokzat rekonstrukció” feladat átütemezéséhez a kivitelezés
közbeszerzési eljárásának elhúzódására való tekintettel.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
2861/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „8403
Önkormányzati beruházások” címen belül a „Belvárosi Templom homlokzat rekonstrukció” feladat
2012. évi előirányzatát 116 650 E Ft-tal, és ezzel
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9112
Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatát. A „Belvárosi Templom homlokzat
rekonstrukció” feladat összköltsége változatlanul
250 000 E Ft, a 2012. évi üteme 133 350 E Ft-ra,
2013. évi üteme 116 650 E Ft-ra változik.
2862/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12.
§ (1) bekezdésében foglalt hatásköre szerint eljárva jóváhagyja az előterjesztés 1. sz. mellékleteként
csatolt, 6572 azonosító számú, „Belvárosi Templom
homlokzat rekonstrukció” megnevezésű engedélyokirat 1. sz. módosítását, az abban foglalt tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat
aláírására.
Határidő: 8 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 51. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Budapest XX., Virág Benedek u. 36. szám alatti

2013. március 8.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona további működtetési formájára.
Előterjesztő: dr. Szentes Tamás
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2863/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
szükségesnek tartja és támogatja szakmai vizsgálat lefolytatását – jogi, finanszírozási/működtetési
szempontok figyelembevételével – a Budapest XX.,
Virág Benedek u. 36. és a Budapest XIX., Mészáros Lőrinc u. 26. szám alatti szociális intézmények
további szervezeti formájának meghatározása érdekében. Felkéri a főpolgármestert, hogy – a vizsgálat eredménye alapján – javaslatát jóváhagyásra terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: 2013. március 31.
Felelős: Tarlós István
2864/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Tudomásul veszi az intézmények alapító okiratainak módosításáról szóló előterjesztői kiegészítésben foglaltakat.
2865/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Budapest XX., Virág Benedek u. 36. sz. alatti intézmény alapító okiratát az
előterjesztői kiegészítés 1/B. sz. melléklete szerinti
tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító
okirat módosítás aláírására, valamint az intézmény
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az
előterjesztői kiegészítés 1/C. sz. melléklete szerinti
tartalommal történő kiadására.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Tarlós István
2866/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas, Gesztenyés út 1. sz.
alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztői kiegészítés 2/B. sz. melléklete szerinti tartalommal,
és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztői kiegészítés 2/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Tarlós István
A napirend 52. pontja: Javaslat a „9206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret céltartaléka” címkód felhasználására.
Előterjesztő: Zsolnai József
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2867/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
a bűnmegelőzéshez kapcsolódó feladatok végrehajtása érdekében a „9206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret céltartaléka” működési célú tartalék előirányzatát csökkenti 10 000 E Ft-tal, és egyidejűleg
megemeli
– a „8206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret” cím
működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre kiadás előirányzatát 4 000 E Ft-tal;
– a „8206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret”
cím támogatás értékű működési kiadás előirányzatát 4 000 E Ft-tal;
– a „1001 Budapest Főváros Közterület-felügyelete” cím támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatát 2 000 E Ft-tal.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
2868/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros
Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet
22. §-ában a főpolgármesterre átruházott hatáskörét
a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy.
rendelet 59. § (4) bekezdése alapján, és a „9206
Bűnmegelőzési célú bizottsági keret céltartaléka”
címkódon szereplő előirányzatot az alábbiak szerint használja fel:
– a „8206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret”
cím 2012. évi előirányzata (ezen belül a működési
célú pénzeszközátadás áht-n kívülre sorának) terhére egyedi elbírálású bűnmegelőzési célú feladatok
megvalósítására a T-Rádió Közhasznú Alapítvány
részére 1 000 E Ft támogatást nyújt 2013. június 30ig. Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 1. számú
mellékletében szereplő minta szerinti tartalommal
a támogatási megállapodást, felkéri a főpolgármestert azok aláírására.
– A „8206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret”
cím 2012. évi előirányzata (ezen belül a működési
célú pénzeszközátadás áht-n kívülre sorának) terhére egyedi elbírálású bűnmegelőzés és közbiztonság
javítása érdekében végzett feladatok megvalósítására a Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége részére 3 000 E Ft támogatást,
nyújt 2013. június 30-ig. Jóváhagyja, megköti az
előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő minta szerinti tartalommal a támogatási megállapodást,
és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.
– A „8206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret”
cím 2012. évi előirányzata terhére egyedi elbírálású bűnmegelőzési célú feladatok megvalósítására
a Budapest Főváros Közterület-felügyelete részé-
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re 2 000 E Ft támogatást nyújt 2013. június 30ig. Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 2. számú
mellékletében szereplő minta szerinti tartalommal
a támogatási megállapodást, és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.
– A „8206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret”
cím 2012. évi előirányzata terhére egyedi elbírálású bűnmegelőzési célú feladatok megvalósítására a
Repülőtéri Rendőr Igazgatóság részére 2 000 E Ft
támogatást nyújt 2013. június 30-ig. Jóváhagyja,
megköti az előterjesztés 2. számú mellékletében
szereplő minta szerinti tartalommal a támogatási megállapodást és felkéri a főpolgármestert azok
aláírására.
– A „8206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret”
cím 2012. évi előirányzata terhére egyedi elbírálású bűnmegelőzési célú feladatok megvalósítására a
Készenléti Rendőrség részére 2 000 E Ft támogatást nyújt 2013. június 30-ig. Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 2. számú mellékletben szereplő
minta szerinti tartalommal a támogatási megállapodást és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 53. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.
Előterjesztő: Zsolnai József
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 108/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete
szerinti tartalommal.
A napirend 54. pontja: Javaslat a Fővárosi Cigány
Önkormányzat rendkívüli támogatására, működési költségeihez való részbeni hozzájárulásra.
Előterjesztő: dr. Kaltenbach Jenő
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2869/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Cigány Önkormányzat működési költségeihez egyszeri, részleges hozzájárulást biztosít
4 278 684 Ft összegben az általános tartalék terhére.
Ennek érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 4 278 684 Ft-tal, egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „8458 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás”
cím kiadási előirányzatát.
Felkéri a főpolgármestert a vonatkozó költségvetési rendeletmódosítás előkészítésére és a Fővárosi
Közgyűlés elé terjesztésére.
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Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Tarlós István
2870/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Cigány Önkormányzattal a módosító javaslat melléklete szerinti tartalmú támogatási szerződést a 2869/2012.
(XII. 12.) Főv. Kgy. határozatban elfogadott támogatási összeghez igazodó módosítással, és felkéri a
főpolgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2013. január 15.
Felelős: Tarlós István
A napirend 55. pontja: Javaslat a Városmajor Park
fejlesztésére vonatkozó pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésére.
Előterjesztő: Pokorni Zoltán
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2871/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
hatályon kívül helyezi az 1475/2011. (VI. 8.) Főv.
Kgy. határozatot.
2872/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a „8448 Városmajor bekerítése, kivitelezés, tervezés I. ütem” címen 150 000 E Ft összegben
támogatásértékű beruházási kiadási előirányzatot,
„8448 Városmajor fejlesztése” című 150 000 E Ft
összegben támogatásértékű beruházási kiadási előirányzatra.
2873/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Egyetért az előterjesztés 6. számú mellékleteként
csatolt pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás
megkötésével, és felkéri a főpolgármestert, hogy
átruházott hatáskörben eljárva a pénzeszköz átadásátvételi megállapodást kösse meg.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 56. pontja: Javaslat előzetes hozzájárulás megadására egyes köznevelési és gyermekvédelmi
intézmények gazdasági szervezetei és az intézményi ingatlanokban működő civil szervezetek közötti együttműködési megállapodások megkötéséhez.
Előterjesztő: Hutiray Gyula
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2874/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. §
(1) bekezdése alapján hozzájárul az alábbi önkormányzati intézmények (gazdasági szervezetek) és
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civil szervezetek közötti székhelyhasználatra vonatkozó, az előterjesztés 1. számú mellékletének
• Budapest Főváros Önkormányzatának Fővárosi
Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete
• Budapest Főváros Önkormányzatának Fővárosi
Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete
• Budapest Főváros Önkormányzatának Fővárosi
Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete
• Budapest Főváros Önkormányzatának Fővárosi
Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete
• Budapest Főváros Önkormányzatának Fővárosi
Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete
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3–23. sz. mellékletei szerinti tartalmú együttműködési megállapodások megkötéséhez:
Nyitott Világ Iskola Alapítvány
Hungária Diákalapítvány
Gyermekotthonunkban Élő Gyermekeink Jövőjéért
Alapítvány
Hasznos Jövőért Alapítvány
Pax Vobis Alapítvány

• Csepel TISZK Gazdasági Szervezete

Vásárhelyi 200 Alapítvány

• Csepel TISZK Gazdasági Szervezete

Kultúra Alapítvány

• Csepel TISZK Gazdasági Szervezete

Segítünk Nektek Vargások Alapítvány

• Csepel TISZK Gazdasági Szervezete

Bajáki Diáksportkör Alapítvány

• Csepel TISZK Gazdasági Szervezete

Nyílt Tér Alapítvány

• Szily TISZK Gazdasági Szervezete

Hi-Tech Alapítvány

• Szily TISZK Gazdasági Szervezete
• Szily TISZK Gazdasági Szervezete
• Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete
• Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete
• Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete
• Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete
• Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete
• Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete
• Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete
• Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete

Wesselényi Miklós Alapítvány a Wesselényi Miklós
Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola Tanuló
Ifjúságáért
Pestszenterzsébeti Eötvös Alapítvány
Kovács Csongor Alapítvány a Gyengénlátó
Gyermekekért
Gyengénlátó Diákok Sportegyesülete
A Látássérült Gyermekek és Fiatalok Társadalmi
Integrációját Segítő Országos Szülői Egyesület
Szól a Szív Alapítvány
Egy Hangversenyteremért Alapítvány
Vak Diákok Sportegyesülete
Siketvakok Országos Egyesülete
HUMANO MODO Alapítvány

Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Tarlós István
A napirend 57. pontja: Javaslat Budapest Főváros
Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat
Magyar Egyesület
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete
A Magyar Kézművességért Alapítvány
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

1 500 E Ft,
200 E Ft,
300 E Ft.

A Fővárosi Közgyűlés
2875/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
engedélyezi az alábbi alapítványok, társadalmi szervezetek megjelölt összegű támogatásának átutalását
a „8447 Főpolgármesteri keret” cím terhére:
Kótai Sportegyesület
200 E Ft,

az előterjesztői kiegészítéssel és az azt módosító szóbeli kiegészítéssel megalkotja 109/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló 14/2012.
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(III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés és az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti tartalommal.
(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az
ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)
A napirend 62. pontja: Javaslat a 2014. január
1-jétől történő jelzőlámpa-üzemeltetéshez kapcsolódó
előkészítési feladatok elvégzésére.
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs,
dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2907/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy a feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás
alapján a BKK Zrt.-vel vizsgáltassa meg a fővárosi
közlekedési jelzőlámpák 2014. évtől lehetséges
üzemeltetési lehetőségeit az előterjesztés mellékletében szereplő szempontok alapján, és a vizsgálat
eredményéről döntéselőkészítő anyag keretében tájékoztassa a Fővárosi Közgyűlést.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2013. márciusi rendes ülése
Felelős: Tarlós István
A napirend 63. pontja: Javaslat a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. BKK Zrt.-be történő beolvadásával kapcsolatos végleges vagyonmérleg és vagyonleltár
elfogadására.
Előterjesztők:dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs,
dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2908/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdése alapján a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK Zrt.) legfőbb szervének
hatáskörében eljárva
– elfogadja a BKK Zrt. 2012. október 10-i fordulónapra készített, a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. (FPE Kft.) beolvadása előtti állapotot
tükröző végleges vagyonmérlegét és az azt alátámasztó vagyonleltárt az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint a végleges vagyonmérlegről és az azt alátámasztó vagyonleltár
könyvvizsgálatáról szóló független könyvvizsgálói
jelentést az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti
tartalommal.
– Elfogadja az FPE Kft. 2012. október 10-i fordulónapra készített, a BKK Zrt.-be való beolvadás
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előtti állapotot tükröző végleges vagyonmérlegét
és az azt alátámasztó vagyonleltárt az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint
a végleges vagyonmérlegről és az azt alátámasztó
vagyonleltár könyvvizsgálatáról szóló független
könyvvizsgálói jelentést az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal.
– Elfogadja a BKK Zrt. 2012. október 10-i fordulónapra készített, az FPE Kft. beolvadása utáni
állapotot tükröző végleges vagyonmérlegét és az
azt alátámasztó vagyonleltárt az előterjesztés 7. sz.
melléklete szerinti tartalommal, valamint a végleges vagyonmérlegről és az azt alátámasztó vagyonleltár könyvvizsgálatáról szóló független könyvvizsgálói jelentést az előterjesztés 8. sz. melléklete
szerinti tartalommal.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a BKK
Zrt. vezérigazgatóját tájékoztassa annak érdekében,
hogy a végleges vagyonmérlegek és vagyonleltárak cégbírósági letétbe helyezéséről a Társaság jogi
képviselője útján gondoskodjon.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 64. pontja: Javaslat a BVK HOLDING
Zrt. vezérigazgatójának és vezető állású munkavállalóinak 2012. évi prémiumfeladat kitűzése tárgyában.
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2909/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdésében foglaltak alapján a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt.
legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt,
hogy a BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatójának,
és vezető állású munkavállalóinak 2012. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint tűzi ki:
a) Szarvas Ferenc, a BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatója részére a 2012. évi prémiumfeladatokat
az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint;
b) Tanyás Erzsébet Andrea, a BVK HOLDING
Zrt. gazdasági igazgatója részére a 2012. évi prémiumfeladatokat az előterjesztés 2. sz. melléklete
szerint;
c) dr. Mező István, a BVK HOLDING Zrt. jogi
igazgatója részére a 2012. évi prémiumfeladatokat
az előterjesztés 3. sz. melléklete szerint;
d) dr. Kalmár László, a BVK HOLDING Zrt. HR
igazgatója részére a 2012. évi prémiumfeladatokat
az előterjesztés 4. sz. melléklete szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
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2910/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Felhatalmazza a főpolgármestert a prémiumfeladatkitűzések aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 65. pontja: Javaslat a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” projekt részeként megvalósuló III. tisztítási fokozat
projektelem beruházás után visszaigényelhető vízterhelési díjról.
Előterjesztő: dr. György István
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2914/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Egyetért azzal, hogy a BKSZT Kft. soron következő taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselője vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a
tagi képviselő meghatalmazásának aláírására.
Határidő: a BKSZT Kft. soron következő taggyűlése
Felelős: Tarlós István
A napirend 66. pontja: Javaslat a BDK Kft. soron
következő rendkívüli taggyűlésének napirendi pontjával
kapcsolatos előzetes döntés meghozatalára.
Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2911/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a környezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (3) bekezdésében az egyes környezetterhelési díjak visszaigénylésének, a kibocsátott terhelő anyag mennyiség
meghatározás módjáról, valamint a díjfizetés áthárításának szabályairól szóló 270/2003. (XII. 24.)
kormányrendelet 3. § (3) bekezdésének értelmében
a BKSZTT-n a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” (BKSZT)
projekt részeként megvalósuló III. tisztítási fokozat projektelem beruházása után a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalnak (NAV) megfizetett vízterhelési díj
50%-át a Fővárosi Önkormányzat visszaigényli.
Felhatalmazza a főpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. március 31.
Felelős: Tarlós István

2915/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy
a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron
következő rendkívüli taggyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata tagi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a
BDK Kft. és az ELMŰ Nyrt. (tag) közötti, a Budapest XX. kerület, Csepeli átjáró 1–3. sz. alatti székhelyingatlanra, valamint a Budapest VII. kerület,
Garay u. 6–14. sz. telephely ingatlanra vonatkozó
bérleti szerződések (módosított egységes szerkezetben történő) jóváhagyását az előterjesztés 2. sz.
melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: a BDK Kft. soron következő rendkívüli taggyűlésének napja
Felelős: Tarlós István

2912/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 1. számú
mellékletében foglalt BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft. és Budapest Főváros Önkormányzata közötti megállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a BKSZT Kft. taggyűlését követő 15 nap
Felelős: Tarlós István
2913/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról,
a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva
úgy dönt, hogy a BKSZT Kft. soron következő taggyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint
többségi tulajdonos képviseletében eljáró személy
kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával
támogassa az előterjesztés melléklete szerinti tartalmú szerződés jóváhagyását és megkötését.
Határidő: a BKSZT Kft. soron következő taggyűlése
Felelős: Tarlós István

2916/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a BDK
Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő rendkívüli taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselőjeként vegyen részt, és
felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására.
Határidő: a BDK Kft. soron következő rendkívüli taggyűlésének napja
Felelős: Tarlós István
A napirend 67. pontja: Javaslat a Fővárosi Vízművek
Zrt. soron következő közgyűlésének napirendi pontjaira
vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.
Előterjesztő: dr. György István
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2917/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy
a Fővárosi Vízművek Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal
eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő
döntések meghozatalát az alábbiak szerint:
– (1. napirendi pont) vonatkozásában „A Fővárosi
Vízművek Zrt. tulajdonában lévő víziközművagyon
Fővárosi Önkormányzatra történő átszállásával
kapcsolatos döntések” tárgyú előterjesztés alapján
a Fővárosi Közgyűlés által meghozott vonatkozó
döntéseiben foglaltak szerint.
– (2. napirendi pont) a Fővárosi Vízművek Zrt.
2013. évi üzleti tervének 26 334 M Ft nettó árbevétellel történő elfogadását.
– (3. napirend) Budapest Főváros Önkormányzata
és a Fővárosi Vízművek közötti kölcsönszerződés
módosítását, azzal, hogy a kölcsön visszafizetésének határideje 2012. december 15.
– (4. napirend) a Társaság 2012. évi beruházási
tervének III. negyedéves teljesítéséről és az 50 M
Ft-ot meghaladó egyedi értékű beruházások helyzetéről szóló jelentés elfogadását.
– (5. napirend) a hitelből megvalósuló beruházási
terv 2. számú módosítását, a megmaradó forrás felosztását, felhasználását az alábbiak szerint:
• annak megállapítását, hogy a rendelkezésre
álló 1 500 000 E Ft forrásból a 2012. szeptemberi
controlling zárás alapján 1 460 047 E Ft került felhasználásra – a megmaradó forrás 39 953 E Ft.
• a határozat melléklete szerinti javaslat elfogadását, a megmaradó 39 953 E Ft forrás felosztását, ezzel a hitelből megvalósuló beruházási terv 2. számú
módosítását a források változatlanul hagyása mellett az alábbiaknak megfelelően:
a) módosítás a 10 M Ft és afeletti beruházások körében: 2 db új tétel tervbe való beemelése
31 500 E Ft értékben;
b) módosítás a 10 M Ft alatti beruházások körében: 1 db új tétel tervbe való beemelése 5 200 E Ft
értékben.
– (6. napirendi pont) a Társaság Felügyelőbizottságában javasolt tagi változások a vonatkozó
főpolgármesteri döntésekben foglaltak szerint. Jóváhagyó döntés hiányában a napirendi pont tárgyalásának felfüggesztését.
– (7. napirendi pont) a Társaság Alapszabálya
11.15.2. pontjának a felügyelőbizottsági tagokra
vonatkozó módosítás elfogadását.
Határidő: a Társaság soron következő rendkívüli közgyűlésének napja
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Felelős: Tarlós István
2918/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a Fővárosi
Vízművek Zrt. soron következő rendkívüli (folytatólagos) közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat
részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal
eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a
részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.
Határidő: a Társaság soron következő rendkívüli közgyűlésének napja
Felelős: Tarlós István
A napirend 68. pontja: Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2919/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
az 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (2) bekezdésben és a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. §
(1) bekezdésében biztosított jogával élve a PROPLAN Bt. által 1222/2012. munkaszámmal készített T-82340 számú változási vázrajz és a Felek által
2012. november 7. napján kötött ingatlan adásvételi
előszerződés alapján a Budapest IV. ker., 72081/1
hrsz. alatt, 2105 m2 alapterülettel kialakuló, kivett
intézményi épület, gazdasági épület, udvar megnevezésű ingatlan 97 900 000 Ft+áfa vételáron Vevő
részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, azzal a kitétellel, hogy a végleges adásvételi szerződés az előszerződésbe foglalt
feltételeken túl további, elővásárlási jog jogosultjának döntését érdemben befolyásoló, lényeges feltételeket nem tartalmazhat. Egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
2920/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben
és a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1)
bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest
VI. ker., 29278/0/A/14 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest VI. ker., Káldy Gyula u. 6. fszt. 2. sz.
alatt található, 255 m2 alapterületű, iroda megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 1794/10000 tulajdoni hányaddal 58 000 000 Ft
vételáron Vevő részére történő elidegenítése során
elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri
a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
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2921/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben
és a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1)
bekezdésében biztosított jogával élve a
– Budapest VI. ker., 28470/0/A/32 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest VI. ker., Szinyei Merse
Pál u. 1. II/1.–Andrássy út 92–94. II/1. sz. alatt, műemlék épületben található, 83 m2 alapterületű, lakás
megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá
tartozó 112/10000 tulajdoni hányaddal, vételára:
37 800 000 Ft, valamint a
– Budapest VI. ker., 28470/0/A/33 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest VI. ker., Szinyei Merse
Pál u. 1. II/1/A.–Andrássy út 92–94. II/1/A. sz.
alatt, műemlék épületben található, 49 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 66/10000 tulajdoni hányaddal,
vételára: 22 200 000 Ft,
mindösszesen 60 000 000 Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával
nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a
lemondó nyilatkozat aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
2922/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Az 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (2) bekezdésben és a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. §
(1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest IX. ker., 36975/0/A/1 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest IX. ker., Ráday u. 31/B. földszint
1. sz. alatt található, 232 m2 alapterületű, üzlethelyiség megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 189/10000 tulajdoni hányaddal
88 100 000 Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni,
egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 69. pontja: Budapest XII. kerület, 7916
és 7918 hrsz.-ú ingatlanok értékesítése.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2923/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról,
a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
24. §-ának a) pontja alapján eredményesnek nyilvánítja a Fővárosi Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező Budapest XII. kerület, 7916 hrsz.-ú,
674 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű, XII. kerület, Csörsz u. 6. szám alatti és
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a 7918 hrsz.-ú, 326 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű, XII. kerület, Alkotás u. 59. szám alatti ingatlanok értékesítése tárgyában a BFVK Zrt. által a Vagyonrendelet 19. § (4)
bekezdése a) és c) pontja alapján lefolytatott zártkörű versenyeztetési eljárást a 7916 hrsz.-ú ingatlanra 107 840 000 Ft+áfa vételáron, a 7918 hrsz.-ú
ingatlanra 52 160 000 Ft+áfa vételáron tett vételi
ajánlattal.
2924/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. §-ának a) pontja alapján jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező
Budapest XII. kerület, 7916 hrsz.-ú, 674 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű,
XII. kerület, Csörsz u. 6. szám alatti ingatlan értékesítését 107 840 000 Ft+áfa vételáron és a Budapest XII. kerület, 7918 hrsz.-ú, 326 m2 területű
kivett beépítetlen terület megnevezésű, XII. kerület, Alkotás u. 59. szám alatti ingatlan értékesítését
52 160 000 Ft+áfa vételáron a Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzat (1126 Budapest, Böszörményi út 23–25., képviseli: Pokorni Zoltán polgármester, törzskönyvi azonosító száma 735759,
adószám: 15735753-2-43, KSH szám: 157357538411-321-01, ÁHTI azonosító száma: 745312) részére a Vagyonrendelet 19. § (4) bekezdése a) és c)
pontja alapján lefolytatott zártkörű versenyeztetési
eljárás alapján.
2925/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24.
§-ának a) pontja alapján jóváhagyja és megköti az
előterjesztés 7. számú mellékleteként csatolt adásvételi szerződés-tervezetet, egyidejűleg tudomásul
veszi, hogy az adásvételi szerződést a BFVK Zrt.
vezérigazgatója, Nagyunyomi-Sényi Gábor Antal
vezérigazgató írja alá a közszolgáltatási keretszerződés 6. számú mellékletét képező és az adásvételi
szerződés 1. számú mellékleteként csatolt igazolás
és általános meghatalmazás alapján.
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 70. pontja: Javaslat a Bp. III. ker., Bécsi út 343. sz. alatti, 19916/9, 19916/11 hrsz.-ú ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat eredményének elfogadására.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

180

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2013. március 8.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2926/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. §
a) pontja alapján eredményesnek minősíti a Fővárosi Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező
Budapest III ker., 19916/9 hrsz.-ú, 1 ha 5494 m2 területű, kivett telephely megnevezésű ingatlan és a
III. ker., 19916/11 hrsz.-ú, 3 ha 7133 m2 területű,
kivett telephely megnevezésű ingatlanok értékesítése tárgyában a BFVK Zrt. által lefolytatott nyilvános pályázati eljárást, a 19916/9 hrsz.-ú ingatlanra
387 350 000 Ft+áfa vételáron és a 19916/11 hrsz.-ú
ingatlanra 928 325 000 Ft+áfa vételáron.
Jóváhagyja a Főváros Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező Budapest III ker.,19916/9 hrsz.-ú, 1
ha 5494 m2 területű, kivett telephely megnevezésű
ingatlan és a III. ker., 19916/11 hrsz.-ú, 3 ha 7133
m2 területű, kivett telephely megnevezésű ingatlanok értékesítését a FESTO-AM Gyártó Kft., rövid
neve: FESTO Kft. (székhelye: 1037 Bp., Csillaghegyi út 37., Cégjegyzékszáma: Cg.: 01-09-160116,
képviseli: Bertalan Barnabás) részére a 19916/9
hrsz.-ú ingatlanra 387 350 000 Ft+áfa vételáron és
a 19916/11 hrsz.-ú ingatlanra 928 325 000 Ft+áfa
vételáron.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 6–7. számú
mellékletei szerinti adásvételi szerződés tervezeteteket, egyidejűleg tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződéseket a BFVK Zrt. vezérigazgatója, Nagyunyomi-Sényi Gábor Antal vezérigazgató
írja alá a közszolgáltatási keretszerződés 6. számú
mellékletét képező és az adásvételi szerződések 1.
számú mellékleteként csatolt igazolás és általános
meghatalmazás alapján.
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István

2928/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 43.
§-a és 24. §-ának a) pontja alapján jóváhagyja és
megköti az előterjesztés 7. számú melléklete szerint
a BFVK Zrt. 2012. évi éves szerződésének módosítását. Egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István

2927/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. §
a) pontja alapján jóváhagyja és megköti az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti, BFVK Zrt.-vel
kötött 2012. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésének 7. számú módosítását, és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 71. pontja: A Margit híd és a Szabadság
híd felújítása során keletkezett vashulladék értékesítése.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

2929/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról,
a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 43. §-a és 24. §-ának a) pontja alapján eredményesnek nyilvánítja a Szabadság híd és a Margit híd
felújítása kapcsán keletkezett vashulladék értékesítésére a BFVK Zrt. által lefolytatott nyilvános pályázati eljárást 64,50 Ft+áfa/kg vételáron.
2930/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról,
a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
43. §-a és 24. §-ának a) pontja alapján jóváhagyja a Szabadság híd és a Margit híd felújítása során
keletkezett vashulladék UD STAHL RECYCLING
Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely:
4242 Hajdúhadház, Sámsoni u. 2., cégjegyzékszáma: Cg.: 09-09-007485, képviseli: Mihalik András)
részére történő értékesítését 64,50 Ft+áfa/kg vételáron azzal, hogy a felek az ingóság mérlegelését követően elszámolnak egymással a vashulladék
tényleges súlya alapján.
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István
2931/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról,
a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
43. §-a és 24. §-ának a) pontja alapján jóváhagyja,
megköti az előterjesztés 6. sz. mellékleteként csatolt adásvételi szerződés tervezetet azzal, hogy a
szerződés vevő általi aláírására, a BFVK Zrt. 2012.
évi éves szerződése az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti módosításának felek általi aláírását követően kerülhet sor. Egyidejűleg tudomásul
veszi, hogy az adásvételi szerződést a BFVK Zrt.
vezérigazgatója, Nagyunyomi-Sényi Gábor Antal
a Társaság közszolgáltatási keretszerződése 6. számú mellékletét képező és az adásvételi szerződés 1.
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számú mellékleteként csatolt igazolás és általános
meghatalmazás alapján írja alá.
Határidő: 2012. évi éves szerződésmódosítás felek általi aláírását követő 60 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 72. pontja: Gamma Trade Kft. kérelmére
javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására.
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2932/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendeletben biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a
Gamma Trade Vendéglátó és Kereskedelmi Kft. kérelmére a Budapest V. kerület, Erzsébet tér 24447/2
hrsz.-ú ingatlanon működő Akvárium Klub területén
a kereskedelmi és vendéglátó tevékenység folytatásához szükséges működési engedély kiadásához, az
ingatlanrész hasznosítására kiírandó nyilvános pályázat alapján létrejövő szerződés megkötéséig, de
legfeljebb 2013. június 30-ig a tulajdonosi hozzájárulást megadja.
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 73. pontja: A BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatósága 2011. évi költségvetési beszámolója és
a 2012. évi költségvetési tervének elfogadása.
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2933/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a DBR Metró Projekt Igazgatóság 2011.
évi igazgatási költségeinek felhasználásáról szóló beszámolóhoz, valamint a DBR Metró Projekt
Igazgatóság 2012. évi költségvetéséhez kapcsolódó, az előterjesztésben foglalt kiegészítéseket, és
helybenhagyja a 2402-2404/2012. (X. 31.) Főv.
Kgy. határozatokat.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 74. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) önkormányzati rendelete 7. §
(1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására Budapest XIII. kerület, Népfürdő utca–Vizafogó utca–
Esztergomi út–Jakab József utca–Dagály utca által határolt területre vonatkozóan.
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
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a Fővárosi Közgyűlés

2934/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a Budapest XIII. kerület, Népfürdő utca–Vizafogó utca–Esztergomi út–Jakab József
utca–Dagály utca által határolt területre vonatkozó
Kerületi Építési Szabályzat tervezetével egyetért.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
2935/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 75. pontja: Javaslat területfejlesztési kérdésekben kötendő együttműködési megállapodásra Pest
Megye Önkormányzatával.
Előterjesztő:dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2936/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Pest Megye Önkormányzata közötti együttműködési megállapodást az előterjesztés 1.
számú melléklete szerinti tartalommal, és egyidejűleg felkéri a főpolgármestert az együttműködési
megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 76. pontja: Javaslat a KMOP-2.1.2-092009-0027 azonosító számú, a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XXI., Szabadkikötő út” c. projekt 5. sz. támogatási szerződés módosítására.
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2937/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XXI., Szabadkikötő út”
című, KMOP-2.1.2-09-2009-0027 azonosító számú
projekt támogatási szerződésének 5. sz. módosítását az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István
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A napirend 77. pontja: Javaslat az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása” c. projekt támogatási szerződésének módosítására.
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2938/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Magyar Kötársaság 2011.
évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. melléklet 18. pontjában megjelölt előirányzatban meghatározott „Egy és két számjegyű
országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása” projekt támogatási szerződése 1. számú módosítását az előterjesztés 1. számú mellékletét képező tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert az „Egy és két számjegyű
országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása” projekt támogatási szerződése 1. számú módosításának aláírására.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István
2939/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Magyar Köztársaság 2011.
évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. melléklet 18. pontjában megjelölt előirányzatban meghatározott „Egy és két számjegyű
országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása” projekt pénzeszköz átadás-átvételi megállapodása 1. számú módosítását
az előterjesztés 2. számú mellékletét képező tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai
karbantartásának támogatása” projekt pénzeszköz
átadás-átvételi megállapodása 1. számú módosításának aláírására.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 78. pontja: Javaslat a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.-vel kötendő
közszolgáltatási szerződés megkötésére.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2940/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai
Központ Nonprofit Kft. közötti közszolgáltatási
szerződést az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

2013. március 8.

Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Tarlós István
A napirend 79. pontja: Javaslat kulturális intézmények szakmai pályázatainak benyújtásához hozzájárulás
megadására.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2941/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi öszszevont költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.)
Főv. Kgy. rendelet 18. § (1) bekezdésében foglaltak
értelmében hozzájárul a Budapesti Fővárosi Szabó
Ervin Könyvtár az előterjesztés 1/a–1/c. sz. mellékletei szerinti szakmai pályázatainak benyújtásához.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az intézmény vezetőjét.
Határidő: 8 nap
Felelős: Tarlós István
2942/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi öszszevont költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.)
Főv. Kgy. rendelet 18. § (1) bekezdésében foglaltak
értelmében hozzájárul a Budapesti Történeti Múzeum az előterjesztés 2/a–2/c. sz. mellékletei szerinti
szakmai pályázatainak benyújtásához. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az intézmény vezetőjét.
Határidő: 8 nap
Felelős: Tarlós István
2943/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi öszszevont költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.)
Főv. Kgy. rendelet 18. § (1) bekezdésében foglaltak
értelmében hozzájárul a Budapesti Operettszínház
az előterjesztés 3. sz. mellékletei szerinti szakmai
pályázatának benyújtásához. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az intézmény
vezetőjét.
Határidő: 8 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 80. pontja: Javaslat pályázat benyújtására a Nemzetközi Visegrád Alaphoz az EU Keleti Partnerségi Országokkal való kulturális együttműködés elősegítésére.
Előterjesztő: Csomós Miklós
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2944/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
részt vesz a Nemzetközi Visegrád Alap (IVF) pályázatán, és felkéri a főpolgármestert a pályázat benyújtására, valamint a pályázati dokumentáció aláírására.
Határidő: 2012. december 15.
Felelős: Tarlós István
A napirend 81. pontja: Javaslat a Fővárosi Roma
Oktatási és Kulturális Központ létrehozása tárgyában
megkötött támogatási szerződés módosítására.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2945/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Belügyminisztérium és a
Fővárosi Önkormányzat között a Fővárosi Roma
Oktatási és Kulturális Központ tárgyában megkötött támogatási szerződés 2. számú módosítását az
előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 20 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 82. pontja: Javaslat a Fővárosi Állat- és
Növénykert behajthatatlan követelésének lemondására.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2946/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 47. §
(2) bekezdés d.) pontja alapján a Fővárosi Állat- és
Növénykert intézménynél az alábbi szolgáltatóval
szemben fennálló behajthatatlan követelésről lemond:
Megnevezés
NEW BALANCE
Produkciós Iroda Kft.

Elvégzett
szolgáltatás

Behajthatatlan
bruttó összeg
(Ft-ban)

bérleti díj

5 346 000

Egyben felkéri a főpolgármestert, hogy a behajthatatlan követelés elengedéséről a szükséges pénzügyi rendezés érdekében a Fővárosi Állat- és Növénykert intézmény vezetőjét írásban értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
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A napirend 83. pontja: Javaslat a kulturális nonprofit
kft.-k ügyvezetőinek külföldi kiküldetéseivel és szakmai
beszámolóival kapcsolatos döntésre.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2947/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház
Nonprofit Kft. ügyvezetője, Novák János 2012. november 18.–2012. november 21. közötti svédországi szakmai utazásával kapcsolatos beszámolóját,
egyben engedélyezi részére az utazással összefüggésben az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható igazolt költségek kifizetését.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
2948/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Elfogadja a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai
Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője, Vitézy Anna
Zsófia 2012. november 13-i bécsi szakmai utazásával kapcsolatos beszámolóját, egyben engedélyezi
részére az utazással összefüggésben az előterjesztés
3. sz. melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható igazolt költségek
kifizetését.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
2949/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Tudomásul veszi, hogy a Katona József Színház
Nonprofit Kft. ügyvezetője, Máté Gábor 2012. november 20.–2012. november 23. között Stuttgartba
utazott szakmai célból.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
2950/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Tudomásul veszi, hogy a Katona József Színház
Nonprofit Kft. ügyvezetője, Máté Gábor 2012. november 27.–2012. november 28. között Szabadkára
utazott szakmai célból.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
2951/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Tudomásul veszi, hogy a Katona József Színház
Nonprofit Kft. ügyvezetője, Máté Gábor 2012. december 2.–2012. december 5. között Kolozsvárra
utazott szakmai célból.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
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A napirend 84. pontja: Javaslat köznevelési intézmények pályázatainak előzetes jóváhagyására.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2952/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a táblázatban szereplő 100%-os finanszírozású TÁMOP pályázat benyújtását oly módon,
hogy a pályázó intézmény projekttervében rögzíti
egyrészt, hogy a pályázat megvalósításának, valamint az első kifizetés legkorábbi kezdő időpontja
2013. január 1., másrészt az elnyert pályázat támogatási szerződésének módosítása esetén a Fővárosi
Közgyűlés előzetes jóváhagyása szükséges.
1. sz. táblázat
Azonosító

Intézmény neve/
címe

Pályázat
azonosító

Pályázat címe

7/1

II. Rákóczi Ferenc
Fővárosi Gyakorló
Közgazdasági
Szakközépiskola
1075 Budapest,
Wesselényi u. 38.

TÁMOP
3.4.3.-11/1

Iskolai
tehetséggondozás

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 85. pontja: Az Arany Alkony és az Arany
Alkony Paskál Idősek Otthonaival kapcsolatos döntések
meghozatala.
Előterjesztő: dr. Szentes Tamás
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2953/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el az Egészségpolitikai és Szociális
Bizottság módosító indítványát, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy felkéri a
főpolgármestert, hogy vizsgáltassa meg az Arany
Alkony és az Arany Alkony Paskál Idősek Otthonai átvételének és működtetésének jogi és pénzügyi
feltételeit.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István”
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2954/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy amennyiben a Budapest Főváros
Kormányhivatala Szociális és Gyámhivatal a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház
Magyarországi Missziója, a Kálvin János Presbiteri Misszió működési engedélyét visszavonja, úgy
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támogatja az Egységes Magyarországi Izraelita
Hitközség által létrehozott belső egyházi jogi személynek, az Olajág Otthonoknak az Arany Alkony
és Arany Alkony Paskál Idősek Otthonai jövőbeni
fenntartására irányuló törekvését, az Olajág Otthonok saját neve alatt történő új, végleges működési
engedély(ek) kiadása iránti kérelmét, annak érdekében, hogy a Fővárosi Önkormányzatnak ellátási
kötelezettsége ne keletkezzen.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
2955/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Kinyilvánítja azon szándékát, hogy amennyiben a
Kálvin János Presbiteri Misszió működési engedélyét visszavonó határozat és az Olajág Otthonok részére kiadandó működési engedélyt tartalmazó határozat jogerőre emelkedése eltérő időpontja okán,
vagy bármely más okból a Fővárosi Önkormányzat ellátási kötelezettsége a szociális igazgatásról
és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. (Szt.)
88. § (1) bek. a) pontja alapján beáll, a rászoruló és
ellátatlan gondozottak folyamatos ellátása érdekében ellátási szerződést kíván kötni az Olajág Otthonokkal, mint az Arany Alkony és az Arany Alkony
Paskál Idősek Otthonai reménybeli fenntartójával
az alábbi feltételekkel:
a) az ellátási szerződés megkötésének feltétele,
hogy Budapest Főváros Önkormányzatát az ellátási szerződés megkötéséből eredően semminemű
anyagi és fizetési kötelezettség ne terhelje;
b) az ellátási szerződés megkötése esetén a szerződés hatálybalépésének feltétele:
– az Olajág Otthonok, mint új fenntartó mentesítést kapjon a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős
minisztertől az Szt. 57. § (3) bekezdésében foglalt
férőhely-korlátozás, illetve az Szt. 127/A. § (4) bekezdésében foglalt egyházi kiegészítő támogatás öt
évre számított átalányösszegének a központi költségvetésbe való befizetése alól, valamint
– az Olajág Otthonok működési engedélye(i) kiadása és jogerőre emelkedése.
Határidő: a feltételek bekövetkezésétől függő
Felelős: Tarlós István
A napirend 86. pontja: Javaslat a PENÚÉL Idősotthon Alapítvány támogatási szerződés módosítására.
Előterjesztő: dr. Szentes Tamás
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2956/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a 2010. évi Egészségügyi és
Szociális célú bizottsági céltartalékból támogatott
PENÚÉL Idősotthon Alapítvány és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. augusztus 31-én létrejött
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támogatási szerződés 2. számú módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és
felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés 2.
számú módosításának aláírására.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
A napirend 87. pontja: Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.
Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2957/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést – figyelemmel a 2958-2959/2012.
(XII. 12.) Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra –
elfogadja.
2958/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
Az 1769/2011. (VI. 22.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;
– a 2064/2011. (VI. 22.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;
– a 328/2012. (II. 29.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi.
2959/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. h.
A 2285/2003. (XII. 18.) sz. határozat végrehajtási
határidejét 2013. március 31-re módosítja;
– a 761/2004. (IV. 29.) sz. határozat végrehajtási
határidejét 2013. december 31-re módosítja;
– a 201/2009. (II. 26.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2013. június 30-ra módosítja;
– az 1255/2010. (VI. 3.) sz. határozat végrehajtási
határidejét 2013. március 31-re módosítja;
– az 1703/2010. (VIII. 26.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2013. március 31-re módosítja;
– a 161/2011. (I. 31.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2013. március 31-re módosítja;
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– az 1284; 1286-1287/2011. (V. 25.) sz. határozat
végrehajtási határidejét 2013. szeptember 1-jére
módosítja;
– az 1963/2011. (VI. 22.) sz. határozat végrehajtási
határidejét 2013. március 31-re módosítja;
– az 1964/2011. (VI. 22.) sz. határozat végrehajtási
határidejét 2013. március 31-re módosítja;
– a 2139/2011. (VII. 14.) sz. határozat végrehajtási
határidejét 2013. január 31-re módosítja;
– a 3415/2011. (XI. 16.) sz. határozat végrehajtási
határidejét 2013. március 31-re módosítja;
– a 3428/2011. (XI. 16.) sz. határozat végrehajtási
határidejét 2013. március 31-re módosítja;
– a 3436/2011. (XI. 16.) sz. határozat végrehajtási határidejét a BKISZ megvalósítására vonatkozó
támogatási szerződés megkötését követő 90. napra
módosítja;
– a 3717/2011. (XI. 30.) sz. határozat végrehajtási
határidejét 2013. január 31-re módosítja;
– a 4078/2011. (XII. 14.) sz. határozat végrehajtási
határidejét 2013. december 31-re módosítja;
– a 633-634/2012. (IV. 25.) sz. határozatok végrehajtási határidejét 2012. június 30-ra módosítja;
– a 674-679/2012. (IV. 25.) sz. határozatok végrehajtási határidejét 2013. március 31-re módosítja;
– a 691/2012. (IV. 25.) sz. határozat végrehajtási
határidejét 2013. december 31-re módosítja;
– az 1562/2012. (IX. 13.) sz. határozatok végrehajtási határidejét 2013. január 31-re módosítja;
– az 1567/2012. (IX. 13.) sz. határozatok végrehajtási határidejét 2013. június 30-ra módosítja;
– a 2092/2012. (X. 15.) sz. határozatok végrehajtási
határidejét 2013. január 31-re módosítja.
Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2012. december 12-i ülésén.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző



Tarlós István s. k.
főpolgármester
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Kivonat
Budapest Főváros Közgyűlése
2012. december 21-i rendkívüli ülésének
jegyzőkönyvéből
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2960/2012. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:
1. Javaslat az Európai Unió Kohéziós Alapjából
és a Közlekedési Operatív Program hazai központi költségvetési előirányzatából származó támogatásnak a Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz
(Kelenföldi pályaudvar–Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításának finanszírozására kötött egységes szerkezetű szerződés módosítására.
2. Javaslat nemzetiségi többcélú köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos döntések
meghozatalára.

2962/2012. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.
az Országgyűlés 2012. december 17-i ülésén elfogadott „Az egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő,
valamint egyéb célú módosításáról szóló T/9401.
számú törvényjavaslattal módosított „A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló
2012. évi CLXXXVIII. törvény 2. § (8) bekezdése
alapján a Fővárosi Közgyűlés 2012. december 12-i
ülésén a „Javaslat nemzetiségi többcélú köznevelési intézmények, továbbá a Mándy Iván Szakképző
Iskola és Speciális Szakiskola, a Várna Térségi Középiskolai Kollégium és a Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola alapító
okiratának módosítására és a kapcsolódó döntések
meghozatalára” című előterjesztés, a
– Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium
és Diákotthon – Hrvatski vrtić, osnovna škola,
gimnazija i đački dom;
– Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium – Cрпскο
забавиште, ocновна школа, гимназија и ђачки
дом Никола Тесла;
– Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon – Materská škola,
všeobecná škola, gymnázium a žiacky domov s
vyučovacím jazykom slovenským
alapító okiratának módosítása tárgyában hozott,
a 2832-2834/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy., és ehhez
kapcsolódóan a 2835-2847/2012. (XII. 12.) Főv.
Kgy. határozatait visszavonja.
Határidő: az Országgyűlés 2012. december 17-i ülésén elfogadott „Az egyes törvényeknek a központi
költségvetésről szóló törvény megalapozásával öszszefüggő, valamint egyéb célú módosításáról” szóló T/9401. számú törvényjavaslat hatálybalépése
Felelős: Tarlós István

A napirend 1. pontja: Javaslat az Európai Unió Kohéziós Alapjából és a Közlekedési Operatív Program hazai központi költségvetési előirányzatából származó támogatásnak a Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz
(Kelenföldi pályaudvar–Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításának finanszírozására kötött egységes szerkezetű szerződés módosítására.
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2961/2012. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a budapesti 4-es metróvonal
és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött támogatási szerződés, finanszírozási szerződés és finanszírozási szerződés
kiegészítő megállapodás módosításáról és egységes
szerkezetbe foglalásáról szóló szerződés 1. számú
módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: Kormány döntését követően azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 2. pontja: Javaslat nemzetiségi többcélú
köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos döntések meghozatalára.
Előterjesztő: Csomós Miklós

2963/2012. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.
A 2962/2012. (XII. 21.) Főv. Kgy. határozat hatálybalépésével a
a) Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium
és Diákotthon – Hrvatski vrtić, osnovna škola,
gimnazija i đački dom az 1427/2012. (VI. 20.) Főv.
Kgy.;
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b) Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium – Cрпскο
забавиште, ocновна школа, гимназија и ђачки
дом Никола Тесла a 2224/2012. (X. 31.) Főv.
Kgy.;
c) Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon – Materská škola,
všeobecná škola, gymnázium a žiacky domov s
vyučovacím jazykom slovenským az 1427/2012.
(VI. 20.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott alapító
okiratát érvényében és hatályában fenntartja.
Határidő: a 2962/2012. (XII. 21.) Főv. Kgy. határozat
hatálybalépését követően azonnal
Felelős: Tarlós István
2964/2012. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.
A 2962/2012. (XII. 21.) Főv. Kgy. határozat hatálybalépése esetén felkéri a főpolgármestert, hogy az
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intézmények működtetési kötelezettségének ellátásához kapcsolódó költségvetési előirányzat rendezésére az előterjesztés III. pontjának megfelelően a
2013. évi költségvetés tervezésekor tegyen javaslatot.
Határidő: a 2013. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István
Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2012. december 21-i ülésén.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző



Tarlós István s. k.
főpolgármester
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