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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
30/2014. (VII. 15.) önkormányzati rendelete

a Budapest főváros területén végzett távhőszolgáltatásról 
szóló 66/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a távhőszolgáltatásról 
szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (3) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján, és a távhőszolgáltatás-
ról szóló 2005. évi XVIII. törvény 6. § (2) bekezdésé-
ben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el:

1. §

A Budapest főváros területén végzett távhőszolgálta-
tásról szóló 66/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet „14. A 
hődíj fi zetésének szabályai” c. fejezetének 28. §-a a kö-
vetkező (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A távhőszolgáltató a távhőszolgáltatás ellátá-
si módjától függetlenül a hőátalakítással megvalósuló 
távhőszolgáltatás esetében alkalmazott hődíjat köteles 
számlázni a felhasználó, díjfi zető részére.”

2. §

(1) E rendelet 2014. augusztus 1-jén lép hatályba.

(2) E rendeletben megállapított rendelkezéseket 2014. 
augusztus 1-jét követően ellátási módot változtató fel-
használók esetében kell alkalmazni.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 
(a továbbiakban: Tszt.) 6. § (2) bekezdése szerint:

„Az önkormányzat képviselő-testületének feladatai

[…]

b) rendeletben határozza meg a távhőszolgáltatási 
csatlakozási díjat, a távhőszolgáltatási csatlakozási díj 
fi zetési feltételeit, valamint a lakossági felhasználónak és 
a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás-
ra vonatkozó, az 57/D. § (1) bekezdés szerinti miniszte-
ri rendeletben nem szabályozott díjalkalmazási és díjfi ze-
tési feltételeket;”

A teljesítmény alapú tarifa alapdíja és hődíja jelentő-
sen olcsóbb, mint az általános tarifa alapdíja és hődíja. 
Az alapdíjban jelentkező eltérés indokolható az eltérő 
szolgáltatási tartalommal, a hődíj eltérése azonban nem 
indokolható, azaz a teljesítmény alapú tarifa tömeges el-
terjedése jelentős és nem indokolható veszteséget jelent-
het a fővárosi távhőszolgáltatók számára. 

Mivel a távhő áralkalmazási feltételeinek tárgyi kér-
désköréről az energetikáért felelős miniszter rendeletben 
nem rendelkezett, a Tszt. fenti előírása alapján a Fővárosi 
Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest főváros 
területén végzett távhőszolgáltatásról szóló 66/2012. (IX. 
28.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Távhőrendelet) 
módosítása által rendelkezhet.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A tervezet kiegészíti a Távhőrendelet áralkalmazási 
feltételeit.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

�
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
31/2014. (VII. 15.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel 
kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról 

szóló 72/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a vízgazdálkodásról 
szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében 
és 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szó-
ló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 11. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a követ-
kezőket rendeli el:

1. §

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz-
zel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 
72/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 1–3. §-a helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:

1. Általános rendelkezések

„1. § E rendelet hatálya kiterjed Budapest főváros 
közigazgatási területén:

a) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatást ellátó vál-
lalkozásokra;

b) a nem közművel összegyűjtött háztartási szenny-
víz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatást igény-
be venni köteles ingatlantulajdonosokra.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. ingatlantulajdonos: annak az ingatlannak a tulaj-
donosa, vagyonkezelője vagy egyéb jogcímen hasz-
nálója, amelyen nem közművel összegyűjtött ház-
tartási szennyvíz keletkezik.

2. az ingatlanon keletkezett nem közművel összegyűj-
tött háztartási szennyvíz mennyisége: vezetékes ivó-
vízzel ellátott vagy mért vízfogyasztással rendelke-
ző ingatlan esetén az ingatlanon fogyasztott ivóvíz 
mennyiségével, egyéb esetekben pedig az ingatlan-
ról ténylegesen elszállított nem közművel össze-
gyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségével egye-
zik meg.

3. egységnyi díj: az ingatlanon keletkező nem köz-
művel összegyűjtött háztartási szennyvíz egységnyi 
térfogatára vetített közszolgáltatási díja.

4. biológiailag aktív felület: az a földfelület, amely 
építménnyel vagy szilárd burkolattal nincsen fedve, 
talaja nem tömörödött, biológiai produktum létre-
hozására képes, és legalább május 1-jétől október 
31-ig kertkultúra céljára használatba veszik.

2. A nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvízzel kapcsolatos feladatok és kötelezettségek

3. § A Fővárosi Önkormányzatnak (a továbbiakban: 
Önkormányzat) a nem közművel összegyűjtött háztartá-
si szennyvízzel összefüggő feladatait a vízgazdálkodás-
ról szóló törvény (a továbbiakban: Vgt.) és az annak vég-
rehajtását szolgáló egyéb jogszabályok határozzák meg. 
Az Önkormányzat nem közművel összegyűjtött háztartá-
si szennyvízzel összefüggő feladatait – jogszabály eltérő 
rendelkezése hiányában – Budapest Főváros Közgyűlése 
(a továbbiakban: Közgyűlés) látja el, és az e rendeletben 
foglaltak szerint gyakorolja a feladatok ellátásához biz-
tosított hatásköröket.”

2. §

A Rendelet 10. § (8) bekezdése a következő mondat-
tal egészül ki:

„(8) […] A szippantó gépjármű a szennyvíztárolót az 
ingatlanra történő behajtással – a behajtás esetleges ve-
szélyeire való fi gyelem felhívása mellett – a tulajdonos 
vagy annak meghatalmazottja kérelmére és veszélyére 
közelítheti meg.”

3. §

A Rendelet a következő 10/A. §-sal egészül ki:

„10/A. § (1) Ha az ingatlanról a szennyvíz elszállítá-
sa az ingatlantulajdonosnak fel nem róható ok következ-
tében a közszolgáltató e célra rendszeresített eszközeivel 
tartósan lehetetlen, az ok keletkezésétől annak megszűné-
séig terjedő átmeneti időre, de legfeljebb a szolgáltatás 
elvégzését lehetetlenné tevő ok megállapításától számí-
tott két évig az ingatlantulajdonos mentesül a vízfogyasz-
tás alapján számított közszolgáltatási díj megfi zetése alól 
(díjfi zetési kötelezettség felfüggesztése). 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ok különösen, ha
a) az ingatlan domborzati viszonyai következtében a 

szennyvíztárolóból a közszolgáltató rendszeresített 
eszközeivel a szennyvíz nem nyerhető ki (mélyen 
fekvő terület);

b) az ingatlan a közszolgáltató rendszeresített eszkö-
zeivel, közterületről, a szolgáltatás technológiai 
előírásai alapján szükséges mértékben nem közelít-
hető meg (távol fekvő terület).
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(3) Közszolgáltató a lehetetlenülés megállapítása ese-
tén köteles felhívni az ingatlan tulajdonosának a fi gyel-
mét, hogy a szolgáltatás lehetetlenülése nem mentesíti őt 
az esetleges egyéb jogkövetkezmények (így különösen a 
vízgazdálkodási bírság) alól.

(4) A lehetetlenülést a közszolgáltató állapítja meg 
az ingatlantulajdonos bejelentését vagy saját észlelé-
sét követő 30 napon belül. Közszolgáltató a döntésé-
ről haladéktalanul tájékoztatja az Önkormányzatot és az 
Önkormányzat kérésére független műszaki szakértői vé-
leménnyel köteles a döntés megalapozottságát igazolni. 
Amennyiben az Önkormányzat a tájékoztatást tudomá-
sul veszi, vagy a tájékoztatás kézhezvételétől számított 
15 napon belül nem kéri a döntés szakértői értékelé-
sét, a közszolgáltató haladéktalanul, írásban tájékoztat-
ja az ingatlan tulajdonosát a díjfi zetési kötelezettség fel-
függesztéséről. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell, hogy 
a díjfi zetési kötelezettség átmeneti felfüggesztése ellené-
re a közszolgáltatás igénybevételének és a jelen rende-
letben foglalt rendelkezések betartásának kötelezettsége 
továbbra is fennáll, és az ingatlantulajdonos díjfi zeté-
si kötelezettsége a díjfi zetési kötelezettség felfüggeszté-
sét megalapozó ok megszűnését követően, de legkésőbb a 
szolgáltatás elvégzését lehetetlenné tevő ok megállapítá-
sától számított két év elteltével feléled.

(5) Az ingatlantulajdonos a lehetetlenülés okának 
megszűnését köteles a megszűnést követő 15 napon belül 
bejelenteni a közszolgáltatónak.”

4. §

(1) A Rendelet 17. § (7) bekezdése helyébe a követke-
ző rendelkezés lép:

„(7) Ha az ingatlan fekvése vagy egyéb műszaki 
okok miatt a közszolgáltatást a szabványos célgépek-
kel (szippantó gépjárművel) végrehajtani nem lehet, úgy 
a közszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében a 
közszolgáltató segédszivattyút vagy egyéb műszaki meg-
oldást alkalmazhat.”

(2) A Rendelet 17. § (8) bekezdése helyébe a követke-
ző rendelkezés lép és egyúttal az alábbi új (8a)–(8b) be-
kezdésekkel egészül ki:

„(8) Lakossági nem közművel összegyűjtött háztar-
tási szennyvíz esetében a fi zetendő díjat csökkenteni 
kell a Magyarország mindenkori éves költségvetéséről 
szóló törvényben „központosított támogatások” címen 
igényelhető összeggel. A támogatással érintett ingat-
lan tulajdonosa számára a központosított támogatáso-
kat az Önkormányzat a közszolgáltató közreműködésé-
vel biztosítja. A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a 
támogatással érintett ingatlan tulajdonosa a támogatási 
igényét a közszolgáltatónak – a közszolgáltató üzletsza-
bályzatában meghatározott formában – bejelentse (jogo-
sult ingatlantulajdonos).

(8a) A támogatásokra fordítható forrást – ha jog-
szabály másként nem rendelkezik – az Önkormányzat 
évente a közszolgáltató adatszolgáltatása alapján és a 
központi költségvetésből igényelt támogatás erejéig biz-
tosítja. 

(8b) Közszolgáltató a támogatások szabályszerű fel-
használása érdekében köteles

a) a szállítási munkalapon a jogosult ingatlantulajdo-
nos aláírásával igazoltatni az elszállított szennyvíz 
mennyiségét,

b) a jogosult ingatlantulajdonosoktól elszállított és 
munkalapokkal igazolt szennyvíz mennyiségét mun-
kanapi bontásban ellenőrizhető módon nyilvántar-
tani, 

c) a hatóságilag kijelölt lerakóhelyen történő lerakás 
során a jogosult ingatlantulajdonosoktól, valamint 
az egyéb ügyfelektől begyűjtött szennyvíz mennyi-
ségét külön-külön megjelölni,

d) a támogatást a jogosult ingatlantulajdonos számára 
kéthavonta kibocsátott számlában érvényesíteni.”

5. §

Hatályát veszti a Rendelet 18. § (2) bekezdésében a 
„...vagy a május 1-jét megelőző utolsó leolvasástól 6 hó-
napra” szövegrész.

6. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz-
zel kapcsolatos közszolgáltatási tevékenységet a hulla-
dékról szóló 2012. évi  CLXXXV. törvény 2013. január 
1-jétől a vízgazdálkodási ágazatba sorolta és megállapí-
totta e tevékenység új szabályait. A törvényi szabályo-
zással összhangban álló fővárosi rendeletet a Közgyűlés 
2013 októberében alkotta meg. A rendelet hatálybalépése 
óta eltelt időszakban a közszolgáltatási tevékenység díja-
zásával kapcsolatos egyes rendeleti rendelkezések jogal-
kalmazói értelmezési ellentmondásokat engednek meg, 
ezért ezek pontosítása, illetve kiegészítése szükséges a 
jogbiztonság és az ügyfelek védelme érdekében.

A közszolgáltatáshoz kapcsolódó központosított költ-
ségvetési támogatások felhasználásának és elszámolásá-
nak a részletes szabályait a támogatást biztosító törvény 
nem tartalmazza. Ennek hiányában a támogatás szabály-
szerű felhasználásának megítélése csak nem normatív 
alapokon lehetséges, ami ellentétes a jogbiztonság kö-
vetelményével, ezért indokolt a központosított támoga-
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tás felhasználásának főbb szabályait e rendeletben meg-
határozni.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Rendelet kihirdetett szövegében nyomdahiba foly-
tán kétszer szerepelt a 3. §, viszont egyszer sem a 2. §, 
ezért szükséges ennek kijavítása.

A 2. §-hoz

A hatályos szabályozás nem határozza meg, hogy a 
közszolgáltató az ingatlanon található szennyvíztároló-
ból honnan köteles és jogosult a szennyvizet begyűjte-
ni, ugyanakkor a Rendeletben meghatározott távolságot 
meghaladó helyről történő szippantás többletköltségét a 
megrendelőnek kell megfi zetnie. Az ingatlantulajdono-
sok a többletköltségek elkerülése érdekében – megfele-
lő szabályozás hiányában – a közszolgáltató veszélyé-
re kezdeményezhetik, hogy közszolgáltató az ingatlanra 
behajtva közelítse meg a szennyvíztárolót. Az ingatlan-
ra történő behajtással a súlyos gépkocsik – a terület al-
kalmasságának ismerete hiányában – kárt okozhatnak 
az ingatlan burkolatában, talajában és az ott elhelyezett 
építményekben, berendezésekben. A javasolt szabályo-
zás kimondja, hogy az ingatlanra történő behajtás az in-
gatlantulajdonos (meghatalmazottja) kifejezett kérésére 
és veszélyére megengedett.

A 3. §-hoz

A hatályos szabályozás alapján az ingatlantulajdonos 
a közműves vízellátás keretében biztosított, az ingatla-
non fogyasztott víz mennyiségén alapuló közszolgálta-
tási díj megfi zetésére köteles. A közszolgáltatás igénybe-
vételére köteles ingatlantulajdonos évente legalább egy 
alkalommal köteles a közszolgáltatást igénybe venni. Az 
egyszeri igénybevétel is megalapozza a vízfogyasztással 
arányos közszolgáltatási díj megfi zetését. A szabályozás 
ugyanakkor nem rendelkezik azokra az esetekre, ame-
lyekben az ingatlantulajdonos érdekkörén kívüli – pl. a 
domborzati viszonyok, a közterületi megközelíthetetlen-
ség – okból lehetetlenül a közszolgáltatás végrehajtása. 
A lehetetlenülés másik összetevője, hogy a közszolgál-
tató az e feladatra a szabályoknak megfelelően rendsze-
resített eszközeivel a szolgáltatást nem képes elvégezni. 
Ezekben az esetekben – az ingatlantulajdonosnak fel nem 
róhatóan – nem történik meg a szolgáltatás a közszolgál-
tató részéről, ezért – a tisztességes eljáráshoz való jog és 
a szolgáltatás–ellenszolgáltatás arányosságának követel-
ménye alapján – közszolgáltatási díjat sem lehet felszá-
molni az ingatlantulajdonosnak. 

A szabályozási hiányosság következtében jelenleg 
a közszolgáltató sem hivatkozhat lehetetlenülésre. En-
nek az lehet a következménye, hogy az ingatlantulajdo-

nos eleget téve kötelezettségének megrendeli a szolgálta-
tást és beáll a közszolgáltató szolgáltatási kötelezettsége, 
amelynek a rendelkezésre álló eszközeivel nem tud ele-
get tenni. A szolgáltatási kötelezettség „jogosulatlan” el-
mulasztása súlyos anyagi és jogkövetkezményeket von-
hat maga után. 

A javasolt szabályozás lehetővé teszi, hogy a szol-
gáltatás igénybevételének kötelezettségét lehetetlenülés 
miatt nem teljesítő ingatlantulajdonos – átmeneti időre 
– mentesüljön a vízfogyasztás alapján egyébként meg-
állapítható díj megfi zetésének kötelezettsége alól. A díj-
fi zetési kötelezettség felfüggesztése ugyanakkor nem 
szünteti meg az ingatlantulajdonos kötelezettségét a köz-
szolgáltatás igénybevételére, és a felfüggesztés okának 
megszűnése esetén külön felhívás nélkül köteles az álta-
lános szabályok szerint eljárni. A vízügyi hatóság részé-
ről a közszolgáltatási díjnál lényegesen magasabb ösz-
szegű vízgazdálkodási bírság kivetésének lehetősége 
ugyanakkor arra ösztönzi az ingatlantulajdonost, hogy 
mindent megtegyen annak érdekében – pl. a szennyvíz-
tároló áttelepítésével, a szomszédos telekre szolgalmi, 
használati jog megszerzésével –, hogy a közszolgáltatást 
a vállalat elvégezhesse. A díjfi zetés-felfüggesztés ma-
ximális időtartamának meghatározása a szolgáltatót és 
az ingatlantulajdonost egyaránt ösztönzi a lehetetlenülés 
okainak felszámolására.

A 4. §-hoz

A hatályos központi és helyi szabályozás sem rendel-
kezik a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
kezeléséhez nyújtott állami támogatás felhasználásának 
részletes szabályairól. E támogatás az önkormányzatot 
illeti meg a csatornázatlan területen lévő lakossági tu-
lajdonú ingatlanok háztartási szennyvíz kezelési díjának 
mérséklése érdekében. A Fővárosi Önkormányzat e tá-
mogatást a támogatás igénybevételére jogosult ingatlan-
tulajdonosok számára a közszolgáltató útján közvetlenül 
biztosítja. A közszolgáltató a támogatás összegét a támo-
gatásra jogosultnak számlázott díjból levonja, és az így 
„kieső” bevételét az önkormányzat a támogatási keret 
terhére a közszolgáltatónak megfi zeti.  A megfelelő sza-
bályozás hiányában a támogatás felhasználásának sza-
bályszerűségét nem lehet normatív követelmények alap-
ján megállapítani, ezért indokolt a Rendelet kiegészítése 
a javasoltakkal.

Az 5. §-hoz

A locsolási kedvezmény időszakának meghatározá-
sát – a gyakorlati tapasztalatokkal összhangban – egy-
szerűsíti.

A 6. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

�
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
32/2014. (VII. 15.) önkormányzati rendelete

a Városligeti építési szabályzatról

Budapest Főváros Közgyűlése az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tör-
vény 62. § (7) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalma-
zás alapján, a Városliget megújításáról és fejlesztéséről 
szóló 2013. évi CCXLII. törvény 7. § (4) bekezdésé-
ben meghatározott feladatkörében eljárva a következő-
ket rendeli el. 

ELSŐ RÉSZ

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések

1. §

(1) E rendelet hatálya a Budapest közigazgatási terü-
letén fekvő, Hungária körút–Kacsóh Pongrác út–Her-
mina út–Ajtósi Dürer sor–Dózsa György út, valamint a 
Magyar Államvasutak Zrt. 29737 és 29834/3 helyrajzi 
számú vasúti területe által határolt területre terjed ki (a 
továbbiakban: a terület). 

(2) A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 
2013. évi CCXLII. törvény alapján az országos település-
rendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. 
(XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) előírá-
sait az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel és eltérések-
kel együtt kell alkalmazni.

2. §

E rendelet alkalmazásában: 
1. Közel nulla energiaigényű épület: az épületek ener-

getikai jellemzőinek tanúsításáról szóló kormány-
rendelet szerinti költségoptimalizált szinten meg-
valósult vagy annál energiahatékonyabb épület, 
amelyben a primerenergiában kifejezett éves ener-
giaigény legalább 25%-át olyan megújuló ener-
giaforrásból biztosítják, amely az épületben kelet-
kezik, az ingatlanról származik vagy a közelben 
előállított.

2. Mikrocella: kisméretű (maximum 30 cm átmérőjű, 
50 cm magasságú hengerbe foglalható) mobilháló-
zati bázisállomás.

3. Nagyrendezvény: közterület-használattal járó olyan 
kulturális, szabadidős, sport-, vagy egyéb társadal-
mi rendezvény, amelyen a résztvevők száma várha-
tóan meghaladja a 10 000 főt, és amely a zöldfelü-
letek jelentős igénybevételével jár.

4. Ökológiai kockázatelemzés: kivágásra javasolt 
fák előzetes, egyedi elbírálású, településökoló giai, 
dendrológiai, illetve élőhelyvizsgálaton és -érté-
kelésen alapuló kockázatelemzése. A dendroló giai 
vizsgálatnak tartalmaznia kell az egyed egészsé-
gi állapotára vonatkozó információkat. Az élőhe-
lyi vizsgálatnak tartalmaznia kell az egyed élőhelyi 
szerepét, az állományban betöltött szerepét.

5. Önálló reklámhordozó: reklám közzététele céljából 
épületen kívül elhelyezett eszköz.

6. Pavilon: közterületen lévő, szilárd térelemekkel 
körülhatárolt, alapozás nélküli, talajhoz rögzített, 
illetve azon álló építmény.

7. Szintterületi mutató: az összes bruttó szintterület és 
a telekterület hányadosa.

8. Teljes értékű zöldfelület: azon növényzettel borított 
terület, ahol a termőtalaj és az eredeti altalaj, illetve 
a talajképző kőzet között nincs más egyéb réteg.

II. FEJEZET

KÖZTERÜLET ALAKÍTÁSÁRA 
VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

2. Építményekre vonatkozó előírások

3. §

(1) A területen pavilon kizárólag a Nagyrendezvények 
idejére az építési övezetekre és övezetekre előírt legki-
sebb zöldfelület biztosítása mellett helyezhető el.

(2) Önálló pénzkiadó, illetve árusító automata a 
közterületen nem helyezhető el, kivéve a közlekedési 
eszközök használatához kapcsolódó automatákat.

(3) A területen telefonfülke és utasváró építmény köz-
terület-alakítási terv alapján helyezhető el. A telefonfülke 
és utasváró építmény homlokzatfelületének legalább két-
harmadát átláthatóan kell kialakítani.

(4) A Millenniumi Földalatti Vasút tengelyétől mért 
8,0-8,0 méter széles sávon belül építmény csak kezelői 
hozzájárulással létesíthető, fa ültetése nem megengedett. 
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III. FEJEZET

AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉS 
A TELEPÜLÉSKÉP ALAKÍTÁSÁRA 

VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

4. §

(1) Az 1. mellékleten jelölt áthelyezhető műemlék, a 
dodzsem védett tetőszerkezete a „G” jelű építési helyre 
helyezhető át.

(2) Az 1. mellékleten jelölt „A–E” jelű építési helye-
ken épület létesítése csak építészeti tervpályázat alapján 
megengedett.

IV. FEJEZET

A TERMÉSZETI KÖRNYEZET VÉDELMÉRE 
VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

3. A környezeti elemek védelme 
és a terhelő hatások csökkentése

5. §

(1) Az 1. mellékleten jelölt kiemelten értékes fa, és fa-
csoport csak ökológiai kockázatelemzés alapján vágha-
tó ki.

(2) Az 1. mellékleten az építési helyeken kívül je-
lölt  kiemelten értékes fa, és facsoport csak növényegész-
ségügyi, élet- és vagyonvédelmi okokból vágható ki. 

(3) A tervezett térszín alatti beépítéseknél gondoskod-
ni kell a talajvíz elleni védelemről, a talajvíz áramlásá-
nak lehetősége műszaki eszközökkel biztosítandó a ta-
laj vízháztartásának, és ezáltal a faállomány védelmének, 
továbbá a térszín alatti épületszerkezetek károsodásának 
megelőzése céljából.

V. FEJEZET

EGYES SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEKKEL 
KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK

4. Telekalakítás

6. §

Építési telek telekegyesítése és telekhatár-rendezése 
kivételével telket alakítani kizárólag csak építési övezet, 
övezet határa mentén lehet.

5. Közterület-alakítás

7. §

A közterületekre, azok egységes megjelenése érde-
kében – szabadtér-építészetet, kertépítészetet, gyalogos, 
kerékpáros és gépjármű közlekedést, közmű- és felszíni 
vízelvezetést, hírközlést is magába foglaló – közterület-
alakítási tervet kell készíteni.

VI. FEJEZET

KÖZMŰVEK ELŐÍRÁSAI

6. Vízi és energiaközművek

8. §

(1) Épületet elhelyezni csak teljes közművesítettség 
mellett lehet.

(2) Újonnan létesülő közműépítményt csak épületben 
vagy föld alatt lehet elhelyezni, a nyomvonalas léte-
sítmények csak föld alatti kivitelben tervezhetőek és épít-
hetőek. 

(3) A meglevő közművek megszüntetésekor a feles-
legessé vált közművezetéket, közműlétesítményt el kell 
bontani, amennyiben a bontási munkálatok nem veszé-
lyeztetik a meglévő faállományt.

(4) Tűzcsap csak felszín feletti kivitelben létesíthető.

(5) A területen keletkező szennyvizeket és előkezelt 
szennyvizeket a közcsatornába kell vezetni.

(6) A területről új beépítés következtében elvezetésre 
kerülő csapadékvizek mennyisége nem nőhet.

7. Elektronikus hírközlés 
létesítményeinek elhelyezése

9. §

(1) Épületen antenna és antennatartó szerkezet csak a 
városképi szempontok érvényesítésével, a környezethez 
illesztett módon helyezhető el.

(2) Mikrocella meglévő oszlopokon, épületek falain 
pedig takart módon helyezhető el.

(3) Önálló antennatartó szerkezet (torony) nem léte-
síthető. 
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VII. FEJEZET

ÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

8. Tájékoztató- és hirdetőeszközök

10. §

(1) A területen önálló reklámhordozó elhelyezése tilos.

(2) Reklám, hirdetés a köztárgyak közül csak a tömeg-
közlekedési utasváró felületén helyezhető el.

(3) Kizárólag a területen lévő intézményekben és a 
parkterületen megtartott rendezvényekhez kapcsolódóan 
homlokzatra függesztve vagy a közterület felett átfeszít-
ve csak idegenforgalmi, tudományos, kulturális, kiállítá-
si, közösségi rendezvényeket, illetve időszakos ünnepi 
vásárokat hirdető reklámhordozó helyezhető el. Idősza-
kos ünnepi vásár a rendezvény időtartama alatt, illetve 
azt két héttel megelőzően hirdethető.

9. A kerítés

11. §

(1) Vi-K jelű építési övezet területén kerítés létesítése 
nem megengedett.

(2) Az övezetre előírtak fi gyelembevétele mellett a 
Z-Vl övezetben kerítés csak közterület-alakítási terv 
alapján építhető. 

MÁSODIK RÉSZ

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 
ÉPÍTÉSI ÖVEZETEI

VIII. FEJEZET

INTÉZMÉNYEK

10. Intézményi területek – Vi

12. §

(1) A Vi-K jelű építési övezet kulturális rendeltetési 
egységek elhelyezésére szolgál.

(2) A Vi-V jelű építési övezet vendéglátó rendeltetés 
elhelyezésére szolgál.

(3) A Vi-Sz jelű építési övezet közösségi szórakozta-
tó rendeltetési egység és az azt kiszolgáló fenntartási lé-
tesítmények, irodák elhelyezésére szolgál. 

(4) A Vi-Sz jelű építési övezet területén létesülő új 
lapostetős épületek tetőfödémén zöldtetőt kell létesíteni. 
Ettől eltérni csak tetőfelülvilágítók és gépészeti berende-
zések elhelyezése miatt lehet.

(5) Az 1. mellékleten telek zöldfelületként fenntartan-
dó részeként jelölt területen 90%-ban zöldfelületet kell 
kialakítani.

(6) A Vi jelű építési övezetek 1. melléklet szerinti épí-
tési övezeteinek határértékeit a 2. melléklet 1. pontja ha-
tározza meg.

13. §

(1) A Vi-K jelű építési övezet területén a melléképít-
mények közül

a) közmű-becsatlakozási műtárgy,
b) zászlótartó oszlop

helyezhető el.

(2) A Vi-V és Vi-Sz jelű építési övezetek területén a 
melléképítmények közül

a) közmű-becsatlakozási műtárgy és
b) kerti építmény

helyezhető el.

11. Különleges - Állat- 
és növénykert területei – K-ÁN

14. §

(1) K-ÁN-1 jelű építési övezet országos jelentőségű 
védett természeti területű, állat- és növénykert elhelye-
zésére szolgál.

(2) K-ÁN-2 jelű építési övezet állat- és növénykert, 
valamint ahhoz kapcsolódó oktatási-nevelési funkciók 
elhelyezésére szolgál.

(3) A Különleges - Állat- és növénykert területein a 
melléképítmények közül

a) közmű-becsatlakozási műtárgy,
b) hulladéktartály-tároló,
c) kerti építmény,
d) állatól, kifutó,
e) trágyatároló, komposztáló, valamint
f) zászlótartó oszlop

helyezhető el.

(4) K-ÁN jelű építési övezetek 1. melléklet szerin-
ti építési övezeteinek határértékeit a 2. melléklet 2. pont-
ja határozza meg.

(5) A K-ÁN-2 jelű építési övezet területén az előkert 
mérete 0 méter.
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(6) A K-ÁN-2 jelű építési övezet területén létesülő új 
lapostetős vagy alacsony (20° alatti) hajlásszögű épü-
letek tetőfödémén zöldtetőt kell létesíteni. Ettől eltérni 
csak tető-felülvilágítók és gépészeti berendezések elhe-
lyezése miatt lehet.

(7) A K-ÁN-2 jelű építési övezet 5 000 m2-t meghala-
dó új beépítésének közlekedési feltétele, a beépítés ren-
deltetésszerű használatát biztosító parkolóhelyszámon 
túl legalább 400 (a Fővárosi Állat- és Növénykert K-ÁN-
1 jelű építési övezete, a Fővárosi Nagycirkusz, valamint 
a Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda használatát biztosí-
tó parkolómennyiségnek megfelelő) közhasználatú vá-
rakozóhely többletparkoló-kapacitás biztosítása, melyet 
legkésőbb az új beépítés elkészültéig meg kell valósítani.

HARMADIK RÉSZ

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 
ÖVEZETEI

IX. FEJEZET

VÁROSLIGETI PARK – Z-Vl

12. Általános rendelkezések

15. §

(1) A városligeti park övezete jellemzően növényzettel 
fedett közterület, amely elsősorban település klimatikus 
viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszeré-
nek védelmét, és a különféle rekreációs és kulturális igé-
nyek kielégítését szolgálja. 

(2) Az övezet területén  
a) kulturális,
b) turisztikai,
c) vendéglátó,
d) közlekedési,
e) biztonsági

rendeltetésű épület, valamint parkoló és gépjárművek, il-
letve kerékpár elhelyezését biztosító építmény helyez-
hető el.

(3) A területen kereskedelmi szállás rendeltetésű épü-
let nem létesíthető.

(4) Kiskereskedelmi funkció kizárólag a (2) bekezdés 
a)–c) pontjai szerint meghatározott rendeltetések kiegé-
szítő funkciójaként létesíthető.

(5) Az övezet területén a melléképítmények közül
a) tároló kivételével kerti építmény,
b) közmű-becsatlakozási műtárgy, valamint
c) zászlótartó oszlop
helyezhető el.

(6) A Z-Vl övezet 1. melléklet szerinti övezetének ha-
tárértékeit a 2. melléklet 4. pontja határozza meg.

13. Beépítésre vonatkozó rendelkezések

16. §

(1) Kulturális rendeltetési egységek elhelyezésé-
re az 1. mellékleten jelölt „A–G” jelű építési helyek 
biztosítanak lehetőséget. 

(2) A „G” jelű építési hely kizárólag a műemléki vé-
dettséggel rendelkező dodzsem tetőszerkezetének áttele-
pítésére szolgál.

(3) A „H” jelű építési helyeken a park biztonsági, 
fenntartási épületei helyezhetők el.

(4) Az „IH” jelű építési helyeken csak illemhely léte-
síthető, a jelölt építési helyeken kívül az övezet területén 
közterület-alakítási terv alapján, további négy nyilvános 
illemhely létesíthető.

(5) A „V” jelű építési helyek vendéglátás-építmények 
számára szolgálnak, a jelölt építési helyeken kívül, közte-
rület-alakítási terv alapján, legfeljebb további öt, 60 m2-
nél nem nagyobb alapterületű létesítmény helyezhető el.

(6) Ahol az 1. melléklet az építési helyhez rendeltetést 
nem határoz meg, az övezetben megengedett rendelteté-
sek helyezhetők el.

(7) Az „A” jelű építési helynek legfeljebb 75%-át fog-
lalhatja el felszín feletti beépítés.

(8) A városligeti park területén kapuépítmény közterü-
let-alakítási terv alapján helyezhető el. 

(9) Az övezetben az 1. mellékleten jelölt építési helye-
ken megengedett legnagyobb párkánymagasság:

a) „A–E” jelű 25,0 méter
b) „G”, „H” 7,5 méter
c) „IH”, „V” 5,0 méter.

(10) Az „A–E” jelű építési helyekre vonatkozó pár-
kánymagasság egyúttal az elhelyezhető épület legmaga-
sabb pontja a (11) bekezdés szerinti kivétellel.

(11) Az 1. mellékleten jelölt „A” és „B” jelű építési 
helyeken belül elhelyezésre kerülő épület esetében olyan 
építészeti jel elhelyezése lehetséges, amelynek legmaga-
sabb pontja 40 méter lehet. Az építészeti jelnek a 25 mé-
teres párkánymagasság felett mért egyetlen vízszintes 
metszete sem haladhatja meg az elhelyezésre kerülő épü-
let alapterületének 10%-át.

(12) Az „F” jelű építési helyen belüli épület eredeti ál-
lapotának megfelelően helyreállítható.
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(13) Az (1) bekezdés szerinti létesítmények megvaló-
sításáig az 1. mellékleten jelölt építési helyek területén tá-
jékoztatási célú építmény is elhelyezhető.

14. A városligeti park zöldfelületi 
funkcióinak kialakítása

17. §

(1) Az övezet területén pihenőkertet, díszkertet bárhol 
ki lehet alakítani.

(2) A különböző rendeltetésű parkterületeken az azok 
elsődleges rendeltetését zavaró, illetve korlátozó funkci-
ók nem telepíthetők. 

(3) A játszótér rendeltetésű parkterületek gyermekek 
biztonságát szolgáló, maximum 1,2 m magas, áttört ki-
alakítású kerítéssel szegélyezhetők. 

(4) A sportterület rendeltetésű parkterületek labdafogó 
hálóval, kerítéssel szegélyezhetők.

(5) A kutyafuttató rendeltetésű parkterületeken maxi-
mum 1,2 m magas, áttört kialakítású kerítés helyezhető el.

18. §

(1) Az 1. mellékleten jelölt különleges rendeltetésű 
parkterület funkciója megőrzendő, használata csak idő-
ben korlátozható.

(2) Az övezet területén az „A–F” jelű építési helyeken 
tervezett intézmények építése idejét kivéve a közhaszná-
lat elől időszakosan elzárt terület nagysága nem halad-
hatja meg az 5%-ot.

(3) Az övezet területén legalább 2 km hosszú, rugal-
mas burkolatú futókör létesítendő. 

(4) Két nagyrendezvény között annyi időt kell biztosí-
tani, hogy a zöldfelület legalább az első nagyrendezvény 
előtti állapotának megfelelő helyreállítása és regeneráló-
dása  megvalósítható legyen.

15. A Városligeti tó kialakítása

19. §

(1) A tó területén – a műjégpálya kivételével – állandó 
vízfelületet kell biztosítani. A tó 1. mellékleten jelölt part-
vonala 3 méter széles (+1,5–1,5 méter) sávban a partren-
dezés érdekében módosítható.

(2) A Felső-tó számára legalább 1,0 méteres vízmély-
séget kell biztosítani. 

(3) A Széchenyi-sziget körbecsónakázhatóságát biz-
tosítani kell. 

16. Növényállomány védelme 

20. §

(1) Az 1. mellékleten jelölt, karakterében megőrzendő 
sétányok egységes megjelenése érdekében a fasorokat a 
sétányszakaszra jellemző fafajokkal ki kell egészíteni és 
ütemezett megújításukról gondoskodni kell.

(2) Az övezet területén az 1. mellékleten jelölt építé-
si helyek kivételével minden, 1 méter magasságban mért 
10 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű fa kivágásának enge-
délyezése mindenkor ökológiai kockázatelemzés alap-
ján történhet.

(3) A faállomány megújítását célzó fakivágásokat és 
egyidejűleg a fapótlásokat több évre ütemezve kell ter-
vezni. Az ökológiai kockázatelemzésre alapozva meg 
kell határozni az évente kivágható fák mennyiségét, he-
lyét, a fapótlás mennyiségi és minőségi paramétereit, il-
letve a telepítés helyét. 

(4) Fapótlás az 1. mellékleten jelölt megőrzendő karak-
terű, nyílt szabadterületek jellegét nem veszélyeztetheti.

(5) Az „A–F” jelű építési helyeken tervezett intézmé-
nyek építési ideje alatt az építési anyag és gépek tárolása 
(felvonulási terület) csak az 1. mellékleten jelölt építési 
hely és az építési hely kizárólag terepszint alatt beépíthe-
tő részének határain belül megengedett.

17. Zöldfelületek kialakítása

21. §

(1) A teljes értékű zöldfelület nem lehet kevesebb, 
mint az övezet területének 61%-a.

(2) A kizárólag térszín alatti beépítések fölött legalább 
45%-ban 81 cm-nél vastagabb termőföldrétegű tetőker-
tet, vagy az OTÉK 5. mellékletében (a tetőkertek és a víz-
felület beszámítása a telekre előírt zöldfelületbe) foglal-
taknak megfelelően, ezzel egyenértékű zöldfelületet kell 
kialakítani. 

(3) Új vagy bővített lapostetős épületek tetőfödémén 
zöldtetőt kell létesíteni. Ettől eltérni csak tető-felülvilá-
gítók és gépészeti berendezések elhelyezése miatt lehet.
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18. Burkolatok kialakítása

22. §

(1) A Z-Vl övezetben a burkolatok átépítése során a 
gépjármű-közlekedés igényeinek megfelelően kialakítás-
ra kerülő burkolatok legnagyobb szélessége 8,0 m lehet.

(2) A Z-Vl övezetben a burkolatok átépítése során a 
Városligeti körút és Dvořák sétány közötti közvetlen (az 
Ötvenhatosok tere és a Dózsa György út igénybevétele 
nélküli) kapcsolatot biztosítani kell.

19. Közlekedési infrastruktúrára vonatkozó 
rendelkezések

23. §

A Kós Károly sétány főúthálózati szerepköre meg-
szüntetésének közlekedési feltételei

a) a Hungária körúton belüli területeket az átmenő 
forgalomtól védő, korlátozott behajtási övezet kije-
lölése és működtetése;

b) az M3 autópálya bevezető szakaszán Pest belső te-
rületeire irányuló forgalom számára legalább 600 
P+R rendszerű parkolóhely létesítése;

c) a Nagy Lajos király útja és a Szegedi út között a 
vasútvonalak különszintű keresztezésével közvet-
len közúti kapcsolat biztosítása;

d) a Hungária körút–Róbert Károly körút, az Ajtósi 
Dürer sor, a Dózsa György út és a Vágány utca 
csomópontjainak önálló közlekedésfejlesztési meg-
valósíthatósági tanulmány eredményeivel igazolt 
átalakítása.

24. §

(1) A Dózsa György út melletti „B–D” jelű építési he-
lyeken új beépítés létesítésének közlekedési feltételei 

a) a Dózsa György útnak a terület felőli útpályáján
autóbuszsáv kialakítása;

b) az Ötvenhatosok tere trolibusz-közlekedésének a 
Dózsa György útra történő áthelyezése;

c) a Dózsa György út mentén a Hősök tere és az Ajtósi 
Dürer sor között legalább 6 m szélességben össze-
függő gyalogos-kerékpáros kapcsolat kialakítása;

d) a beépítés rendeltetésszerű használatát biztosító 
parkolási létesítmény(ek)  befogadóképessége leg-
alább 800 közhasználatú férőhely, amelyet a Dó-
zsa György út mentén jelölt Építési hely kizárólag 
térszín alatt határain belül kell elhelyezni.

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltakat legkésőbb az új 
beépítés elkészültéig meg kell valósítani.

25. §

A Hermina út melletti „A” jelű építési helyen új beépí-
tés létesítésének közlekedési feltétele a beépítés rendelte-
tésszerű használatát biztosító parkolóhelyszámon túl leg-
alább 80 (a Közlekedési Múzeum használatát biztosító 
parkoló mennyiségnek megfelelő) közhasználatú vára-
kozóhely többlet parkoló-kapacitás biztosítása a Hermi-
na út melletti parkolási létesítményben, melyet legké-
sőbb az új beépítés elkészültéig meg kell valósítani.

20. Épületenergetikai követelmények

26. §

Közlekedési üzemhez kapcsolódó létesítmény kivéte-
lével új épület kizárólag közel nulla energiaigényű épü-
letként tervezhető és kivitelezhető.

X. FEJEZET

BURKOLT KÖZTÉR – Kb-Bk

27. §

(1) A burkolt köztér olyan reprezentatív közterület, amely 
a Nemzeti Emlékhely méltó helyszínéül szolgál.

(2) Az övezet területén a gépjárműforgalom megszün-
tetésére legkorábban a Kós Károly sétány főúthálózati sze-
repkörének megszüntetésével egy időben kerülhet sor.

(3) Az övezet területén a Kós Károly sétány főútháló-
zati szerepkörének megszüntetése után, annak gépjármű-
közlekedési célú használata csak a közösségi közlekedés 
számára megengedett. 

(4) Az övezet területén kiskereskedelmi árusító tevé-
kenység nem folytatható.

XI. FEJEZET

KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK – KÖu

21. KÖu-1 főutak területe

28. §

(1) A Dózsa György út hálózati szerepe II. rendű főút 
(B. IV. b.).

(2) A Dózsa György útról ingatlanok vagy parkolási 
létesítmények gépjármű kiszolgálására új útcsatlakozás 
vagy kapubehajtó nem létesíthető, azok gépjármű-közle-
kedési kapcsolatai csak a meglévő csomópontok felhasz-
nálásával biztosíthatóak.



1160 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. július 15.

(3) A Dózsa György úton felszíni parkoló nem alakít-
ható ki.

(4) Az övezet területén új fasor csak útsorfa minőségű, 
előnevelt, magas törzsű, várostűrő fafajokból telepíthető. 
Az új fasornak útvonalanként egységesnek, azaz egy idő-
ben telepítettnek, azonos korúnak, fejlettségűnek és faj-
tájúnak kell lennie.

22. KÖu-2 mellékutak területe

29. §

(1) A Gundel Károly út és az Állatkerti körút hálózati 
szerepe gyűjtőút (B.V.c.).

(2) Az övezet területén új fasor csak útsorfa minőségű, 
előnevelt, magas törzsű, várostűrő fafajokból telepíthető. 
Az új fasornak útvonalanként egységesnek, azaz egy idő-
ben telepítettnek, azonos korúnak, fejlettségűnek és faj-
tájúnak kell lennie.

XII. FEJEZET

A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRÁRA 
VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

23. Parkolásra vonatkozó előírások

30. §

(1) Új építmények, önálló rendeltetési egységek, 
területek rendeltetésszerű használatához a vonatkozó 
előírás szerint számított személygépjármű-várakozóhe-
lyek száma a helyi sajátosságok alapján az alábbiak 
szerint csökkenthető: 

a) K-ÁN-2 jelű építési övezet esetében 40%-kal;
b) Vi-Sz jelű építési övezet esetében 100%-kal;
c) a Z-Vl jelű övezet „A” jelű építési hely esetében 

40%-kal;
d) a Z-Vl jelű övezet „B–E”jelű építési helyek eseté-

ben 60%-kal;
e) a Z-Vl jelű övezet a)-d) pontba nem tartozó létesít-

ményei esetében 100%-kal.

(2) A Z-Vl jelű övezet területén belül parkolási létesít-
ményt az „Építési hely kizárólag felszín alatt”, és az az-
zal érintkező „Építési hely” jelölésű területeken belül le-
het elhelyezni.

31. §

(1) A Z-Vl jelű övezet „E” jelű építési helyén megva-
lósuló beépítés rendeltetésszerű használatához szükséges 
parkolókapacitást az 1. mellékleten a Dózsa György út 
mentén jelölt, Építési hely kizárólag térszín alatt határa-
in belül kell elhelyezni.

(2) Az 1. mellékleten a Dózsa György út mentén jelölt, 
Építési hely kizárólag térszín alatt határain belül létesü-
lő közhasználatú várakozóhelyek használatát legalább a 
1800–0900 óra közötti időszakban biztosítani kell a lakos-
ság számára.

(3) A Z-Vl jelű övezet területén a meglévő felszí-
ni parkolókat – az 1. mellékleten jelöltek kivételével – a 
Z-Vl jelű övezet „B–E” jelű építési helyeinek beépítése-
kor, azok rendeltetésszerű használatához szükséges par-
koló számával arányos mértékben meg kell szüntetni. 

(4) Az Állatkerti körúton lévő felszíni parkolók szá-
mát a K-ÁN-2 jelű építési övezet beépítésekor az 1. mel-
lékleten szereplő érték fi gyelembevételével csökkente-
ni kell.

(5) A területen P+R rendszerű parkolási létesítmény 
nem alakítható ki, nem tartható fenn.

(6) A Vi-K jelű építési övezet területén az autóbusz-
parkoló csak vele egyenértékű létesítmény megvalósítá-
sa és használatbavétele után szüntethető meg. 

XIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

24. Hatálybalépés

32. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép ha-
tályba. 

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

Általános indokolás

Az épített környezet alakításáról és védelméről szó-
ló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (7) bekezdésének 5. 
pontja felhatalmazást ad a Fővárosi Önkormányzat szá-
mára a Városligeti építési szabályzatot rendeletben álla-
pítsa meg.

A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 
2013. évi CCXLII. törvény (továbbiakban: Városliget 
törvény) alapján a Városligetben megvalósításra kerülő 
építési beruházások kiemelt állami feladatnak minősül-
nek. A Városliget törvény 16. §-ában foglaltak szerint a 
Városligeti építési szabályzat megállapítására vonatkozó 
határidő 2014. június 30.

A Városliget törvény 7. §-ában foglaltak alapján a Vá-
rosligeti építési szabályzat készítése és jóváhagyása so-
rán Budapest hosszú távú városfejlesztési koncepcióját, a 
fővárosi integrált településfejlesztési stratégiát, valamint 
a mindenkori hatályos fővárosi településrendezési eszkö-
zök szabályait nem kell fi gyelembe venni.

Továbbá nem kell alkalmazni az országos település-
rendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. 
(XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározott, zöldterület-
re vonatkozó előírásokat.

A Városliget törvény rögzíti azt is, hogy a Budapes-
ti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. 
évi LXIV. törvény 5. § (7) bekezdésében foglaltakat a vá-
rosligeti ingatlan területére vonatkozóan azzal az eltérés-
sel kell alkalmazni, hogy a beépítésre szánt, és beépítésre 
nem szánt különleges terület területfelhasználási egysé-
gek köréből olyan terület jelölhető ki, amelyen a (3) be-
kezdés szerinti rendeltetések elhelyezhetők.

A Városliget törvény fenti rendelkezéseire tekintettel 
az építési szabályzat megalkotásakor különös gondot kel-
lett fordítani arra, hogy a Liget Budapest program kere-
tében megvalósuló fejlesztéseket megalapozó szabályok 
mellett, a tervezési terület épített örökségének, városké-
pének védelmére, a zöldfelület megújítására, ökológiai 
egyensúlyának megtartására, valamint a terület közleke-
dési kiszolgálásának biztosítására is garanciát nyújtson.  

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentősé-
gű ügyek, így a Városligeti Építési Szabályzat készíté-
se és megalkotása a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a település-
rendezési eszközökről, valamint egyes településrende-
zési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet 42. §-ában meghatározott tárgyalásos el-
járás alkalmazandó.

A Városligeti Építési Szabályzat rendeletalkotással, 
az e rendelet mellékletét képező térképeknek megfele-
lően történik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Megállapítja a Városliget törvényben meghatározott 
a Városligeti Építési Szabályzat területi hatályát, vala-
mint a jogszabály megalkotása során alkalmazandó jog-
szabályokat. 

A 2. §-hoz

A rendeletben a későbbiekben használt fogalmak ma-
gyarázatát tartalmazza. 

A 3. §-hoz

A tervezési területen belül elhelyezhető pavilonok és 
egyéb építmények elhelyezésére vonatkozó szabályokat 
fogalmazza meg.

A 4. §-hoz

A tervezési területen található műemléki védelem alatt 
álló épületek védelmét a hatályos jogszabályok garantál-
ják. E rendelkezés a műemléki védett dodzsem tetőszer-
kezetének áthelyezéséről rendelkezik, valamint kötelező 
építészeti tervpályázat lebonyolítását írja elő a területen 
megvalósuló múzeumépületek tervezéséhez.

Az 5. §-hoz

A Városliget kiemelten védett közpark természeti kör-
nyezetének, értékes növényállományának védelmére vo-
natkozó külön rendelkezéseket tartalmaz. 

A 6. §-hoz

A tervezési terület telekalakítására vonatkozó rendel-
kezéseket tartalmaz.

A 7. §-hoz

A közterület egységes megjelenésének biztosítása ér-
dekében előírja a közterület-alakítási terv készítését.

A 8. §-hoz

A tervezési terület vízi- és energiaközmű-ellátását, 
azok elhelyezését, kezelését szabályozza.

A 9. §-hoz

A városképi szempontok érvényesítése érdekében az 
elektronikus hírközlés berendezéseinek elhelyezésére 
vonatkozó szabályokat rögzít.
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A 10. §-hoz

A reklámok, hirdetések elhelyezésére vonatkozó kor-
látozó rendelkezéseket tartalmazza.

A 11. §

A tervezési területre vonatkozó kerítés létesítésének 
szabályait rögzíti. 

A 12. §-hoz

A tervezési területen kijelölt, beépítésre szánt építési 
övezetek, intézményterületek funkciójára, rendeltetésére 
és kialakítására vonatkozó általános szabályokat rögzíti.

A 13. §-hoz

Az intézményterületeken elhelyezhető melléképítmé-
nyekre vonatkozó korlátozásokat rögzíti.

A 14. §-hoz

Különleges területfelhasználási egység körébe tartozó 
Állat- és növénykert országos jelentőségű védett termé-
szeti területére egyedi előírások vonatkoznak. E rendel-
kezés szabályozza a területen elhelyezhető funkciók kö-
rét, melléképítményekre vonatkozó szabályokat. Az új 
beépítésre vonatkozó egyedi előírások mellett a beépítési 
paramétereket a 2. melléklet határozza meg.

A 15. §-hoz

A Városliget, mint beépítésre nem szánt park terület 
általános előírásait fogalmazza meg, amely alapvetően az 
itt elhelyezhető funkciókra, melléképítmények szabályo-
zására vonatkozik. Az övezetre vonatkozó határértékeket 
a 2. melléklet határozza meg.

A 16. §-hoz

A Városliget közpark területének beépítésére vonatko-
zó részletes rendelkezéseket fogalmazza meg. Az 1. mel-
lékleten az ABC betűjeleivel jelölt egyes építési helyekre 
vonatkozó részletszabályok, amelyek az ott elhelyezhető 
funkciókat, párkánymagassági értékeket és egyéb korlá-
tozásokat tartalmazzák.

A 17. §-hoz

A városligeti park zöldfelületének különböző rendel-
tetésű parkterületeit, azokra vonatkozó korlátozásokat 
tartalmazza. 

A 18. §-hoz

A park terület funkciójára, használatára vonatkozó 
rendelkezések.

A 19. §-hoz

A Városligeti-tó vízfelületének kialakítására, partren-
dezésére, használatára vonatkozó rendelkezések.

A 20. §-hoz

A Városliget parkterületének növényállománya kü-
lönlegesen értékes, ezért annak védelme kiemelt szere-
pet kapott a szabályzat elkészítése során. E rendelkezés 
a növényállomány karakterének megőrzését, az értékes 
fák védelmét, a fakivágás esetén azok pótlására vonatko-
zó részletes szabályokat foglalja össze. 

A 21. §-hoz

A park terület zöldfelületének megőrzése, biztosítása 
érdekében a térszín alatti beépítések feletti zöldtető, vala-
mint a lapostetős épületek esetében kötelező zöldtető ki-
alakításáról rendelkezik.

A 22. §-hoz

A park területén a burkolt felületek kialakításáról ren-
delkezik.

A 23. §-hoz

A Városliget környezeti állapotának javítását szolgál-
ja a Kós Károly sétány lezárása, főúthálózati szerepének 
megszűnése, amelynek magvalósításához e rendelkezés-
ben rögzített feltételek megvalósítása szükséges.

A 24. §-hoz

A Dózsa György út mentén megvalósuló új beépíté-
sek közlekedésszervezési, építési és parkolási feltételei-
nek meghatározása.

A 25. §-hoz

A Hermina út menti új beépítés közlekedési és parko-
lási feltételeit határozza meg.

A 26. §-hoz

A Városliget területére tervezett új beépítések eseté-
ben alapvető elvárás, hogy az újonnan létesülő felépítmé-
nyek közel nulla energiaigényű épületek legyenek.
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A 27. §-hoz

A tervezési területen burkolt köztérként került kijelö-
lésre a Hősök tere, mint Nemzeti Emlékhely. E rendelke-
zés külön szabályokat tartalmaz annak használatára, ki-
alakítására vonatkozóan.  

A 28. §-hoz

A tervezési területet határoló főutak egyes létesítmé-
nyek kiszolgálásához szükséges kialakítására vonatkozó 
előírásokat tartalmaz.

A 29. §-hoz

 A tervezési területen belüli gyűjtőutak egyes létesít-
mények kiszolgálásához szükséges kialakítására vonat-
kozó előírásokat tartalmaz.

A 30. §-hoz

A tervezési területen megvalósuló új beépítések, vala-
mint meglévő önálló rendeltetési egység használatához 
szükséges parkolási igényt a területen belül ki kell elégí-
teni. Mivel a terület közösségi közlekedéssel jól ellátott, 
és a cél a gépjárművek park területéről lehetőség szerin-
ti kiszorítása, ezért e rendelkezés az egyes létesítmények 
parkolási kedvezményére vonatkozó szabályokat írja elő.

A 31. §-hoz

A tervezési területen belüli egyes építési helyekhez 
kapcsolódóan a parkoló kialakításának részletes szabá-
lyait, korlátozásait tartalmazza.  

A 32. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. A Korm. 
rendelet 43. § (1) bekezdés c) pontja alapján az elfoga-
dást követő napon lép hatályba.
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1. melléklet a 32/2014. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez1 

1 A térkép megtekinthető a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (Budapest, V., Bárczy I. u. 1–3.).

32/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet
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2. melléklet a 32/2014. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez

1. Intézményterület (Vi)

Építési
övezet jele

Kialakítható 
legkisebb telek 

terület
m2

Beépítési mód

Beépítés 
megengedett
legnagyobb 

mértéke
%

Legnagyobb 
párkány-
magasság

m

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke

% 

Terepszint 
alatti beépítés 

legnagyobb 
mértéke

%

Szintterületi 
mutató 

megengedett 
legnagyobb 

mértéke
m2/m2 

Vi-K-1 20 000 szabadon álló 60 kialakult 20 60 2,0

Vi-K-2 15 000 szabadon álló 30 kialakult 40 50 1,2

Vi-V 5 000 szabadon álló 50 10,50 15* 50 1,5

Vi-Sz 4 500 szabadon álló 70 20,00 5* 80 2,0

* OTÉK-tól való BDH/010/00100–3/2014. számú eltérési engedély alapján

2. Különleges - Állat- és növénykert területe (K-ÁN)

Építési
övezet jele

Kialakítható 
legkisebb telek 

terület
m2

Beépítési mód

Beépítés 
megengedett
legnagyobb 

mértéke
%

Legnagyobb 
párkány- 
magasság

m

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke

% 

Terepszint 
alatti beépítés 

legnagyobb 
mértéke

%

Szintterületi 
mutató 

megengedett 
legnagyobb 

mértéke
m2/m2 

K-ÁN-1 100 000 szabadon álló 35 20 40 50 1,0

K-ÁN-2 5 000 szabadon álló 40 30 25* 45 1,5

* OTÉK-tól való BDH/010/00100–3/2014. számú eltérési engedély alapján

3. Közlekedési területek (KÖu)

Építési
övezet jele

Kialakítható 
legkisebb telek 

terület
m2

Beépítési mód

Beépítés 
megengedett
legnagyobb 

mértéke
%

Legnagyobb 
párkány- 
magasság

m

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke

% 

Terepszint 
alatti beépítés 

legnagyobb 
mértéke

%

Szintterületi 
mutató 

megengedett 
legnagyobb 

mértéke
m2/m2 

KÖu-1 – szabadon álló 1 – – 1 –

KÖu-2 – szabadon álló 1 – – 1 –

4. Városligeti park (Z-Vl)

Építési
övezet jele

Kialakítható 
legkisebb telek 

terület
m2

Beépítési mód

Beépítés 
megengedett
legnagyobb 

mértéke
%

Legnagyobb 
párkány- 
magasság

m

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke

% 

Terepszint 
alatti beépítés 

legnagyobb 
mértéke

%

Szintterületi 
mutató 

megengedett 
legnagyobb 

mértéke
 m2/m2 

Z-Vl 80 000 szabadon álló 7 25 65 15 0,3
 

5. Burkolt köztér (Kb-Bk)

Építési
övezet jele

Kialakítható 
legkisebb telek 

terület
m2

Beépítési mód

Beépítés 
megengedett
legnagyobb 

mértéke
%

Legnagyobb 
párkány- 
magasság

m

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke

% 

Terepszint 
alatti beépítés 

legnagyobb 
mértéke

%

Szintterületi 
mutató 

megengedett 
legnagyobb 

mértéke
m2/m2 

Kb-Bk 15 000 – – – – 15 –
 

�
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
33/2014. (VII. 15.) önkormányzati rendelete

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

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet, valamint 
a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése
a) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdé-
sében, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b)–c) pont-
jaiban és (4) bekezdésében, a 13. § (1) bekezdésé-
ben és a 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalma-
zás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
e) és g) pontjában, valamint a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény 107–109. §-aiban meghatározott feladatköré-
ben eljárva, továbbá

b) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében megha-
tározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alap-
törvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában megha-
tározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiak-
ban: Vr.) 46/A. § (1) bekezdése helyébe a következő ren-
delkezés lép:

„(1) E rendelet hatásköri szabályaitól eltérően a Rác 
Fürdő és Hotel beruházás (a továbbiakban: Rác Für-
dő beruházás) megvalósulásával összefüggő valamennyi 
ügyben, értékhatártól függetlenül a Fővárosi Közgyűlés-
től átruházott hatáskörben a Gazdasági Bizottság jogo-
sult a Fővárosi Önkormányzatot, mint tulajdonost megil-
lető jogok gyakorlására.”

2. §

A Vr. 56. §-a kiegészül a következő (4a) bekezdéssel:

„(4a) A REK Rác Fürdő Eszközkezelő Kft. vonatko-
zásában a (2)–(4) bekezdésben foglaltak kivételével va-
lamennyi, a Fővárosi Önkormányzat, mint egyedüli tag 
hatáskörébe tartozó kérdésben a Fővárosi Közgyűlés-
től átruházott hatáskörben a Gazdasági Bizottság dönt, 
amennyiben az egyébként nem ütközik a hatáskör-átru-
házás törvényi tilalmába.”

3. §

A Vr. 3. melléklete a következő 12. ponttal egészül ki:

„12. REK Rác Fürdő Eszközkezelő Korlátolt Felelős-
ségű Társaság (REK Kft.).”

4. §

A Vr. 5. melléklete a következő 13. ponttal egészül ki:

„13. REK Rác Fürdő Eszközkezelő Korlátolt Felelős-
ségű Társaság (REK Kft.).”

5. §

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rende-
let (a továbbiakban: SZMSZ) 9. melléklet 2. „GAZDA-
SÁGI BIZOTTSÁG” alcímének 2.34. pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép:

„2.34. A Vagyonrendelet hatásköri szabályaitól elté-
rően, értékhatártól függetlenül gyakorolja a Rác Fürdő 
és Hotel beruházás megvalósulásával összefüggő vala-
mennyi ügyben a Fővárosi Önkormányzatot, mint tulaj-
donost megillető jogokat.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 46/A. § (1)”

6. §

Az SZMSZ 9. mellékletének 2. „GAZDASÁGI BI-
ZOTTSÁG” alcíme a következő új 2.38. alponttal egé-
szül ki:

„2.38. Dönt a REK Rác Fürdő Eszközkezelő Kft. vo-
natkozásában a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (2)–(4) bekezdésben foglaltak kivételével valameny-
nyi, a Fővárosi Önkormányzat, mint egyedüli tag ha-
táskörébe tartozó kérdésben a közgyűléstől átruházott 
hatáskörben, amennyiben az egyébként nem ütközik a ha-
táskör-átruházás törvényi tilalmába.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 56. § (4a)”
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7. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A rendelet módosításának célja, hogy a Fővárosi Köz-
gyűlés a Rác Fürdő és Hotel beruházás (a továbbiakban: 
Rác Fürdő beruházás) megvalósulásával összefüggésben 
a Vagyonrendelet hatálya alá tartozó valamennyi ügy te-
kintetében a döntéshozatalt értékhatártól függetlenül a 
Fővárosi Közgyűlés Gazdasági Bizottságának hatásköré-
be delegálja, beleértve a Fővárosi Önkormányzat által a 
beruházáshoz kapcsolódó feladatok koordinálása érdeké-
ben létrehozandó REK Rác Fürdő Eszközkezelő Kft. fe-
letti tulajdonosi jogok többségének gyakorlását is. Szük-
séges továbbá a REK Rác Fürdő Eszközkezelő Kft.-t 
mint új társaságot a Vagyonrendeletben a Fővárosi Ön-
kormányzat tulajdonában álló társaságok közé felvenni. 

A REK Rác Fürdő Eszközkezelő Kft. létrehozását a 
Fővárosi Önkormányzatnak a Rác Fürdő beruházáshoz 
kapcsolódó gazdasági érdekeinek hatékony képviselete 
indokolja. A beruházás  sikeres megvalósítása a főváros 
gazdaságának fejlesztése szempontjából is kiemelt fon-
tossággal bír.  

Részletes indokolás

1. §-hoz

Budapest Főváros Közgyűlése a 74/2013. (X. 14.) 
Főv. Kgy. rendeletével értékhatártól függetlenül a Gaz-
dasági Bizottság hatáskörébe utalta a Rác Fürdő és Hotel 
beruházás (a továbbiakban: Rác Fürdő beruházás) meg-
valósulásával összefüggő valamennyi ügyben a Fővárosi 
Önkormányzatot, mint tulajdonost megillető jogok gya-
korlását azzal, hogy a követelésről való lemondás tekin-
tetében a Rác Fürdő beruházás esetében is a Vagyonren-
delet 47. §-a alkalmazandó, vagyis a Gazdasági Bizottság 
csak az ott meghatározott értékhatárok keretei közé eső 
követelésekről dönthet. 

A tulajdonosi joggyakorlással összefüggésben szük-
séges kiemelni azt a tényt, hogy a Rác Fürdő beruhá-
zás rendezése érdekében a Fővárosi Önkormányzat meg-
vásárolta a beruházást bonyolító társaságokkal szemben 
fennálló követelés jelentős részét. 

A jelen rendeletmódosítás célja az, hogy a Gazdasági 
Bizottság átruházott hatáskörben a Rác Fürdő beruházás 
megvalósulásával kapcsolatos valamennyi, a rendelet ha-
tálya alá tartozó fővárosi vagyon feletti tulajdonosi jog-
gyakorlás kérdéskörében döntést hozhasson. 

2. §-hoz

A Rác Fürdő beruházás tekintetében a hatékony tulaj-
donosi képviselet ellátása érdekében – összhangban az 
1. §-ban foglaltakkal – indokolt a Fővárosi Önkormány-
zat új, kifejezetten e beruházásra létrehozott eszközkeze-
lő társasága feletti mindazon tulajdonosi jogok gyakor-
lását a Gazdasági Bizottság hatáskörébe utalni, melyek 
átruházását törvény nem tiltja, vagy amelyekről a Va-
gyonrendelet nem rendelkezik eltérően.

E rendelkezés alapján – többek között – a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:112. § 
(3) bekezdése szerint az egyszemélyes gazdasági tár-
saság egyedüli tagját megillető, ügyvezetővel szemben 
gyakorolt utasítási jogot átruházott hatáskörben a Gaz-
dasági Bizottság gyakorolja.

3. §-hoz

A Vagyonrendelet 3. melléklete sorolja fel a Fővárosi 
Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokat. 
Tekintettel arra, hogy a 9/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. ren-
delet az e melléklet 12. pontjához tartozó bejegyzést ha-
tályon kívül helyezte, az újonnan létesítendő REK Rác 
Fürdő Eszközkezelő Kft.-t e pont módosításával célszerű 
felvenni az önkormányzati társaságok listájába. 

4. §-hoz

A Vagyonrendelet 5. melléklete sorolja fel a Fővárosi 
Önkormányzat tulajdonában álló azon gazdasági társasá-
gokat, melyek esetében az 56. § (2) és (3) bekezdése ér-
telmében a felügyelőbizottsági tagok, könyvvizsgálók, 
vezető tisztségviselők és cégvezetők vonatkozásában a 
kinevezési jogot a főpolgármester javaslata alapján gya-
korolja a Fővárosi Közgyűlés, és amely társaságok ese-
tében a létesítő okirat által a legfőbb szerv hatáskörébe 
sorolt vezető tisztségviselő, cégvezető feletti egyéb mun-
káltatói vagy megbízói jogokat átruházott hatáskörben a 
főpolgármester gyakorolja. 

Tekintettel arra, hogy a 89/2012. (XII. 10.) Főv. Kgy. 
rendelet az e melléklet 13. pontjához tartozó bejegyzést 
hatályon kívül helyezte, az újonnan létesítendő REK Rác 
Fürdő Eszközkezelő Kft.-t e pont módosításával célszerű 
felvenni az 56. § (2) és (3) bekezdése hatálya alá tartozó 
önkormányzati társaságok listájára. 
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5. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rende-
let (a továbbiakban: SZMSZ) 9. számú melléklete tartal-
mazza a Fővárosi Közgyűlés által önkormányzati rende-
letben a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzékét, 
amelynek a Gazdasági Bizottságra vonatkozó 2.34. pont-
ját szükséges módosítani oly módon, hogy az a jelen ren-
delet 1. §-ában foglalt rendelkezéssel összhangban áll-
jon.

6. §-hoz

Az SZMSZ 9. számú melléklete tartalmazza a Fő-
városi Közgyűlés által önkormányzati rendeletben a bi-
zottságokra átruházott hatáskörök jegyzékét, amelynek 
a Gazdasági Bizottságra vonatkozó 2. alcímét szüksé-
ges kiegészíteni oly módon, hogy az a jelen rendelet 
2. §-ában foglalt rendelkezéssel összhangban álljon.

7. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

�
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
35/2014. (VII. 15.) 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 köz-
úti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) be-
kezdésében kapott felhatalmazás alapján és a Magyaror-
szág 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 várako-
zás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának sza-
bályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet (a 
továbbiakban: R.) 8. § (1) bekezdés b) pontja helyébe az 
alábbi rendelkezés lép:

„b) a mobiltelefonos parkolási díjfi zetési rendszer-
nek az arra a díjövezetre érvényes kóddal történő meg-
indításával, a megállást követően haladéktalanul, külön 
felhívás nélkül, vagy”

2. §

A R. 10. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelke-
zés lép:

„(1) Lakossági várakozási hozzájárulás – kérelem-
re – annak a lakosnak adható, akinek állandó lakóhe-
lye a várakozási övezet területén van, az általa megje-
lölt egy darab

a) személygépkocsira, vagy 
b) három- vagy négykerekű motorkerékpárra, vagy 
c) három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárra, 

vagy 
d) 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztö-

meget meg nem haladó tehergépkocsira,
ha annak a lakos az üzemben tartója, vagy – ennek hiá-
nyában – ha azt a lakos a munkáltatótól kizárólagos 
használatba kapta és az a munkáltató üzemben tartásá-
ban, lízingelésében vagy tartós bérletében van.”

3. §

A R. 15. § (2) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:

(A védett övezetekbe hozzájárulás nélkül behajthat és 
ott időtartam-korlátozás nélkül várakozhat:)

…

„c) a KRESZ 50. § (1) bekezdés a), c), i) és j) pontjá-
ban meghatározott tevékenységek végzése során a fi gyel-
meztető jelzést adó berendezését működtető jármű.”

4. §

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

„(1) Lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás – 
kérelemre – annak a lakosnak adható, akinek állandó la-
kóhelye 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 egy darab 

a) személygépkocsira, vagy 
b) három- vagy négykerekű motorkerékpárra, vagy 
c) három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárra, 

vagy 
d) 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztö-

meget meg nem haladó tehergépkocsira,
ha annak a lakos az üzemben tartója, vagy ha – ennek 
hiá nyában – azt a lakos a munkáltatótól kizárólagos 
használatba kapta és az a munkáltató üzemben tartásá-
ban, lízingelésében vagy tartós bérletében van.”

5. §

A R. 35. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„35. §

(1) Az őrzött, fi zető P+R várakozóhelyeken kizáró-
lag személygépkocsival, motorkerékpárral, három- vagy 
négykerekű segédmotoros kerékpárral és 3500 kilo-
gramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem 
haladó tehergépkocsival lehet várakozni.

(2) Az őrzött, fi zető P+R várakozóhelyeken fi zetendő 
őrzési díjak: 

a) Nappali díj: 6.00 óra és 22.00 óra között a várako-
zás időtartamától függetlenül a BKKA 1-szerese.

b) Éjszakai díj: 22.00 óra és 6.00 óra között az órán-
kénti várakozási díj egyenlő a BKKA 0,3-szeresével.

c) Öt munkanapos bérlet: hét egymást követő naptári 
napon belül felhasználható, öt munkanapon 6.00 
óra és 22.00 óra között, a várakozás időtartamától 
függetlenül várakozásra felhasználható bérlet ára 
a BKKA 4,4-szerese.
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d) Heti éjszakai bérlet: hét egymást követő naptári 
napra szóló, 22.00 óra és 6.00 óra között a várako-
zás időtartamától függetlenül várakozásra felhasz-
nálható bérlet ára a BKKA 3,8-szerese.

e) Kombinált heti bérlet: hét egymást követő naptári 
napra szóló, 0.00 óra és 24.00 óra között a várako-
zás időtartamától függetlenül várakozásra felhasz-
nálható bérlet ára a BKKA 10,2-szerese.

f) Húsz munkanapos bérlet: harminc egymást követő 
naptári napon belül felhasználható, húsz egymást 
követő  munkanapon 6.00 óra és 22.00 óra között a 
várakozás időtartamától függetlenül várakozásra 
szóló bérlet ára a BKKA 16-szorosa.

g)   Havi éjszakai bérlet: egy naptári hónapra szóló, 
22.00 óra és 6.00 óra között a várakozás időtarta-
mától függetlenül várakozásra felhasználható bér-
let ára a BKKA 14-szerese.

h) Kombinált havi bérlet: egy naptári hónapra szóló, 
0.00 óra és 24.00 óra között a várakozás időtarta-
mától függetlenül várakozásra felhasználható bér-
let ára a BKKA 28-szorosa.

(3) Az őrzött, fi zető P+R várakozóhelyek be- és kilép-
tetőrendszere zárt rendszerű.

(4) Amennyiben az őrzött, fi zető P+R várakozóhelye-
ket igénybe vevő a be- és kilépéshez adott igazolást el-
veszti, úgy kilépéskor egynapi őrzési díjat köteles fi zetni. 
Amennyiben a várakozás időtartama az egy naptári na-
pot meghaladja, akkor kilépéskor a várakozás megkez-
désétől számított minden naptári nap után kell őrzési dí-
jat fi zetni.”

6. §

A R. 38/A. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendel-
kezés lép:

„(3) A mélygarázsokba és parkolóházakba behajta-
ni és ott várakozni kizárólag személygépkocsival, motor-
kerékpárral, három- vagy négykerekű segédmotoros ke-
rékpárral és 3500 kilogramm megengedett legnagyobb 
össztömeget meg nem haladó tehergépkocsival lehet.”

7. §

A R. 43. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelke-
zés lép:

„(3) A kérelmet a főpolgármester megvizsgálja, és 
amennyiben az a rendelet előírásainak megfelel, a kérel-
mező részére a hozzájárulást 15 munkanapon belül ki-
adja.”

8. §

A R. 48. §-a az alábbi új (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Nem minősül díjfi zetés nélküli várakozásnak, ha 
a gépjármű két szomszédos kerületi önkormányzat köz-

igazgatási területét határoló úton vagy téren, valamint 
ezen határoló utat vagy teret keresztező úton, a határo-
ló úttól vagy tértől számított első útkereszteződésig vá-
rakozik és

a) a parkolójegyet a szomszédos kerületi önkormány-
zat területén, azonos díjövezetben elhelyezett par-
kolójegy-kiadó automatánál váltották meg, vagy

b) a mobiltelefonos parkolási díjfi zetési rendszert a 
szomszédos kerületi önkormányzat területén azo-
nos díjövezetre érvényes kóddal indították el.”

9. §

A R. 1. melléklet „3 órás maximális várakozási idejű 
területek” cím I. kerületre vonatkozó rendelkezése helyé-
be 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–Szent Gellért rakpart (5960 és 6229/2 
hrsz.-ú területek)–Hegyalja út–Sánc utca–Szirtes út–
Számadó utca–Gyula utca–Mihály utca–Somlói út–Al-
sóhegy utca–Avar utca–Győri út–Márvány utca–Alkotás 
utca–Magyar jakobinusok tere–Krisztina körút–Vér-
mező út–Széna tér által határolt terület, beleértve a 
határolóutakat 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 szaka-
sza), kivéve a 3. mellékletben megjelölt védett övezet, a 
Dísz tér, a Hunyadi János út (Szabó Ilonka utca és Dísz 
tér közötti szakasza), a Palota út (Dísz tér és Lovas út kö-
zötti szakasza), a Szent György utca és a Színház utca.”

10. §

A R. 1. melléklet „Időtartam-korlátozás nélküli terüle-
tek” cím az alábbi új rendelkezéssel egészül ki:

„Főváros:
– A Margitszigeten az északi fi zetőparkoló és a szállo-

dák várakozóhelyei.”

11. §

A R. 2. melléklet „1. díjtételű területek” cím az alábbi 
új rendelkezéssel egészül ki:

„Főváros:
– A Margitszigeten az északi fi zetőparkoló és a szál-

lodák várakozóhelyei mindennap 10.00 óra és 24.00 óra 
között.”

12. §

A R. 2. melléklet „2. díjtételű területek” cím I. kerü-
letre vonatkozó rendelkezése helyébe az alábbi rendel-
kezés lép:
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„I. kerület:
– A Csalogány utca–Bem rakpart–Clark Ádám tér–

Lánchíd utca–Ybl Miklós tér–Várkert rakpart–Szent Gel-
lért rakpart (5960 és 6229/2 hrsz.-ú területek)–Krisztina 
körút–Széll Kálmán tér–Széna tér által határolt terület, 
beleértve a határolóutakat és -tereket, kivéve a 3. mellék-
letben megjelölt védett övezet, a Dísz tér, a Hunyadi Já-
nos út (Szabó Ilonka utca és Dísz tér közötti szakasza), a 
Palota út (Dísz tér és Lovas út közötti szakasza), a Szent 
György utca és a Színház utca.”

13. §

A R. 2. melléklet „4. díjtételű területek” cím az alábbi 
új rendelkezéssel egészül ki:

„Főváros:
– A Margitszigeten az északi fi zet parkoló és a szállo-

dák várakozóhelyei mindennap 0.00 óra és 10.00 óra 
között.”

14. §

A R. 7. melléklet „1.2. c)–1.2. d)–1.2. e) pontjai helyé-
be az alábbi rendelkezés lép:

(1.2. Fizetendő várakozási díjak:)
…
„c) Havi nappali bérlet: harminc egymást követő 

naptári napra szóló, 6.00 óra és 20.00 óra között 
a várakozás időtartamától függetlenül várakozásra 
felhasználható bérlet ára 14 000 forint;

d) Havi éjszakai bérlet: harminc egymást követő nap-
tári napra szóló, 18.00 óra és 8.00 óra között a vá-
rakozás időtartamától függetlenül várakozásra fel-
használható bérlet ára 12 000 forint;

e) Havi kombinált bérlet: harminc egymást követő 
naptári napra szóló, 0.00 óra és 24.00 óra között 
a várakozás időtartamától függetlenül várakozásra 
felhasználható bérlet ára 19 000 forint;”

15. §

Hatályát veszti
a) a R. 1. melléklet „Időtartam-korlátozás nélküli terü-

letek” cím XIII. kerületre vonatkozó rendelkezésének 
„– a Margitszigeten az északi fi zetőparkoló és a szál-
lodák várakozóhelyei.” szövegrésze;

b) a R. 2. melléklet „1. díjtételű területek” cím „XIII. ke-
rület: – a Margitszigeten az északi fi zetőparkoló és a 
szállodák várakozóhelyei.” szövegrésze;

c) a R. 5. melléklet „1. Eltérő időtartamban kijelölt vára-
kozási övezetek:” cím „Mindennap 0.00 órától 24.00 
óráig üzemelő várakozási övezetek” alcím 3. pontjá-
ban a „XIII. kerületben,” szövegrész;

d) a R. 5. melléklet „2. Minden év december 24-én üzem-
kezdettől az utána következő év január 1. üzemzárásig 

az alábbi várakozási övezetekben kell fi zetni a vára-
kozásért:” cím 3. pontjában a „XIII. kerületben,” szö-
vegrész;

e) a R. 5. melléklet „3. Zárt rendszerű várakozási öveze-
tek, amelyekben a várakozás megkezdésekor az aláb-
bi időtartamig nem kell várakozási díjat fi zetni:” cím 
„10 percig, a 10 perc lejártát követően annak időtarta-
ma is beleszámít a díjköteles várakozási időtartamba:” 
alcím 1. pontjában a „XIII. kerületben,” szövegrész.

16. §

A rendelet a kihirdetést követő 31. napon lép hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az alapvető jogok biztosa az AJB-237/2012. számú 
ügyben hozott jelentése, valamint az elmúlt időszak ta-
pasztalatai és az időközben bekövetkezett jogszabályvál-
tozások indokolják a R. módosítását.

Részletes indokolás

Az 1. és 8. §-okhoz

Az alapvető jogok biztosa az AJB-237/2012. számú 
ügyben vizsgálatot folytatott le az alábbi tárgyban.

A panaszos gépjárművével az egyik kerületi önkor-
mányzat tulajdonában álló közterületen, időben érvényes 
parkolójeggyel várakozott, ám ennek ellenére a terüle-
tileg illetékes parkolásüzemeltető pótdíjfi zetési felszólí-
tást helyezett el a gépjárművén. A panaszos a várakozási 
díj és pótdíj tartozás törlése érdekében kérelemmel for-
dult a pótdíjat kiszabó parkolásüzemeltetőhöz, csatolva 
a megváltott parkolójegyét. A parkolásüzemeltető a pa-
naszos kérelmét elutasította, tekintettel arra, hogy a be-
csatolt parkolójegyet nem a területileg illetékes önkor-
mányzat területén, hanem egy azzal szomszédos másik 
önkormányzat parkolásüzemeltetőjénél váltották.

Az alapvető jogok biztosa jelentésében felkérte a fő-
polgármestert, hogy Budapest Főváros egységes parko-
lási rendszerének kialakítása érdekében kezdeményezze 
olyan szabályok megalkotását, amelyek egyértelműen és 
átláthatóan szabályozzák a kerülethatárokon történő gép-
járművel várakozás esetén a parkolójegyek, illetve la-
kossági várakozási engedélyek kölcsönös elfogadásának 
feltételeit.
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A területileg nem illetékes parkolásüzemeltetőnél vál-
tott, időben érvényes parkolójegy elfogadásának kötele-
ző előírása több okból sem lehetséges.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a to-
vábbiakban: Kkt.) 9/D. § (3) bekezdése alapján a jármű-
vek helyi közutakon, valamint helyi önkormányzat tulaj-
donában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, 
tereken, parkokban és egyéb közterületeken történő vára-
kozása a helyi önkormányzat vagy a parkolásüzemeltető 
és a várakozási terület igénybevevője közötti polgá-
ri jogi jogviszony, ezért a jogszabályokban előírt vára-
kozási díj, illetve pótdíj megfi zetése nem történhet egy 
harmadik fél, azaz egy másik helyi önkormányzat vagy 
parkolásüzemeltető részére.

A Kkt. 9/D. § (6) bekezdése továbbá rögzíti, hogy 
a polgári jogi viszony alapján a parkolási szolgáltatást 
igénybe vevő által megfi zetett várakozási díj és pótdíj 
összege a helyi önkormányzatot illeti meg. Abban az 
esetben tehát, ha a területileg illetékes – a várakozási díj-
ra, valamint pótdíjra jogosult – helyi önkormányzat a 
területileg nem illetékes üzemeltetőnél váltott parkoló-
jegyet elfogadja és a kiszabott várakozási díj és pótdíj 
tartozást a nyilvántartásból törli, azzal bevételről mond 
le, amelyet azonban csak a vonatkozó rendeletében meg-
határozott módon és esetekben tehetne meg.

Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzé-
sek elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rende-
let (a továbbiakban: KM rendelet) mellékletét képező 
Forgalomszabályozási műszaki szabályzat 2011. október 
25-étől hatályos 35.15. b) pontja kimondja, hogy ameny-
nyiben a várakozási területen a közterületeknek nem 
azonos a tulajdonosa, abban az esetben a tulajdonosok 
előzetes egymás közötti megállapodását követően le-
het csak bevezetni a díjfi zetési kötelezettséget. Ebben 
az esetben a tulajdonosok (az általuk megbízott üzemel-
tetők) kötelesek bármely – azonos tarifaövezetben lévő 
– parkolóautomatánál váltott parkolójegyet elfogadni. A 
hivatkozott rendelkezés értelmében, a 2011. október 25-e 
után bevezetett várakozási díjfi zetés esetén – feltéve, ha 
a tulajdonosok egymás között erről előzetesen megálla-
podtak – már lehetőség van az időben érvényes parkoló-
jegyek kölcsönös elfogadására. Tekintettel azonban arra, 
hogy a fővárosban a várakozási övezetek jelentős részén 
még 2011. október 25-e előtt lett a várakozási díjfi zetési 
kötelezettség bevezetve, azok vonatkozásában a hivatko-
zott rendelkezés nem alkalmazható.

A fentiekre fi gyelemmel csak annak meghatározására 
van lehetőség, hogy melyek azok az esetek, amelyek nem 
minősülnek díjfi zetés nélküli várakozásnak, azaz melyek 
azok az esetek, amikor a Kkt. által meghatározott egyórai 
várakozási díj és pótdíj nem szabható ki.

A 2. és 4. §-okhoz

Egy várakozási övezet területén állandó lakóhellyel 
rendelkező lakó a kerületi önkormányzatnál azért nem 
kapott lakossági várakozási hozzájárulást, mert a gépjár-
művet a munkáltatótól kizárólagos használatba kapta, de 
az nem személygépkocsi, hanem 3500 kilogramm meg-
engedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó te-
hergépkocsi volt. A hatályos R. 10. § (1) bekezdése sze-
rint, ha a gépjármű a saját üzemben tartásában lett volna, 
akkor megkapta volna a lakossági várakozási hozzájáru-
lást, ezért indokolt összhangba hozni a két szabályozást.

A 3. §-hoz

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) 
KPM-BM együttes rendelet 50. § (1) bekezdése – amely 
arról rendelkezik, hogy milyen esetekben kell a jármű fi -
gyelmeztető jelzést adó berendezését működtetni – ki-
egészült a személy- és vagyonvédelmi tevékenység kere-
tében vagy a pénzügyi szolgáltatást végző szervezet által 
üzemeltetett pénz- és értékszállítást rendszeresen vég-
ző járművel és a közterületi polgárőri szolgálat ellátása 
során e tevékenységet végző járművel. Mivel a KRESZ 
50. § (2) és (3) bekezdései alapján, a feladat végzése köz-
ben ezek a járművek is behajthatnak olyan útra vagy öve-
zetbe, ahová egyébként tilos, ezért ezzel összhangban a 
R.-t is módosítani szükséges.

Az 5. §-hoz

Az őrzött, fi zető P+R várakozóhelyeken történő vára-
kozás feltételeit szabályozza.

Az őrzési díjak módosítása az éjszakai igénybevé-
tel növelését célozza meg, mivel az éjszakai parkolások 
száma nem számottevő, a nappali parkolások 1%-át sem 
éri el. Ezzel elérhető az is, hogy a szinte nullával egyen-
lő éjszakai bevétel magasabb szintre emelkedjen. A kom-
binált bérletek eladási számai is minimálisak, az összes 
bérleteladás mindössze 4,7%-át teszik ki, így az ezen 
bérletek után fi zetendő díjak csökkenése remélhetőleg 
megnöveli az igénybe vevők kedvét a kombinált bérle-
tek megváltására. Különösen igaz ez azokon a helyeken, 
ahol az őrzött, fi zető P+R várakozóhelyek közel esnek a 
lakóövezetekhez, így lakóövezetekben élők kedvező díj 
ellenében tudják tárolni gépjárműveiket. A negyedéves 
és a féléves bérleteket pedig kihasználatlanság miatt cél-
szerű kivezetni a rendszerből.

A 6. §-hoz

A szabályozás lehetővé teszi, hogy a Fővárosi Önkor-
mányzat tulajdonában álló mélygarázsokban és parko-
lóházakban a kétkerekű motorkerékpárokkal is lehessen 
várakozni, azonban a várakozásért díjat kell fi zetni. Te-
kintettel arra, hogy ezek a területek nem minősülnek a 
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Kkt. szerinti várakozási területnek, így a kétkerekű mo-
torkerékpárok várakozásáért is lehet várakozási díjat fi -
zettetni.

A 7. §-hoz

A városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulás 
és a városrendészeti behajtási hozzájárulás kiadásának 
5 munkanapos határidejét az ügyintézés időszükséglete 
miatt 15 munkanapra módosítja.

A 9. és 12. §-okhoz

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 23. § (4) 
bekezdésének 10. pontja szerint a Fővárosi Önkormány-
zat feladata különösen a főváros területén a parkolás fel-
tételrendszerének kialakítása, míg az Mötv. 23. § (5) be-
kezdésének 3. pontja szerint, a kerületi önkormányzatok 
feladata különösen a parkolásüzemeltetés.

Tekintettel tehát arra, hogy a Fővárosi Önkormány-
zat tulajdonában lévő közterületeken is a területileg ille-
tékes kerületi önkormányzatok jogosultak a parkolásüze-
meltetési feladatok ellátására, azonban az ezekről a 
területekről származó várakozási díj és pótdíj bevétel – 
a Kkt. 9/D. § (6) bekezdése alapján a Fővárosi Önkor-
mányzatot illeti meg, a Fővárosi Önkormányzat és az 
érintett kerületi önkormányzatok megállapodást kötöt-
tek.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal (a 
továbbiakban: I. kerületi Önkormányzat) a tárgyban foly-
tatott egyeztetések során kiderült, hogy a Rudas Gyógy-
fürdő és Uszoda előtti, Szent Gellért rakpart elnevezésű, 
az I. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő útszaka-
szon jelenleg azért nincs parkolásüzemeltetés, mert a te-
rület a R.-ben nincs nevesítve. Az egységesség érdeké-
ben, az I. kerületi várakozási övezetet célszerű ezzel az 
útszakasszal kiegészíteni.

A KM rendelet mellékletét képző Forgalomszabályo-
zási műszaki szabályzat 35.15. pontja szerint a telített-
ség mérését a várakozási terület parkolóhelyszámának 

2011. október 25-én meglevő férőhelyszámának 10%-nál 
nagyobb bővítése esetén kell megállapítani, így jelen 
módosítás esetén a telítettségmérésre nincs szükség.

A módosítást az 1. melléklet „3 órás maximális vá-
rakozási idejű területek” cím és a 2. melléklet „2 díjté-
telű területek” cím I. kerületre vonatkozó rendelkezései 
esetén is szükséges átvezetni.

A 10., 11., 13. és 15. §-okhoz

A felújított margitszigeti futókör könnyebb elérhető-
sége érdekében a kisebb telítettségű, 0.00 óra és 10.00 
óra közötti időszakban indokolt a várakozóhelyeken fi -
zetendő várakozási díj mérséklése, így ebben az időszak-
ban az 1. díjtételű díj helyett csak 4. díjtételű várakozá-
si díjat kell fi zetni.

Az Mötv. 22. § (4) bekezdése szerint a főváros terüle-
te kerületekre és a Fővárosi Önkormányzat által közvet-
lenül igazgatott Margitszigetre tagozódik, ezért indokolt 
a R.-ben „a Margitszigeten az északi fi zetőparkoló és a 
szállodák várakozóhelyei” szövegrészt tartalmazó vára-
kozási övezeti felsorolásokat módosítani úgy, hogy a R. 
1. és 2. mellékletében a XIII. kerületre vonatkozó rendel-
kezések közül kikerül, és egy új, önálló „Főváros” el-
nevezésű felsorolásba kerül át, míg az 5. mellékletben a 
„XIII. kerület” szövegrész hatályát veszti.

A 14. §-hoz

A VIII. kerület, Rákóczi tér alatt létesített mélygarázs 
üzemeltetési tapasztalatai alapján elmondható, hogy az 
eseti, parkolójeggyel történő parkolások száma elenyé-
sző, inkább a környékbeli lakosok gépjárművük tárolá-
sára használják a mélygarázst. A megnövekedett kereslet 
miatt indokolt mind a nappali, mind az éjszakai, mind pe-
dig a kombinált havi bérlet árának egységesen 2000 fo-
rinttal történő megemelése.

A 16. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

�
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
36/2014. (VII. 15.) önkormányzati rendelete

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

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet,valamint 
a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése
a) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében, va-
lamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 5. § (2) bekezdés b)–c) pontjaiban és (4) be-
kezdésében, a 13. § (1) bekezdésében és a 18. § (1) be-
kezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alap-
törvény 32. cikk (1) bekezdés e) és g) pontjában, 
valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107–109. §-aiban 
meghatározott feladatkörében eljárva; továbbá

b) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatáro-
zott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott fel-
adatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. §

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a va-
gyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szó-
ló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 3. § 53–55. pontjai helyébe a következő ren-
delkezés lép:

[3. § E rendelet alkalmazásában:…]

„53. Vagyoni értékű jog: minden olyan dologra vo-
natkozó jog, amely pénzben kifejezhető vagyoni érték-
kel bír, így különösen a földhasználat, a haszonélvezet, a 
bérleti jog, a szolgalmi jog, a vagyonkezelői jog, az in-
gatlanok rendeltetésszerű használatának előfeltételét je-
lentő – jogszabályban nevesített – hozzájárulások (víz- 
és csatornahasználati hozzájárulás, villamos fejlesztési 
hozzájárulás, gázelosztó-vezetékre vonatkozó hálózatfej-
lesztési hozzájárulás) megfi zetése alapján szerzett hasz-
nálati jog.

54. Vagyonkezelés: a vagyonkezelő által a vonatko-
zó jogszabályok, valamint vagyonkezelési szerződés kö-
tése esetén a vagyonkezelési szerződés keretei között vég-
zett tevékenység.

55. Vagyonkezelő:
a) a Fővárosi Önkormányzat által vagyonkezelésbe adott 

vagyon tekintetében:
aa) önkormányzati társulás,
ab) költségvetési szerv vagy önkormányzati intézmény,

ac) köztestület,
ad) az állam, a helyi önkormányzat, az aa)–ab) pont-

ban meghatározott személyek együtt vagy külön-
külön 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó 
szervezet,

ae) az ad) pont szerinti gazdálkodó szervezet 100%-os 
tulajdonában álló gazdálkodó szervezet,

af) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, va-
lamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallá-
si közösségek jogállásáról szóló törvény szerinti 
egyház, belső egyházi jogi személy és egyházi in-
tézmény a tevékenysége ellátásához szükséges fő-
városi vagyon tekintetében;

b) a Fővárosi Önkormányzat vagyonkezelésében lévő va-
gyon tekintetében: a Fővárosi Önkormányzat.”

2. §

A Rendelet 14. § (3) bekezdésében a „kétévenként” 
szövegrész helyébe „háromévenként” szöveg lép.

3. §

A Rendelet 15. § (1)–(4) bekezdései helyébe a követ-
kező rendelkezés lép:

„15. § (1) Az éves zárszámadáshoz a vagyonállapot-
ról – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
(a továbbiakban: Áht.) 91. § (2) bekezdés c) pontja, va-
lamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 110. § (2) bekezdése szerinti 
– vagyonkimutatást kell készíteni, amely a Fővárosi Ön-
kormányzat és intézményei saját vagyonát (eszközeit és 
kötelezettségeit) mutatja be.

(2) A vagyonkimutatás a mérleg legalább római szám-
mal jelzett eszköz-, illetve forráscsoportonkénti – a tárgyi 
eszköz és a befektetett pénzügyi eszközcsoportok esetén 
az arab számmal jelzett tételei szerinti – tagolásban, ezen 
belül forgalomképtelen kizárólagos tulajdonban lévő 
törzsvagyon, valamint nemzetgazdasági szempontból ki-
emelt jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalom-
képes törzsvagyon és üzleti vagyon, továbbá pénzeszkö-
zök, követelések és fi zetési kötelezettségek részletezésben 
tartalmazza a Fővárosi Önkormányzat vagyonát, a va-
gyon kezelését végző ágazatokra, és a Főpolgármesteri 
Hivatal szervezeti egységeire megbontva.
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(3) A vagyonkimutatás a (2) bekezdésében foglaltakon 
kívül tartalmazza
a) a „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kis értékű 

immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01–
02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök mennyi-
ségét, bruttó értékét ágazatokra összesítve, 

b) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő érték 
nélkül nyilvántartott eszközök állományát, ideértve a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § 
(2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakat 
és régészeti leleteket (a szakmai nyilvántartásokban 
szereplő képzőművészeti alkotásokat, régészeti lelete-
ket, kép- és hangarchívumokat, gyűjteményeket, egyéb 
kulturális javakat) mennyiségben,

c) a függő követeléseket és kötelezettségeket, ideértve a 
kezesség-, vagy garanciavállalással kapcsolatos füg-
gő kötelezettségeket, valamint a biztos (jövőbeni) kö-
veteléseket ágazatok szerint felsorolva.

(4) A vagyonkimutatás külön fejezetben tartalmazza 
törzsvagyon (kizárólagos tulajdonban lévő és nemzetgaz-
dasági szempontból kiemelt jelentőségű forgalomképte-
len vagyon, továbbá a korlátozottan forgalomképes va-
gyon), valamint üzleti vagyon bontásban
a) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában, valamint a 

fővárosi önkormányzati költségvetési szervek és gaz-
dasági társaságok használatában, vagyonkezelésé-
ben, fenntartásában lévő fővárosi önkormányzati 
tulajdonú ingatlan vagyont, és az ingatlanokhoz kap-
csolódó vagyoni értékű jogokat a vagyonkezelő, va-
gyongazdálkodó feltüntetésével, helyrajzi számok sze-
rint, bruttó és nettó értéken, valamint

b) a tartós részesedések, a tartós hitelviszonyt megteste-
sítő és a forgóeszközök közé tartozó értékpapírok állo-
mányát a vagyongazdálkodók, vagyonkezelők szerint 
tételesen, névértéken és mérleg szerinti értéken.”

4. §

A Rendelet a következő új 42/A.–42/C. §-sal és az azt 
megelőző alábbi új alcímmel egészül ki:

„A Fővárosi Önkormányzatot megillető
vagyonkezelői jog gyakorlása

42/A. § A Fővárosi Önkormányzat vagyonkezelésé-
ben lévő vagyonelemek vonatkozásában a vagyonkezelőt 
megillető jogokat – a 42/B. §-ban foglaltak kivételével – 
az alábbi szervek gyakorolják:
a) a Fővárosi Közgyűlés dönt a 3 évet elérő vagy azt 

meghaladó időtartamú hasznosítás esetén.
b) a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben a fő-

polgármester dönt a Fővárosi Önkormányzat vagyon-
kezelésében lévő közterületeken 
ba) a felszíni és felszín alatti építmények, továbbá a 

közművek, valamint az azokkal összefüggő egyéb 
építmények létesítéséhez, bővítéséhez, áthelyezé-
séhez, cseréjéhez, valamint a már meglévő épít-

mények ingatlan-nyilvántartási feltüntetéséhez 
szük séges tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 
és az ezzel összefüggő, jogszabályban előírt szol-
galmi, vezetékjogi, igénybevételi vagy más megál-
lapodás megkötéséről, a nemzeti vagyonról szóló 
törvény keretei között. A tulajdonosi hozzájárulás 
megadását és a megállapodás megkötését – jog-
szabály eltérő rendelkezése hiányában – a főpol-
gármester ellenszolgáltatás biztosításához köt-
heti.

bb) az azok alatt vagy felett elektronikus hírközlési 
berendezések és az ezekkel összefüggő építmények 
létesítésével, elhelyezésével, bővítésével és áthe-
lyezésével összefüggésben – amennyiben ahhoz 
elvi építési engedély, építési engedély szükséges 
– az építési jogosultság igazolása, a tulajdonosi 
hozzájárulás, továbbá az ingatlanok tulajdonjo-
gának korlátozása miatt kártalanítással kapcso-
latos kérdésekben, 50 millió forint értékhatárig, a 
nemzeti vagyonról szóló törvény keretei között.

bc) az azok alatt vagy felett, valamint abban zárt fel-
használói csoport részére elektronikus hírközlési 
szolgáltatás nyújtását, továbbá zárt célú hálóza-
ton elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtását 
szolgáló elektronikus hírközlési berendezés és az 
ezekkel összefüggő építmények létesítésével, elhe-
lyezésével, bővítésével és áthelyezésével összefüg-
gésben – amennyiben ahhoz elvi építési engedély, 
építési engedély szükséges – az építési jogosult-
ság igazolása, a tulajdonosi hozzájárulás, vala-
mint az ellenszolgáltatás kérdésében, 50 millió 
forint értékhatárig, a nemzeti vagyonról szóló tör-
vény keretei között.

c) a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben a 
Gazdasági Bizottság dönt az a)–b) pontokban nem 
szabályozott egyéb kérdésekben.

42/B. § (1) A Fővárosi Önkormányzat vagyonkeze-
lésében lévő közterületek (ideértve az egyéb ingatlanok 
közhasználatra átadott részét is) vonatkozásában:
a) a Fővárosi Közgyűlés dönt a 10 évet meghaladó idő-

tartamú közterület-használati hozzájárulás tárgyá-
ban.

b) a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben a 
Közterület-hasznosítási Bizottság dönt az a) és c) pon-
tokban foglaltakon kívüli egyéb közterület-használat 
tárgyában.

c) a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben fő-
polgármester dönt
ca) fi lm-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvétel 

készítéséhez szükséges közterület-használat tár-
gyában;

cb) az építési, szerelési munkával kapcsolatos vagy 
hulladék összegyűjtésére szolgáló konténerek el-
helyezéséhez, fennmaradásához szükséges közte-
rület-használat tárgyában;

cc) betonpumpa elhelyezéséhez, daruzási munkála-
tokhoz szükséges közterület-használat tárgyában;
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cd) az alkalmankénti rakodáshoz, költözéshez szüksé-
ges közterületi helyszín kizárólagos használatá-
hoz szükséges közterület-használat tárgyában;

ce) a fi lmforgatási célú közterület-használatra vonat-
kozó hatósági szerződés jóváhagyásáról vagy a 
jóváhagyás megtagadásáról, a jóváhagyás egye-
di feltételeinek (ideértve a közterület-használati 
díjnak) meghatározásáról, a kérelmezővel tartott 
egyeztetés eredményének jóváhagyásáról, vala-
mint a jogellenes közterület-használat következ-
ményeiről.

(2) A Fővárosi Önkormányzat vagyonkezelésében lévő 
közterületek (ideértve az egyéb ingatlanok közhasználat-
ra átadott részét is) vonatkozásában a közterület-hasz-
nálat tárgyában szükséges döntések meghozatala során 
egyebekben a közterület tulajdonosa által a tulajdonában 
lévő közterületek használatára vonatkozóan alkotott jog-
szabályok rendelkezéseit, ilyen jogszabályok vagy egyéb 
jogszabályoknak a Fővárosi Önkormányzat vagyonke-
zelésében lévő közterületek közterület-használatára vo-
natkozó rendelkezései hiányában pedig a Fővárosi Ön-
kormányzat tulajdonában álló közterületek használatára 
vonatkozóan alkotott fővárosi közgyűlési rendeletek sza-
bályait kell megfelelően alkalmazni.

42/C. A Fővárosi Önkormányzatot megillető vagyon-
kezelői jog gyakorlása során a jogszabályokban és meg-
kötött vagyonkezelési szerződés esetén a vagyon kezelési 
szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően kell 
eljárni.”

5. §

A Rendelet 50. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:

„50. § (1) A Fővárosi Önkormányzatot bármilyen jog-
címen megillető elővásárlási jog tekintetében értékhatár-
tól függetlenül a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatás-
körben a Gazdasági Bizottság jogosult dönteni.”

6. §

A Rendelet 52. § (1) bekezdése a) pontjában a „Polgá-
ri Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 108. § (2) 
bekezdésében szabályozott tulajdonosi jogok” szöveg-
rész helyébe a „Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény 5:27. § (2) bekezdésében szabályozott tulajdo-
nosi jog” szövegrész lép.

7. §

(1) A Rendelet 56. § (1) bekezdése helyébe a követke-
ző rendelkezés lép:

„56. § (1) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában 
lévő gazdasági társaság (a továbbiakban e szakaszban: 

társaság) vonatkozásában a tulajdonosi pozícióból eredő 
tagi, részvényesi jogok gyakorlásáról és kötelezettségek 
teljesítéséről – a (3)–(5) bekezdésekben foglaltak kivéte-
lével – a Fővárosi Közgyűlés dönt. Egyszemélyes társa-
ság esetén a Fővárosi Közgyűlés egyedüli tagként, rész-
vényesként közvetlenül dönt, többszemélyes társaságnál 
pedig a társaság legfőbb szervének döntését megelő zően 
hozza meg tagi, részvényesi döntését a Fővárosi Közgyű-
lés.”

(2) A Rendelet 56. §-a a következő új (5) bekezdés-
sel egészül ki:

„56. § (5) A Budapesti Közlekedési Vállalat Zrt. min-
denkori alapító okiratában az Alapító kizárólagos ha-
táskörébe tartozó, a Budapest 4. számú metróvonal I. 
szakasz (Kelenföldi pályaudvar–Keleti pályaudvar) el-
nevezésű, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentő-
ségű beruházás megvalósításával kapcsolatos ingatlan 
vagy más vagyontárgy, vagyoni értékű jog elidegenítésé-
ről szóló szerződés megkötéséről – értékhatárra való te-
kintet nélkül – a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatás-
körben a Gazdasági Bizottság dönt.”

8. §

A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. mel-
léklete lép.

9. §

A Rendelet 3. mellékletének 38. pontja helyébe az 
alábbi rendelkezés lép, egyidejűleg a következő új 39. 
ponttal egészül ki:

„38. Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fej-
lesztési és Szolgáltató Nonprofi t Közhasznú Korlátolt Fe-
lelősségű Társaság (Pro Regio Nonprofi t Közhasznú Kft.)

39. mindazon gazdasági társaság, amelyben a Fővá-
rosi Önkormányzat 25%-os vagy azt meghaladó tulaj-
donrésszel rendelkezik”

10. §

(1) A Rendelet 4. mellékletének 9. pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép:

„9. Magyarország helyi önkormányzatairól szó-
ló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdésének 
16. és 18. pontjára, továbbá a foglalkoztatás elősegí-
téséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény 
8. § (4) bekezdés a)–c) pontjaira, valamint az egyen-
lő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 
szóló törvény 31. § (1)–(8) bekezdéseire fi gyelemmel, a 
Közszolgáltatási Keretszerződése szerinti közfoglalkoz-
tatási közszolgáltatás; munkaerő-piaci közszolgáltatás; 
közegészségügyi közszolgáltatás – a Fővárosi Közterü-
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let-fenntartó Nonprofi t Zrt., valamint a Fővárosi Kerté-
szeti Nonprofi t Zrt. közszolgáltatási feladatait és hatás-
körét nem érintő körben –, továbbá esélyegyenlőségi és 
foglalkoztatásfejlesztési közszolgáltatás feladatok ellátá-
sa tekintetében: a Budapest Esély Nonprofi t Kft.”

(2) A Rendelet 4. mellékletének 14–15. pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:

„14. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdésének 1. és 
10. pontja, továbbá a közúti közlekedésről szóló törvény 
33. § (1) bekezdés b) pontjának bb) alpontja, valamint 
a fővárosi közútkezelői rendelet 3. § (2)–(3) bekezdései 
alapján az ott meghatározott közútkezelői feladatok te-
kintetében: a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zárt-
körűen Működő Részvénytársaság.

15. Magyarország helyi önkormányzatairól szó-
ló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdésének 
9. pontja alapján, összhangban a temetőkről szóló tör-
vény 3. § b) pontjával Budapest közigazgatási területén 
a köztemetők és létesítményeik fenntartásáról, üzemelte-
téséről, valamint az ott folyó temetkezési és a vonatkozó 
jogszabályok szerinti közszolgáltatási feladatok tekinte-
tében: a Budapesti Temetkezési Intézet Zártkörűen Mű-
ködő Részvénytársaság.”

(3) A Rendelet 4. mellékletének 17. pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép:

„17. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdésének 2. 
pontja, valamint a fővárosi zöldterületekről és zöldfelü-
letekről szóló rendelet 8. § (2) bekezdése alapján a ren-
deletben meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátá-
sa tekintetében; továbbá a főváros köztisztaságáról szóló 
rendelet 2. § (2)–(3) bekezdésében meghatározott köz-
szolgáltatási feladatok ellátása tekintetében: a FŐKERT 
Nonprofi t Zrt.”

(4) A Rendelet 4. mellékletének 20–23. pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:

„20. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdésének 9. 
pontja, valamint a főváros díszkivilágításáról szóló ren-
delet alapján a Fővárosi Önkormányzat kötelező közvi-
lágítási feladatainak ellátása, a fővárosi díszkivilágítási 
berendezések üzemeltetése vonatkozásában, valamint a 
karácsonyi díszvilágítás tekintetében: a BDK Budapesti 
Dísz- és Közvilágítási Kft.

21. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 11. pont-
ja alapján a Fővárosi Önkormányzat kötelező, ivóvízel-
látás biztosítására vonatkozó feladatainak ellátása tekin-
tetében: a Fővárosi Vízművek Zrt.

22. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 11. pont-
ja alapján a Fővárosi Önkormányzat kötelező távhő-
szolgáltatási feladatainak ellátása tekintetében: a Buda-
pesti Távhőszolgáltató Zrt.

23. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 11. pont-
ja alapján a fővárosi önkormányzat kötelező, közművel 
történő szennyvízelvezetési, -kezelési, -ártalmatlanítási 
feladatainak ellátása tekintetében: a Fővárosi Csatorná-
zási Művek Zrt.”

(5) A Rendelet 4. mellékletének 25–26. pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:

„25. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 10. pont-
ja alapján Budapest közigazgatási területén a fővárosi 
közösségi közlekedési feladatok tekintetében: a BKV Zrt.

26. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdése és (4) 
bekezdésének 2. pontja alapján, Budapest közigazgatá-
si területén a Budapest Szíve Program – Hídfőterek és 
új pesti korzó kiépítése I. ütem, a Budapest Szíve Prog-
ram – Reprezentatív kaputérség kiépítése I. ütem pro-
jektekkel kapcsolatos alábbi városrehabilitációs közszol-
gáltatási feladatok ellátása tekintetében: a projekthez 
kapcsolódóan a gazdasági partnerek koordinációja, ci-
vil és közigazgatási, államigazgatási partnerek koordiná-
ciója, lakosság bevonása, a magánvállalkozások fejlesz-
tési tevékenységének koordinálása, gazdaságfejlesztési 
elemek integrációja, projektelszámolási feladatok ellátá-
sa, a vonatkozó támogatási szerződéssel kapcsolatos elő-
rehaladási és megvalósulási jelentések, monitoring és to-
vábbhaladási javaslatok, az akció mindenkori pénzügyi 
egyensúlyának biztosítása, a kapcsolódó adminisztratív, 
információs feladatok ellátása vonatkozásában: a Buda-
pest Szíve Városfejlesztő Nonprofi t Kft.”

11. §

A Rendelet 5. melléklete a következő új 43. ponttal 
egészül ki:

„43. Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fej-
lesztési és Szolgáltató Nonprofi t Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság (Pro Regio Nonprofi t Közhasznú 
Kft.)”

12. §

(1) Hatályát veszti a Rendelet 3. mellékletének 7. és 
33. pontja.

(2) Hatályát veszti a Rendelet 5. mellékletének 10. és 
29. pontja.
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13. §

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. ren-
delet (a továbbiakban: SZMSZ) 6. mellékletének 9. 
„PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG” al-
címe a következő új 9.9. ponttal egészül ki:

„9.9. Dönt a főpolgármester javaslata alapján a 
„911101 2014. évi kötelezettségek céltartaléka” és a 
„910601 Városüzemeltetési, közlekedési kockázati tarta-
lék” címek felhasználásáról.”

14. §

Az SZMSZ 9. melléklete 2. „GAZDASÁGI BIZOTT-
SÁG” alcímének 2.27. pontja helyébe a következő ren-
delkezés lép:

„2.27. Értékhatártól függetlenül gyakorolja a tulajdo-
nosi jogokat a Fővárosi Önkormányzatot bármely jogcí-
men megillető elővásárlási jog tekintetében.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 50. §”

15. §

Az SZMSZ 9. mellékletének 2. „GAZDASÁGI BI-
ZOTTSÁG” alcíme a következő új 2.36. és 2.37. alpont-
tal egészül ki:

„2.36. A Fővárosi Önkormányzat vagyonkezelésében 
lévő vagyonelemek vonatkozásában dönt a 22/2012. (III. 
14.) Főv. Kgy. rendelet 42/A. § a)–b) pontjaiban nem sza-
bályozott egyéb kérdésekben.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 42/A. § c)

2.37. Értékhatárra való tekintet nélkül dönt a Buda-
pesti Közlekedési Vállalat Zrt. mindenkori alapító ok-
iratában az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó, a 
Budapest 4. számú metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pá-
lyaudvar–Keleti pályaudvar) elnevezésű, nemzetgazda-
sági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megva-
lósításával kapcsolatos ingatlan vagy más vagyontárgy, 
vagyoni értékű jog elidegenítéséről szóló szerződés meg-
kötéséről.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 56. § (5)”

16. §

Az SZMSZ 9. mellékletének 3. „KÖZTERÜLET-
HASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG” alcíme a következő új 
3.6. alponttal egészül ki:

„3.6. A Fővárosi Önkormányzat vagyonkezelésében 
lévő közterületek (ideértve az egyéb ingatlanok közhasz-

nálatra átadott részét is) vonatkozásában dönt a 22/2012. 
(III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 42/B. § (1) bekezdésének a) 
és c) pontjaiban foglaltakon kívüli egyéb közterület-hasz-
nálat tárgyában.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 42/B. § (1) b)”

17. §

Az SZMSZ 10. mellékletének 8. „VAGYONGAZ-
DÁLKODÁS” alcíme a következő új 8.28.–8.29. pont-
tal egészül ki: 

„8.28. Dönt a Fővárosi Önkormányzat vagyonkezelé-
sében lévő közterületeken 

8.28.1. a felszíni és felszín alatti építmények, továb-
bá a közművek, valamint az azokkal összefüggő egyéb 
építmények létesítéséhez, bővítéséhez, áthelyezéséhez, 
cseréjéhez, valamint a már meglévő építmények ingat-
lan-nyilvántartási feltüntetéséhez szükséges tulajdonosi 
hozzájárulás megadásáról és az ezzel összefüggő, jog-
szabályban előírt szolgalmi, vezetékjogi, igénybevételi 
vagy más megállapodás megkötéséről, a nemzeti vagyon-
ról szóló törvény keretei között. A tulajdonosi hozzájáru-
lás megadását és a megállapodás megkötését – jogsza-
bály eltérő rendelkezése hiányában – a főpolgármester 
ellenszolgáltatás biztosításához kötheti.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 42/A. § b) ba)

8.28.2. az azok alatt vagy felett elektronikus hírközlé-
si berendezések és az ezekkel összefüggő építmények lé-
tesítésével, elhelyezésével, bővítésével és áthelyezésével 
összefüggésben – amennyiben ahhoz elvi építési enge-
dély, építési engedély szükséges – az építési jogosultság 
igazolása, a tulajdonosi hozzájárulás, továbbá az ingat-
lanok tulajdonjogának korlátozása miatt kártalanítással 
kapcsolatos kérdésekben, 50 millió forint értékhatárig, a 
nemzeti vagyonról szóló törvény keretei között.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 42/A. § b) bb)

8.28.3. az azok alatt vagy felett, valamint abban zárt 
felhasználói csoport részére elektronikus hírközlési szol-
gáltatás nyújtását, továbbá zárt célú hálózaton elekt-
ronikus hírközlési szolgáltatás nyújtását szolgáló elekt-
ronikus hírközlési berendezés és az ezekkel összefüggő 
építmények létesítésével, elhelyezésével, bővítésével és 
áthelyezésével összefüggésben – amennyiben ahhoz elvi 
építési engedély, építési engedély szükséges – az építési 
jogosultság igazolása, a tulajdonosi hozzájárulás, vala-
mint az ellenszolgáltatás kérdésében, 50 millió forint ér-
tékhatárig, a nemzeti vagyonról szóló törvény keretei kö-
zött.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 42/A. § b) bc)
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8.29. Dönt a Fővárosi Önkormányzat vagyonkezelésé-
ben lévő közterületek (ideértve az egyéb ingatlanok köz-
használatra átadott részét is) vonatkozásában:

8.29.1. a fi lm-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfel-
vétel készítéséhez; az építési, szerelési munkával kapcso-
latos vagy hulladék összegyűjtésére szolgáló konténerek 
elhelyezéséhez, fennmaradásához; a betonpumpa elhe-
lyezéséhez, daruzási munkálatokhoz; valamint az alkal-
mankénti rakodáshoz, költözéshez szükséges közterületi 
helyszín kizárólagos használatához szükséges közterület-
használat tárgyában.

8.29.2. a fi lmforgatási célú közterület-használatra
vonatkozó hatósági szerződés jóváhagyásáról vagy a jó-
váhagyás megtagadásáról, a jóváhagyás egyedi feltétele-
inek (ideértve a közterület-használati díjnak) meghatáro-
zásáról, a kérelmezővel tartott egyeztetés eredményének 
jóváhagyásáról, valamint a jogellenes közterület-hasz-
nálat következményeiről.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 42/B. § (1) c)”

18. §

Hatályát veszti az SZMSZ
a) 6. mellékletének 6/A. „KÖZTERÜLET-HASZNOSÍ-

TÁSI BIZOTTSÁG” alcíme és a hozzá tartozó rendel-
kezések, valamint

b) 7. melléklete 11. „VAGYONGAZDÁLKODÁS” al-
cím 11.4. pontja.

19. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az Országgyűlés elfogadta az egyes ingatlanok fővá-
rosi önkormányzat részére történő átadásával összefüg-
gő törvénymódosításokról szóló 2012. évi CXC. törvényt 
módosító 2013. évi LXXXIV. törvényt. Ennek szellemé-
ben kerül módosításra Budapest Főváros Önkormányza-
ta vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rende-
let is, és kiegészítésre kerül a Fővárosi Önkormányzat 
vagyonkezelésébe adott vagyonelemekre vonatkozó sza-
bályozással. 

A Rendelet módosításának további indoka, hogy a Fő-
városi Közgyűlés ülései nyári szünetelésének időszaká-
ban is folyamatosan biztosítható legyen a döntéshozatal a 
Fővárosi Önkormányzatot bármilyen jogcímen megillető 
elővásárlási jog tekintetében, és arról értékhatártól füg-
getlenül a Gazdasági Bizottság legyen jogosult dönteni.    

Jogszabályváltozás miatt módosulnak a Rendelet va-
gyonleltárra vonatkozó rendelkezései és 2., valamint 4. 
melléklete, továbbá egyes önkormányzati társaságok tu-
lajdonosi szerkezetében bekövetkezett változások alap-
ján a Rendelet 3. és 5. mellékletei is.

A Rendeletben eszközölt módosítások a Fővárosi Ön-
kormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szó-
ló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet (SZMSZ) vonat-
kozó rendelkezésein is átvezetésre kerülnek. 

Részletes indokolás

Az 1. és 4. §-hoz

E rendelkezés indoka az egyes ingatlanok fővárosi ön-
kormányzat részére történő átadásáról, valamint önkor-
mányzatokat érintő egyes törvények módosításáról szóló 
2012. évi CXC. törvényt módosító 2013. évi LXXIV. tör-
vény 1. §-a, melynek értelmében Budapest közigazgatá-
si területén a fővárosi kerületi önkormányzatok és az ál-
lam tulajdonában álló, a Duna partvonalával közvetlenül 
határos  budai és pesti alsó rakparton lévő ingatlanok, va-
lamint kikötőhelyek és kikötői infrastruktúra, továbbá a 
Duna partvonalával határos egyéb ingatlanok, valamint 
a nagyhajók fogadására alkalmas kikötőhelyek és kikö-
tői infrastruktúra 2013. július 1. napjával – az egységes 
városkép kialakítása és a közlekedés fejlesztése érdeké-
ben – a törvény erejénél fogva, vagyonkezelési szerződés 
kötése nélkül ingyenesen 99 évre a fővárosi önkormány-
zat vagyonkezelésébe kerültek. A Rendelet korábban ki-
zárólag a Fővárosi Önkormányzat által vagyonkezelésbe 
adott vagyonra vonatkozóan tartalmazott rendelkezése-
ket, ezért a hivatkozott törvény hatályba lépésével szük-
ségessé vált a Rendelet kiegészítése a Fővárosi Önkor-
mányzat vagyonkezelésében lévő vagyonra vonatkozó 
szabályozással, amelyre a Fővárosi Önkormányzat tu-
lajdonában lévő forgalomképtelen vagyonra, valamint a 
közterület-használatra vonatkozó rendelkezések analógi-
ája alapján kerül sor.

A 2–3. §-okhoz

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) 
Korm. rendelet hatályon kívül helyezte az államháztar-
tás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezett-
ségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. 
rendeletet, így e módosítást a hivatkozott jogszabállyal 
bevezetett új számviteli és beszámolási szabályok indo-
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kolják, mivel megváltozott az éves költségvetési beszá-
moló részét képező mérleg tartalma és összetétele.

Az 5. §-hoz

A rendelkezés az elővásárlási jog gyakorlására vo-
natkozó szabályokat tartalmazza. A módosítás szerint a 
Gazdasági Bizottság jogosult dönteni a Fővárosi Önkor-
mányzatot bármilyen jogcímen megillető elővásárlási 
jog tekintetében, értékhatártól függetlenül. A rendelkezés 
indoka az elővásárlási jog gyakorlása tárgyában hozandó 
halaszthatatlan tulajdonosi döntések tekintetében a folya-
matosság biztosítása. 

A 6. §-hoz

Az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépése miatti 
technikai javítást tartalmaz.

A 7. §-hoz

A Budapest 4. számú metróvonal I. szakasz (Kelen-
földi pályaudvar–Keleti pályaudvar) elnevezésű, nem-
zetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás 
megvalósításához szükség van egyes ingatlanok tulaj-
donjogának elidegenítésére és megszerzésére, melynek 
során szükség lesz a Fővárosi Önkormányzat részéről tu-
lajdonosi döntések meghozatalára a Fővárosi Közgyűlés 
nyári ülései szünetelésének időszakában is. A módosító 
rendelkezés alapján e tekintetben a tulajdonosi jogokat a 
Gazdasági Bizottság gyakorolja.

A 8. §-hoz

E rendelkezés indoka, hogy az államháztartás szám-
viteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján 
2014. január 1-jével részben megváltozott a vagyonki-
mutatás tartalma is.

A 9. és 11. §-okhoz

A Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fej-
lesztési és Szolgáltató Nonprofi t Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság (Pro Regio Nonprofi t Közhasznú 
Kft.) Rendeletben történő feltüntetésének indoka, hogy a 
területrendezésről és területfejlesztésről szóló 1996. évi 
XXI. törvény 29. § (2) bekezdése alapján a területfejlesz-
tésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tör-

vény módosításáról szóló 2013. évi CCXVI. törvény ha-
tálybalépésekor nonprofi t gazdasági társasági formában 
működő regionális fejlesztési ügynökségek a magyar ál-
lam könyveiben 2013. december 31-én szereplő értéken, 
térítésmentesen a területileg érintett megyei önkormány-
zatok, illetve Budapest Főváros Önkormányzata tulaj-
donába kerültek. E társaságok közé tartozik a Pro Regio 
Nonprofi t Közhasznú Kft. is, amely a hivatkozott törvény 
alapján Pest Megye Önkormányzata és a Budapest Fővá-
ros Önkormányzata 50-50%-os tulajdonába került.

A 10. §-hoz

E rendelkezést indokolja, hogy a Rendelet kizárólagos 
joggal rendelkező önkormányzati társaságokat felsoroló 
4. mellékletében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény hivatkozott rendelkezései a rendelet 
megalkotása óta eltelt időben hatályukat vesztették, így 
az egyes önkormányzati társaságok által kizárólagos jog-
gal végzett önkormányzati feladatokat a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény vonatkozó rendelkezéseire hivatkozással szüksé-
ges megadni.

A 12. §-hoz

A BKSZT Kft.-nek a Rendelet 3. és 5. mellékletéből 
való törlésének indoka, hogy a Társaság már a Fővárosi 
Vízművek Zrt. 100%-os tulajdonában áll, míg a Fővá-
rosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú 
Nonprofi t Kft. végelszámolással megszűnt, így e Társa-
ságot is törölni szükséges a Rendelet önkormányzati Tár-
saságokat felsoroló mellékleteiből. 

A 13. §-hoz

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság hatáskörének 
bővítése miatt szükséges az SzMSz. 6. mellékletének 
módosítása.

A 14–18. §-okhoz

A Rendelet módosításával összhangban sor kerül az 
SZMSZ vonatkozó mellékleteinek módosítására is. 

A 19. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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1. melléklet a 36/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelethez
„A 22 /2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 2. melléklete

A vagyonkimutatás tartalma és összeállításának követelményei

I. A vagyonkimutatással szemben támasztott jogszabályi követelmények

A Fővárosi Önkormányzat a vagyonát jogszabályban meghatározott módon köteles nyilvántartani. [2011. évi CLXXXIX. 
tv. 110. § (1)]

Az ingatlan vagyon nyilvántartását és az adatszolgáltatás rendjét a módosított 147/1992. (IX. 6.) Korm. rendelet, míg 
az összvagyon nyilvántartását és kimutatását a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, illetve az államháztartás számvi-
teléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet szabályozza.

A fővárosi vagyon külön része a törzsvagyon, amelyet a többi vagyontárgytól elkülönítve kell nyilvántartani. A vagyon-
állapotot az éves zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatásban kell kimutatni. [2011. évi CLXXXIX. tv. 110. § (2) bekezdé-
se és a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 30. §-a)]

A vagyonkimutatással szemben követelmény, hogy az egyezőség fennálljon az éves költségvetési beszámoló mérlegé-
ben kimutatott értékadatokkal, valamint az önkormányzati ingatlanvagyon-kataszterben szereplő és megfeleltethető ada-
tokkal, de nem helyettesíti az államháztartás számviteléről szóló Korm. rendelet előírásai szerint készítendő mérleget alá-
támasztó leltárt.

II. A vagyonkimutatás tartalma

A vagyonkimutatásban a fővárosi tulajdonban lévő vagyont a rendeletben meghatározott vagyoncsoportok szerint az 
alábbi adatokkal jellemezve kell számba venni.

1. A vagyonkimutatás 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 30. §-a szerinti tartalma

1.1. Nemzeti vagyonba tartozó forgalomképtelen befektetett eszközök
1.1.1. Nemzeti vagyonba tartozó forgalomképtelen immateriális javak, tárgyi eszközök
1.1.1.1. Nemzeti vagyonba tartozó kizárólagos önkormányzati tulajdonú immateriális javak, tárgyi eszközök a Főpol-

gármesteri Hivatal önkormányzati mérlegében, amely tartalmazza: az immateriális javakat, ingatlanokat és a kapcsoló-
dó vagyoni értékű jogokat, gépeket, berendezéseket, felszereléseket és járműveket, tenyészállatokat, beruházásokat és fel-
újításokat, tárgyi eszközök értékhelyesbítését könyv szerinti nettó értéken, a Főpolgármesteri Hivatal érintett szervezeti 
egységei szerinti bontásban,

1.1.1.2. Nemzeti vagyonba tartozó nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű immateriális javak, tárgyi esz-
közök a Főpolgármesteri Hivatal önkormányzati mérlegében, amely tartalmazza: az e rendelet 5. § (1) bekezdés b) pont 
bb)–bc) alpontja, valamint az 1. melléklete szerinti immateriális javakat, ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékű jo-
gokat, gépeket, berendezéseket, felszereléseket és járműveket, tenyészállatokat, beruházásokat és felújításokat, és a tár-
gyi eszközök értékhelyesbítését könyv szerinti nettó értéken, a Főpolgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységei sze-
rinti bontásban.

1.1.2. Nemzeti vagyonba tartozó forgalomképtelen koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
1.1.2.1. Nemzeti vagyonba tartozó kizárólagos önkormányzati tulajdonú koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszkö-

zök a Főpolgármesteri Hivatal önkormányzati mérlegében, amely tartalmazza: az államháztartáson kívül koncesszióba, 
vagyonkezelésbe adott ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékű jogokat, egyéb eszközöket könyv szerinti nettó érté-
ken, a Főpolgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységei szerinti bontásban,

1.1.2.2. Nemzeti vagyonba tartozó nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű koncesszióba, vagyonkezelésbe 
adott eszközök a Főpolgármesteri Hivatal önkormányzati mérlegében, amely tartalmazza: az e rendelet 5. § (1) bekezdés 
b) pont bb)–bc) alpontja, valamint az 1. számú melléklete szerinti kiemelt jelentőségű államháztartáson kívül koncesszió-
ba, vagyonkezelésbe adott ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékű jogokat, egyéb eszközöket könyv szerinti nettó ér-
téken, a Főpolgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységei szerinti bontásban. 

1.1.3. Nemzeti vagyonba tartozó forgalomképtelen forgóeszközök 
1.1.3.1. Nemzeti vagyonba tartozó kizárólagos önkormányzati tulajdonú forgóeszközök a Főpolgármesteri Hivatal ön-

kormányzati mérlegében, amely tartalmazza: a készleteket, értékpapírokat könyv szerinti értéken, önkormányzati szinten 
összesítve.

1.2. Nemzeti vagyonba tartozó korlátozottan forgalomképes befektetett eszközök
1.2.1. Nemzeti vagyonba tartozó korlátozottan forgalomképes immateriális javak és tárgyi eszközök
1.2.1.1. Nemzeti vagyonba tartozó korlátozottan forgalomképes immateriális javak, tárgyi eszközök a költségvetési in-

tézményeknél, amely tartalmazza: az immateriális javakat, ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékű jogokat, gépeket, 
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berendezéseket, felszereléseket és járműveket, tenyészállatokat, beruházásokat és felújításokat, tárgyi eszközök értékhe-
lyesbítését az intézmények mérlegében kimutatott könyv szerinti nettó értéken, ágazatra összesítve,

1.2.1.2. Nemzeti vagyonba tartozó korlátozottan forgalomképes immateriális javak, tárgyi eszközök a Főpolgármeste-
ri Hivatal önkormányzati mérlegében, amely tartalmazza: az immateriális javakat, ingatlanokat és a kapcsolódó vagyo-
ni értékű jogokat, gépeket, berendezéseket, felszereléseket és járműveket, tenyészállatokat, beruházásokat és felújításo-
kat, tárgyi eszközök értékhelyesbítését könyv szerinti nettó értéken, a Főpolgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységei 
szerinti bontásban,

1.2.1.3. Nemzeti vagyonba tartozó korlátozottan forgalomképes immateriális javak, tárgyi eszközök a Főpolgármeste-
ri Hivatal mérlegében, amely tartalmazza: az immateriális javakat, ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékű jogokat, 
gépeket, berendezéseket, felszereléseket és járműveket, tenyészállatokat, beruházásokat és felújításokat, tárgyi eszközök 
értékhelyesbítését könyv szerinti nettó értéken, a Főpolgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységei szerinti bontásban.

1.2.2. Nemzeti vagyonba tartozó korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök
1.2.2.1. Nemzeti vagyonba tartozó korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök a költségvetési intézmé-

nyeknél, amely tartalmazza: a tartós részesedéseket, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat, befektetett pénzügyi 
eszközök értékhelyesbítését az intézmények mérlegében kimutatott könyv szerinti értéken, ágazatra összesítve,

1.2.2.2. Nemzeti vagyonba tartozó korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök a Főpolgármesteri Hiva-
tal önkormányzati mérlegében, amely tartalmazza: a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján a Fővárosi Önkormányzat 
többségi tulajdonában álló, közszolgáltatási tevékenységet vagy parkolási szolgáltatást ellátó, továbbá a nemzeti vagyon-
ról szóló törvény szerint e rendelet 6. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti társasági részesedést a nemzeti vagyonról szóló tör-
vény szabályai szerint megszerző gazdasági társaságokban fennálló tartós részesedéseket, a tartós hitelviszonyt megteste-
sítő értékpapírokat, valamint a befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítését könyv szerinti értéken, a Főpolgármesteri 
Hivatal érintett szervezeti egységei szerinti bontásban.

1.2.3. Nemzeti vagyonba tartozó korlátozottan forgalomképes koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
1.2.3.1.Nemzeti vagyonba tartozó korlátozottan forgalomképes koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök a Fő-

polgármesteri Hivatal önkormányzati mérlegében, amely tartalmazza: az államháztartáson kívül koncesszióba, vagyon-
kezelésbe adott ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékű jogokat, továbbá az egyéb eszközöket könyv szerinti nettó ér-
téken, a Főpolgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységei szerinti bontásban.

1.2.4. Nemzeti vagyonba tartozó korlátozottan forgalomképes forgóeszközök
1.2.4.1. Nemzeti vagyonba tartozó korlátozottan forgalomképes forgóeszközök a költségvetési intézményeknél, amely 

tartalmazza: a készleteket, az értékpapírokat könyv szerinti értéken ágazatra összesítve,
1.2.4.2. Nemzeti vagyonba tartozó korlátozottan forgalomképes forgóeszközök a Főpolgármesteri Hivatal önkormány-

zati mérlegében, amely tartalmazza a készleteket, az értékpapírokat könyv szerinti értéken a Főpolgármesteri Hivatal 
érintett szervezeti egységei szerinti bontásban,

1.2.4.3. Nemzeti vagyonba tartozó korlátozottan forgalomképes forgóeszközök a Főpolgármesteri Hivatal mérlegé-
ben, amely tartalmazza a készleteket, az értékpapírokat könyv szerinti értéken a Főpolgármesteri Hivatal érintett szerve-
zeti egységei szerinti bontásban.

1.3. Nemzeti vagyonba tartozó üzleti vagyon
1.3.1. Nemzeti vagyonba tartozó üzleti immateriális javak, tárgyi eszközök a Főpolgármesteri Hivatal önkormányza-

ti mérlegében, amely tartalmazza: az immateriális javakat, ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékű jogokat, gépe-
ket, berendezéseket, felszereléseket és járműveket, tenyészállatokat, beruházásokat és felújításokat, tárgyi eszközök ér-
tékhelyesbítését könyv szerinti nettó értéken, a Főpolgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységei szerinti bontásban,

1.3.2. Nemzeti vagyonba tartozó üzleti befektetett pénzügyi eszközök a Főpolgármesteri Hivatal önkormányzati mér-
legében, amely tartalmazza: a tartós részesedéseket (1.2.2.2. pont szerinti részesedések kivételével), tartós hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírokat, befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítését könyv szerinti értéken, a Főpolgármesteri 
Hivatal érintett szervezeti egységei szerinti bontásban,

1.3.3. Nemzeti vagyonba tartozó üzleti koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök a Főpolgármesteri Hivatal ön-
kormányzati mérlegében, amely tartalmazza: az államháztartáson kívül koncesszióba, vagyonkezelésbe adott ingatlano-
kat és a kapcsolódó vagyoni értékű jogokat, egyéb eszközöket könyv szerinti nettó értéken, a Főpolgármesteri Hivatal 
érintett szervezeti egységei szerinti bontásban,

1.3.4. Nemzeti vagyonba tartozó üzleti forgóeszközök a Főpolgármesteri Hivatal önkormányzati mérlegében, amely 
tartalmazza: a készleteket, értékpapírokat könyv szerinti értéken a Főpolgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységei 
szerinti bontásban.

1.4. Vagyonkezelésbe vett eszközök
1.4.1. Vagyonkezelésbe vett eszközök a Főpolgármesteri Hivatal önkormányzati mérlegében, amely tartalmazza: az ál-

lamháztartáson belül vagyonkezelésbe vett immateriális javakat, ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékű jogokat, 
gépeket, berendezéseket, felszereléseket és járműveket, tenyészállatokat, beruházásokat és felújításokat, tárgyi eszközök 
értékhelyesbítését könyv szerinti nettó értéken, a Főpolgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységei szerinti bontásban,
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1.4.2.Vagyonkezelésbe vett forgóeszközök a Főpolgármesteri Hivatal önkormányzati mérlegében, amely tartalmazza: 
az államháztartáson belül vagyonkezelésbe vett készleteket, értékpapírokat könyv szerinti értéken a Főpolgármesteri Hi-
vatal érintett szervezeti egységei szerinti bontásban.

1.5. Pénzeszközök
1.5.1. Pénzeszközök a Főpolgármesteri Hivatal saját és az önkormányzati mérlegében, amely tartalmazza: a hosszú 

lejáratú betéteket, pénztárakat, csekkeket és betétkönyveket, forintszámlákat, devizaszámlákat és az idegen pénzeszközö-
ket a mérlegekben kimutatott értéken,

1.5.2. Pénzeszközök a költségvetési intézménynél, amely tartalmazza: a hosszú lejáratú betéteket, pénztárakat, csek-
keket és betétkönyveket, forintszámlákat, devizaszámlákat és az idegen pénzeszközöket a mérlegekben kimutatott értéken, 
ágazatra összesítve.

1.6. Követelések, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások és aktív időbeli elhatárolások
1.6.1. Követelések és az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, valamint az aktív időbeli elhatárolások a Főpolgár-

mesteri Hivatal saját és az önkormányzati mérlegében, amely tartalmazza: a költségvetési évben esedékes követeléseket, 
költségvetési évet követően esedékes követeléseket, követelés jellegű sajátos elszámolásokat, egyéb sajátos eszközoldali 
elszámolásokat, aktív időbeli elhatárolásokat a mérlegekben kimutatott értéken,

1.6.2. Követelések és az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, valamint az aktív időbeli elhatárolások a költségve-
tési intézményeknél, amely tartalmazza: a költségvetési évben esedékes követeléseket, költségvetési évet követően esedé-
kes követeléseket, követelés jellegű sajátos elszámolásokat, egyéb sajátos eszközoldali elszámolásokat, aktív időbeli elha-
tárolásokat a mérlegekben kimutatott értéken, ágazatra összesítve.

1.7. Kötelezettségek, egyéb sajátos forrásoldali elszámolások és passzív időbeli elhatárolások
1.7.1. Kötelezettségek és az egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, valamint a passzív időbeli elhatárolások a Főpol-

gármesteri Hivatal saját és az önkormányzati mérlegében, amely tartalmazza: a költségvetési évben esedékes kötelezett-
ségeket, költségvetési évet követően esedékes kötelezettségeket, kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokat, egyéb sajá-
tos forrásoldali elszámolásokat, passzív időbeli elhatárolásokat a mérlegekben kimutatott értéken,

1.7.2. Kötelezettségek és az egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, valamint a passzív időbeli elhatárolások a költ-
ségvetési intézményeknél, amely tartalmazza: a költségvetési évben esedékes kötelezettségeket, költségvetési évet köve-
tően esedékes kötelezettségeket, kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokat, egyéb sajátos forrásoldali elszámolásokat, 
passzív időbeli elhatárolásokat a mérlegekben kimutatott értéken, ágazatra összesítve.

1.8. A Vagyonkimutatás mérleg szerinti adatainak összesítése, amely tartalmazza: az előző pontokban részletezett ér-
tékadatok fővárosi önkormányzati szintű összesítését.

1.9. Egyéb kimutatások
1.9.1. A „0”-ra leírt eszközök állománya, amely tartalmazza: a Főpolgármesteri Hivatal adatait, a Főpolgármesteri 

Hivatal önkormányzati adatait és az intézmények adatait ágazatra összesítve,
1.9.2. Érték nélkül nyilvántartott eszközök
a) Levéltári anyagok, amely tartalmazza: az anyag mennyiségét fm-ben (kiemelt jelentőségű önkormányzati törzsva-

gyon),
b) Tervtárak, térképtárak terv-, térkép- és iratanyaga, amely tartalmazza: az anyag megnevezését, az anyag mennyisé-

gét fm-ben (kiemelt jelentőségű önkormányzati törzsvagyon),
c) Kulturális javak, régészeti leletek állománya, amely tartalmazza: a muzeális gyűjteményeket, régészeti leleteket 

tárgycsoportonként, megnevezésének, mennyiségének (db) feltüntetésével (korlátozottan forgalomképes törzsvagyon),
d) Érték nélkül nyilvántartott egyéb eszközök, amely tartalmazza: a kis értékű tárgyi eszközöket, készleteket, a 01–02. 

számlacsoportban nyilvántartott eszközöket a mennyiség (db), vagy bruttó érték (E Ft) feltüntetésével a Főpolgármesteri 
Hivatal adatainak, és az intézmények adatainak ágazati szintű összesítésével (korlátozottan forgalomképes törzsvagyon).

1.10. A mérlegben nem szereplő követelések és kötelezettségek
a) Függő követelések és biztos (jövőbeni) követelések, amely tartalmazza: a kapcsolódó testületi döntés számát, a szer-

ződő felet, a szerződés típusát, a követelés megnevezését és tárgyát, a követelés kezdetét, lejáratát és összegét,
b) Kezesség, illetve garanciavállalásokkal kapcsolatos függő kötelezettségek, amely tartalmazza: a kapcsolódó testüle-

ti döntés számát, a szerződő felet, a szerződés típusát, a kötelezettségvállalás kezdetét, lejáratát és összegét,
c) Egyéb függő kötelezettségek, amely tartalmazza: a kapcsolódó testületi döntés számát, a szerződő felet, a kötelezett-

ségvállalás megnevezését, a kötelezettségvállalás kezdetét, lejáratát és összegét a Főpolgármesteri Hivatal érintett szer-
vezeti egységei szerinti bontásban.

2. Az ingatlanok, részesedések és egyéb értékpapírok részletezése

2.1. Forgalomképtelen ingatlanok
2.1.1. A Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező ingatlanok
2.1.1.1. Helyi közutak és műtárgyaik
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a) helyi közutak, kerékpárutak a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdo-
ni hányad, út hossza, bruttó és nettó érték feltüntetésével, továbbá az önálló helyrajzi számhoz nem rendelhető kerékpár-
utak, az aktivált „kis korrekciók” (osztott gyalogos-átkelőhely, felhajtásgátló oszlopok stb. létesítése), parkolók bruttó és 
nettó érték feltüntetésével,

b) támfal és lépcső a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám, kódszám, jelleg, összes terü-
let, bruttó és nettó érték feltüntetésével,

c) idegen tulajdonon lévő támfal és lépcső a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám, kód-
szám, jelleg, összes terület, bruttó és nettó érték feltüntetésével,

d) zajvédő falak a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám, kódszám, építmény hossza, brut-
tó és nettó érték feltüntetésével,

e) idegen tulajdonon lévő zajvédő falak és egyéb zajvédelem a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, hely-
rajzi szám, kódszám, építmény hossza, tulajdonos, bruttó és nettó érték feltüntetésével,

f) idegen tulajdonban lévő útingatlanok aktivált felújítása a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, cím, helyrajzi szám, lel-
tári szám, ingatlan tulajdonosa, bruttó és nettó érték feltüntetésével,

g) kerületi kerékpárutak aktivált felújítása a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, cím, helyrajzi szám, leltári szám, ingat-
lan tulajdonosa, bruttó és nettó érték feltüntetésével,

h) hidak és felüljárók a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám vagy sorszám, szerkezeti 
hossz, bruttó és nettó érték feltüntetésével,

e) aluljárók a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám vagy sorszám, terület, bruttó és net-
tó érték feltüntetésével.

2.1.1.2. Terek és parkok
a) közterek a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, a cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, bruttó és 

nettó érték feltüntetésével,
b) terek zöldfelülettel a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, 

zöldfelület, bruttó és nettó érték feltüntetésével,
c) közparkok és egyéb zöldterületek a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám, terület, tulaj-

doni hányad, zöldfelület, bruttó és nettó érték feltüntetésével,
d) idegen ingatlanon végzett aktivált zöldfelületi beruházások (parkosítások) a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üze-

meltető, beruházás sorszáma, cím, bruttó és nettó érték feltüntetésével.
2.1.1.3. Vizek és vízi közműnek nem minősülő közcélú vízi létesítmények
a) kisvízfolyások és központi kezelésű árkok tájegységenként a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, érin-

tett helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, teljes hossz, bruttó és nettó érték feltüntetésével,
b) fővárosi dunai árvízvédelmi vonalak tájegységenként a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, az üzemeltető, cím, érin-

tett helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, teljes hossz, bruttó és nettó érték feltüntetésével.
2.1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű fővárosi ingatlanok
2.1.2.1. E rendelet 1. melléklete szerinti erdők a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám, te-

rület, tulajdoni hányad, építési övezet, bruttó és nettó érték feltüntetésével,
2.1.2.2. E rendelet 1. melléklete szerinti fasorok a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, mennyiség, brut-

tó és nettó érték feltüntetésével,
2.1.2.3. E rendelet 1. melléklete szerinti fasorok egyéb építményei a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, 

beruházási egységszám, bruttó és nettó érték feltüntetésével,
2.1.2.4. Komp- és révátkelőhelyek, azok hajózást kiszolgáló létesítményekkel együtt a vagyonkezelő/vagyongazdálko-

dó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám vagy sorszám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, kiszolgáló létesítmények, vala-
mint a bruttó és nettó érték feltüntetésével,

2.1.2.5. Egyéb kiemelt jelentőségű ingatlanok és egyéb közterületek a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, 
cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, lakásterület, lakásszám, valamint a bruttó és 
nettó érték feltüntetésével.

2.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok, részesedések és egyéb értékpapírok
2.2.1. Közművek a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám vagy sorszám, terület, tulajdoni 

hányad, rendeltetés, bruttó és nettó érték feltüntetésével,
2.2.2. Köztemetők a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, épí-

tési övezet, bruttó és nettó érték feltüntetésével,
2.2.3. Önkormányzati költségvetési szervek, valamint az önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények elhe-

lyezését és feladatellátását szolgáló ingatlanok.
2.2.3.1.Kulturális intézmények elhelyezését és feladatellátását szolgáló ingatlanok a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, 

üzemeltető, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, bruttó és nettó érték feltüntetésével,
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2.2.3.2. Köztéri szobrok, műalkotások a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám, terület, tu-
lajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, bruttó és nettó érték feltüntetésével,

2.2.3.3. Önkormányzati működtetésű köznevelési intézmények elhelyezését és feladatellátását szolgáló ingatlanok a 
vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, 
bruttó és nettó érték feltüntetésével,

2.2.3.4. Sportintézmények elhelyezését és feladatellátását szolgáló ingatlanok a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üze-
meltető, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, bruttó és nettó érték feltüntetésével,

2.2.3.5. Szociális intézmények elhelyezését és feladatellátását szolgáló ingatlanok a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, 
üzemeltető, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, bruttó és nettó érték feltüntetésével,

2.2.3.6. Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság elhelyezését és feladatellátását szolgáló ingatlanok a vagyon-
kezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, bruttó és 
nettó érték feltüntetésével,

2.2.3.7. Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága elhelyezését és feladatellátását szolgáló ingatlanok a 
vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, 
bruttó és nettó érték feltüntetésével,

2.2.3.8. A Közgyűlés és szervei elhelyezését és feladatellátását szolgáló ingatlanok a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, 
üzemeltető, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, bruttó és nettó érték feltüntetésével.

2.2.4. E rendelet 3. melléklete szerinti önkormányzati gazdasági társaságok használatában, kezelésében lévő ingatla-
nok

2.2.4.1. Kulturális tevékenységet ellátó önkormányzati gazdasági társaságok ingatlanai a vagyonkezelő/vagyongaz-
dálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, bruttó és nettó érték fel-
tüntetésével,

2.2.4.2. Köznevelési tevékenységet ellátó önkormányzati gazdasági társaságok ingatlanai a vagyonkezelő/vagyongaz-
dálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, bruttó és nettó érték fel-
tüntetésével.

2.2.5. Egyéb korlátozottan forgalomképes ingatlanok
2.2.5.1. Erdőnek nem minősülő erdőterületek a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám, te-

rület, tulajdoni hányad, építési övezet, bruttó és nettó érték feltüntetésével,
2.2.5.2. Parknak nem minősülő zöldterületek a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám, terü-

let, tulajdoni hányad, építési övezet, bruttó és nettó érték feltüntetésével,
2.2.5.3. Trafóval rendelkező, megkötéssel hasznosítható területek a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, 

helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, bruttó és nettó érték feltüntetésével,
2.2.5.4. Közüzemi vállalatoktól elvont korlátozottan forgalomképes lakásvagyon a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, 

üzemeltető, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, lakásterület, lakásszám, bruttó és 
nettó érték feltüntetésével,

2.2.5.5. Korlátozottan forgalomképes egyéb lakásvagyon a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyraj-
zi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, lakásterület, lakásszám, bruttó és nettó érték feltüntetésével,

2.2.5.6. Egyéb korlátozottan forgalomképes ingatlanok a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi 
szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, bruttó és nettó érték feltüntetésével.

2.2.6. Korlátozottan forgalomképes ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok, valamint az idegen tulajdonban 
lévő ingatlanokon végzett beruházások és felújítások értéke

2.2.6.1. Köznevelési intézmények elhelyezését, feladatellátását szolgáló ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jo-
gok, valamint az idegen tulajdonban lévő ingatlanokon végzett beruházások és felújítások értéke a vagyonkezelő/vagyon-
gazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám, terület, használt terület, használat jogcíme, ingatlan tulajdonosa, bruttó és 
nettó érték feltüntetésével,

2.2.6.2. Kulturális intézmények elhelyezését, feladatellátását szolgáló ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok, 
valamint az idegen tulajdonban lévő ingatlanokon végzett beruházások és felújítások értéke a vagyonkezelő/vagyongaz-
dálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám, terület, használt terület, használat jogcíme, ingatlan tulajdonosa, bruttó és net-
tó érték feltüntetésével,

2.2.6.3. Szociális intézmények elhelyezését, feladatellátását szolgáló ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok, 
valamint az idegen tulajdonban lévő ingatlanokon végzett beruházások és felújítások értéke a vagyonkezelő/vagyongaz-
dálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám, terület, használt terület, használat jogcíme, ingatlan tulajdonosa, bruttó és net-
tó érték feltüntetésével,

2.2.6.4. Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság elhelyezését, feladatellátását szolgáló ingatlanokhoz kapcso-
lódó vagyoni értékű jogok, valamint az idegen tulajdonban lévő ingatlanokon végzett beruházások és felújítások értéke a 
vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám, terület, használt terület, használat jogcíme, ingatlan 
tulajdonosa, bruttó és nettó érték feltüntetésével,
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2.2.6.5. Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága elhelyezését, feladatellátását szolgáló ingatlanokhoz 
kapcsolódó vagyoni értékű jogok, valamint az idegen tulajdonban lévő ingatlanokon végzett beruházások és felújítások 
értéke a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám, terület, használt terület, használat jogcíme, in-
gatlan tulajdonosa, bruttó és nettó érték feltüntetésével,

2.2.6.6. Egyéb korlátozottan forgalomképes ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok, valamint az idegen tulaj-
donban lévő ingatlanokon végzett beruházások és felújítások értéke a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, 
helyrajzi szám, terület, használt terület, használat jogcíme, ingatlan tulajdonosa, bruttó és nettó érték feltüntetésével.

2.2.7. Vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
2.2.7.1. Víziközművek a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám vagy sorszám, terület, tulaj-

doni hányad, rendeltetés, bruttó és nettó érték feltüntetésével,
2.2.7.2. Víziközmű-ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok, valamint az idegen tulajdonban lévő ingatlanokon 

végzett beruházások és felújítások értéke a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, cím, helyrajzi szám, terület, használt terü-
let, használat jogcíme, ingatlan tulajdonosa, bruttó és nettó érték feltüntetésével,

2.2.7.3. Egyéb korlátozottan forgalomképes vagyonkezelésbe adott ingatlanok a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, 
üzemeltető, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, bruttó és nettó érték feltüntetésével.

2.2.8. Önkormányzati költségvetési szervek által kezelt tartós részesedések, értékpapírok (Főpolgármesteri Hivatal 
nélkül) 

2.2.8.1. Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága részesedései a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, be-
fektetés megnevezése, részesedés fajtája, alaptőke, törzstőke, alapítói vagyon, a részesedési arány, részesedés névértéke, 
mérleg szerinti érték feltüntetésével,

2.2.8.2. Szociális intézmények részesedései a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, befektetés megnevezése, részesedés 
fajtája, alaptőke, törzstőke, alapítói vagyon, a részesedési arány, részesedés összege névértéken, mérleg szerinti érték fel-
tüntetésével.

2.2.9. Egyéb korlátozottan forgalomképes tartós részesedések, értékpapírok
2.2.9.1. Egyéb korlátozottan forgalomképes részvények a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, megnevezés, alaptőke ösz-

szege, részesedési arány, részvényfajta, részesedés névértéke, mérleg szerinti érték, igazgatósági tagok, felügyelőbizott-
sági tagok feltüntetésével,

2.2.9.2. Egyéb korlátozottan forgalomképes üzletrészek a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, megnevezés, törzstőke ösz-
szege, részesedési arány, üzletrészfajta, részesedés névértéke, mérleg szerinti érték, felügyelőbizottsági tagok feltünteté-
sével.

2.3. Üzleti vagyonba tartozó ingatlanok, részesedések és egyéb értékpapírok
2.3.1. Üzleti vagyonba tartozó ingatlanok (a 2.1. és 2.2. pontok hatálya alá nem tartozó egyéb ingatlanok)
2.3.1.1. Közüzemi vállalatoktól elvont lakásvagyon a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi 

szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, lakásterület, lakásszám, bruttó és nettó érték feltüntetésével,
2.3.1.2. Nyugdíjasházak és egyéb lakásvagyon a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám, te-

rület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, lakásterület, lakásszám, bruttó és nettó érték feltüntetésével,
2.3.1.3. Lakásépítésre előkészített és egyéb földterületek a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, a cím, helyrajzi szám, te-

rület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, bruttó és nettó érték feltüntetésével,
2.3.1.4. Beépítetlen földterületek a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, 

rendeltetés, építési övezet, bruttó és nettó érték feltüntetésével,
2.3.1.5. Idegen tulajdonú felépítménnyel beépített ingatlanok a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, cím, helyrajzi szám, 

terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, bruttó és nettó érték feltüntetésével,
2.3.1.6. Egyéb gazdálkodó szervezetek (alapítványok stb.) használatában lévő ingatlanok 
a) egészségügyi és szociális tevékenységet ellátó egyéb gazdálkodó szervezetek használatában lévő ingatlanok a va-

gyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, 
bruttó és nettó érték feltüntetésével,

b) kulturális tevékenységet ellátó egyéb gazdálkodó szervezetek használatában lévő ingatlanok a vagyonkezelő/va-
gyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, bruttó és nettó ér-
ték feltüntetésével,

c) köznevelési tevékenységet ellátó egyéb gazdálkodó szervezetek használatában lévő ingatlanok a vagyonkezelő/va-
gyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, bruttó és nettó ér-
ték feltüntetésével,

2.3.1.7. Üzleti vagyonba tartozó egyéb ingatlanok a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi szám, 
terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, bruttó és nettó érték feltüntetésével,

2.3.1.8. Parking Kft.-től átvett ingatlanok a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, leltári szám, megnevezés, bruttó és net-
tó érték feltüntetésével.

2.3.2. Üzleti vagyonba tartozó ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok
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2.3.2.1. Üzleti vagyonba tartozó ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, 
cím, helyrajzi szám, terület, használt terület, használat jogcíme, ingatlan tulajdonosa, bruttó és nettó érték feltüntetésével.

2.3.3. Üzleti vagyonba tartozó tartós részesedések
2.3.3.1. Üzleti vagyonba tartozó önkormányzati gazdasági társaságok részvényei a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, 

megnevezés, alaptőke, részesedési arány, részvényfajta, részesedés névértéke, mérleg szerinti érték, igazgatósági tagok, 
felügyelőbizottsági tagok feltüntetésével,

2.3.3.2. Üzleti vagyonba tartozó önkormányzati gazdasági társaságok üzletrészei a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, 
megnevezés, törzstőke, részesedési arány, üzletrészfajta, részesedés névértéke, mérleg szerinti érték, felügyelőbizottsági 
tagok feltüntetésével,

2.3.3.3. Üzleti vagyonba tartozó egyéb tartós részvények a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, megnevezés, alaptőke, ré-
szesedési arány, részvényfajta, részesedés névértéke, mérleg szerinti érték feltüntetésével,

2.3.3.4. Üzleti vagyonba tartozó egyéb tartós üzletrészek a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, megnevezés, törzstőke, 
részesedési arány, üzletrészfajta, részesedés névértéke, mérleg szerinti érték feltüntetésével.

2.3.4. Üzleti vagyonba tartozó nem tartós részesedések
2.3.4.1. Üzleti vagyonba tartozó nem tartós részvények a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, megnevezés, alaptőke, ré-

szesedési arány, részvényfajta, részesedés névértéke, mérleg szerinti érték feltüntetésével,
2.3.4.2. Üzleti vagyonba tartozó nem tartós üzletrészek a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, megnevezés, törzstőke, ré-

szesedési arány, üzletrészfajta, részesedés névértéke, mérleg szerinti érték feltüntetésével.
2.3.5. Üzleti vagyonba tartozó egyéb értékpapírok
2.3.5.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, megnevezés, mennyiség, 

értékpapírfajta, értékpapír névértéke, mérleg szerinti érték feltüntetésével,
2.3.5.2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, megnevezés, meny-

nyiség, értékpapírfajta, értékpapír összege névértéken, mérleg szerinti érték feltüntetésével.
2.4. Vagyonkezelésbe vett ingatlanok
2.4.1. Vagyonkezelésbe vett Duna-parti ingatlanok a vagyonkezelő/vagyongazdálkodó, üzemeltető, cím, helyrajzi 

szám, terület, tulajdonos, rendeltetés, bruttó és nettó érték feltüntetésével.
2.5. Ingatlanok, részesedések és az egyéb értékpapírok (2. fejezet) összesítése szervezeti egységek és forgalomképes-

ség szerint.
2.6. Tájékoztató adatok
2.6.1. Tájékoztató adatok a korlátozottan forgalomképes vagyonhoz
2.6.1.1. Világörökség (összefoglaló vagyonkategória),
2.6.1.2. Védett természeti területek (összefoglaló vagyonkategória),
2.6.1.3. Műemlékek és műemlék jellegű területek (összefoglaló vagyonkategória),
2.6.1.4. Védett régészeti területek (összefoglaló vagyonkategória),
2.6.1.5. Vagyonkezelésbe adott köznevelési ingatlanok a cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, épí-

tési övezet, 2013. 12. 31-i állapot szerinti bruttó és nettó értékek feltüntetésével.
A vagyonkimutatásban kizárólag az önkormányzati tulajdonban lévő, valamint a vagyonkezelésbe vett vagyontárgyak 

szerepeltethetők. Korábban értékesített, vagy bármilyen más jogcímen önkormányzati tulajdonból kikerült, továbbá az ál-
lamháztartáson belül vagyonkezelésbe adott vagyon csak „tájékoztatás” címszóval elkülönítetten szerepelhet.

A tájékoztató adatokat forgalomképesség szerinti bontásban kell összeállítani úgy, hogy tartalmazzák a világörökség-
re, védett természeti területekre, műemlékekre, valamint a középületekre vonatkozó összefoglaló adatokat is.

Mellékletek: a) helyiségek jegyzéke
                     b) lakások jegyzéke

Helyrajziszám-mutató

3. Egyéb rendelkezések

A vagyonkimutatást a Fővárosi Közgyűlés határozathozatalát követően meg kell küldeni a Szakkönyvtárnak és az Ügy-
félszolgálati Irodának.

Az idegen tulajdonban lévő ingatlanokon végzett beruházások, felújítások könyvviteli mérlegben kimutatott, aktivált 
értékét elkülönítetten kell szerepeltetni.

A vagyonkimutatás mellékleteként be kell mutatni a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek jegyzékét, amelyeket a vagyonkimutatástól függetlenül a Főpolgármesteri Hivatal szervezeti 
egységei külön is nyilvántartanak. Tartalmaznia kell továbbá a helyiségek tekintetében egyenként a használat jogcímét, a 
bármilyen jogcímen használó megnevezését, a használat ellenértékének, díjának havi mértékét.
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A vagyonkimutatás megjegyzés rovataiban kell feltüntetni minden olyan egyéb tényt vagy adatot, ami a vagyontárgy 
értékénél, hasznosításánál stb. kiemelt jelentőséggel bír, így különösen a terheket.

Egy vagyontárgyat több helyen is fel lehet tüntetni, de ebben az esetben – a helyrajziszám-mutatóban – utalni kell a va-
gyonkimutatásban lévő előfordulási helyére.

Amennyiben egy helyrajzi szám alatt több ingatlanrész (föld, telek, épület, építmény stb.) is szerepel, a vagyonkimuta-
tás 2. fejezetében egy önálló ingatlannak kell kezelni az értékadatok összesítése mellett. A helyrajzi számhoz tartozó elté-
rő funkcióval rendelkező ingatlanrészeket a funkciónak megfelelő táblázatokban kell kimutatni.

A vagyonkimutatásban az értékadatokat ezer forintra kerekítve kell szerepeltetni.”
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
37/2014. (VII. 15.) önkormányzati rendelete

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 

szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a lakások és helyisé-
gek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 
36. §-ának (2) bekezdésében, valamint a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény 107–108. §-ában meghatározott feladatkörében el-
járva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem la-
kás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rende-
let (továbbiakban: Rendelet) 21/A. § (1) bekezdése he-
lyébe az alábbi rendelkezés lép:

„21/A. § (1) A helyiségbérleti jogviszonyból eredő 
bérbeadói követelések biztosítékaként óvadék megfi zeté-
sét kell a szerződésben előírni. E rendelkezést nem kell 
alkalmazni a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában, 
valamint a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdo-
nában lévő gazdasági társaságokkal történő szerződés-
kötés esetén.”

2. §

A Rendelet 27. § (3) bekezdése helyébe az alábbi ren-
delkezés lép:

„(3) Önkormányzati tulajdonú helyiség – e Rende-
letbe foglalt kivétellel – albérletbe nem adható. A Ma-
gyar Állam kizárólagos tulajdonában álló gazdasági 
társaság, valamint a Fővárosi Önkormányzat kizáróla-
gos tulajdonában álló gazdasági társaság részére mozi, 
színház, egyéb kulturális vagy sport célra bérbe adott he-
lyiség esetén az alaptevékenységet kiegészítő, a nézők fo-
gadásához szükséges egyéb szolgáltatások nyújtása vagy 
a szakmai feladatok ellátását nem zavaró kulturális ren-
dezvények tartása érdekében a helyiség a Gazdasági Bi-
zottság előzetes hozzájárulásával albérletbe adható.”

3. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, 
és rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő 
ügyekben is alkalmazni kell.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Rendelet módosítására a bérbeadói követelések biz-
tosítékaként kikötött óvadékfi zetési kötelezettség alóli 
kivételi kör meghatározására, valamint az Önkormány-
zati tulajdonú helyiségek albérletbe adási tilalma alóli ki-
vételi kör bővítése érdekében kerül sor.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A Rendelet 21/A. § (1) bekezdésében foglalt rendel-
kezés kiegészítésének indoka az a gyakorlati tapasztalat, 
hogy a kizárólagos állami vagy önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaságok esetében az óvadékfi zetés az állami 
vagy önkormányzati központi költségvetési elszámolási 
számlára történik, mely összeg kompenzáció, vagy támo-
gatás formájában visszakerül a gazdasági társasághoz. 
Ezen gazdasági társaságok esetében a kizárólagos állami, 
ill. önkormányzati tulajdon garanciát jelent a szerződéses 
kötelezettségek (bérletidíj-fi zetés, karbantartás stb.) tel-
jesítésére, ezért az óvadékfi zetési kötelezettség előírása a 
társaságok vonatkozásában nem indokolt.

2. §-hoz

A Rendelet 27. § (3) bekezdése az önkormányzati in-
gatlanok albérletbe adását tiltó rendelkezés alóli kivéte-
li kört szabályozza. A kultúra és a sport területén fennál-
ló bérleti jogviszonnyal összefüggésben felmerült ezen 
kivételi kör bővítésének szükségessége, tekintettel arra, 
hogy ne csak a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tu-
lajdonában álló gazdasági társaságok, hanem  a Magyar 
Állam kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társasá-
gok is jogszerűen adhassák albérletbe az általuk a Fővá-
rosi Önkormányzattól bérelt ingatlanok egyes helyiségeit 
(pl.: büfé vagy kávézó részére, céges rendezvény, árverés 
tartására stb.) szakmai tevékenységüket kiegészítő egyéb 
szolgáltatások nyújtása céljából. 

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

�
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
38/2014. (VII. 15.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló

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

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az épí-
tett környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 62. § (8) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, valamint fi gyelemmel a település-
fejlesztési koncepcióról, az integrált településfejleszté-
si stratégiáról és a településrendezési eszközökről, vala-
mint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 45. § (2) bekez-
désében foglaltakra, a következőket rendeli el:

1. §

A Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. 
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú mellékletét1 képező 
1:4000 méretarányú térkép a Budapest IV. kerület terü-
letre vonatkozóan, az e rendelet 1. mellékletében foglal-
taknak megfelelően módosul.

2. §

E rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az FSZKT-t és a BVKSZ-t az 1997. évi LXXVIII. 
törvény rendelkezései szerint a Fővárosi Közgyűlés kü-
lön-külön rendeletével fogadja el, azonban tartalmuk kö-
zösen határozza meg a kerületi önkormányzatok kerüle-
ti szabályozási terv (KSZT) és kerületi városrendezési 
szabályzat (KVSZ) megalkotására irányuló tevékenysé-
gét. A Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. 
(X. 15.) Főv. Kgy. számú rendelet 1. § (1) bekezdés a) 
pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét jelentő  
1:4000 méretarányú térkép módosítását általában a ke-

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

rületi önkormányzatok kezdeményezik, a Budapest Te-
lepülésszerkezeti Terve, a Budapesti Városrendezési és 
Építési Keretszabályzat (BVKSZ), valamint a Fővárosi 
Szabályozási Keretterv (FSZKT), illetve a Kerületi Sza-
bályozási Tervek (KSZT), Kerületi Városrendezési és 
Építési Szabályzatok összhangjához szükséges követel-
ményekről szóló 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. számú ren-
deletben foglaltak szerint.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált tele-
pülésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési esz-
közökről, valamint egyes településrendezési sajátos jog-
intézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
45. § (2) bekezdés értelmében került sor a módosítási el-
járás lefolytatására. 

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

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

Az FSZKT tartalma a Budapest IV. kerület területére 
vonatkozóan a keretövezet-módosítás alapján a mellék-
leteknek megfelelően módosul. A Budapest IV. kerület 
Újpest Városrendezési és Építési Szabályzatához kap-
csolódóan a IV. kerületi Önkormányzat kezdeményez-
te a módosítást.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

�
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
41/2014. (VII. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros szmogriadótervéről 
szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlé-
se Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés 
a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatásköré-
ben, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 
1995. évi LIII. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) 
bekezdés 12. pontjában, valamint a levegő védelméről 
szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. §-ában 
meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket 
rendeli el:

1. §

Budapest Főváros szmogriadótervéről szóló 69/2008. 
(XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
1. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Avarnak, kerti hulladéknak minősül a kertésze-
ti munkálatok végzése során keletkezett növényi marad-
vány. E fogalomkörbe tartozik többek között: fűkaszálék, 
lomb-, ág-, gally-, szár-, gyökérmaradvány, levél, szár, 
nyesedék, (a továbbiakban együtt: avar és kerti hulla-
dék).”

2. §

A Rendelet 4/A. § (1) bekezdés d) pont helyébe az 
alábbi szövegrész kerül:

„d) elégetni tilos, kivéve, ha arra egyébként külön jog-
szabály alapján hatóságilag elrendelt intézkedésként ke-
rül sor.”

3. §

A Rendelet 5. § (1) bekezdés helyébe az alábbi szö-
vegrész kerül:

„(1) A főpolgármester a külön jogszabályban meg-
határozottak szerint a szmogriadó tájékoztatási vagy 
riasztási fokozatát rendeli el.”

4. §

A Rendelet 7. § (1) bekezdés helyébe az alábbi szö-
vegrész kerül:

„(1) A főpolgármester a külön jogszabályban meg-
határozottak szerint szüntetheti meg a szmogriadó tájé-

koztatási vagy riasztási fokozatát, a 2/A. § szerinti tájé-
koztatási kötelezettség teljesítésének biztosításával.”

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Figyelemmel a korábbi javaslatokra, lakossági meg-
keresésekre, indokolttá vált a Rendelet felülvizsgálata és 
módosítása. Jelen módosítás célja egy olyan jogszabályi 
környezet kialakítása, amelyben a megalapozott, arányos 
és hatékony növény-egészségügyi hatósági intézkedések 
mellett egyidejűleg biztosítható a fővárosi környezeti le-
vegő indokolatlan szennyezésének megelőzése is.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az avar és kerti hulladék kifejezés meghatározása a 
jogalkalmazást segíti elő.

A 2. §-hoz

Az avar- és kertihulladék-égetés fővárosi általános ti-
lalmának fenntartása mellett utal a külön jogszabályban 
meghatározottak szerinti növény-egészségügyi hatósági 
intézkedésekre, ezzel egyidejűleg biztosítva a növény-
egészségügyi hatósági intézkedések mellett a fővárosi 
környezeti levegő indokolatlan szennyezésének megelő-
zését is.

A 3–4. §-hoz

Pontosításokat tartalmaznak, megszüntetve ezzel a 
Rendelet korábbi és a külön jogszabályban meghatáro-
zottak alapján már feleslegessé vált hivatkozásait.

Az 5. §-hoz

A rendelet hatálybalépését szabályozza.

�
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  Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 
42/2014. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 

a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó
szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól

és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről 
szóló 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a szociális igazgatás-
ról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
92. § (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelmé-
ről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 29. § (1)–(2) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 10. §-ában és a 23. § (4) 
bekezdés 4. és 18. pontjában meghatározott feladatköré-
ben eljárva a következőket rendeli el.  

1. §

(1) A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő 
személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális in-
tézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési 
díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről 
szóló 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet (a további-
akban: R.) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. mellékle-
te lép.

(2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. mellékle-
te lép.

(3) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. mellékle-
te lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján 
lép hatályba. 

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szó-
ló 1993. évi III. törvény 92. §-a, valamint  a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 29. §-a értelmében a helyi önkormányzat 
a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó 
szakosított szociális intézményekben, valamint a csalá-
dok átmeneti otthonában fi zetendő térítési díjakról ren-
deletet alkot.

A rendeletmódosítást az intézményi térítési díjak fe-
lülvizsgálatának végrehajtása teszi szükségessé.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az 1–3. melléklet a rendelet hatálybalépését köve-
tő szolgáltatási önköltségeket és intézményi térítési díja-
kat tartalmazza. 

A 2. §-hoz

Az R. hatálybalépéséről rendelkezik. 
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1. melléklet a 42/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelethez
A 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklete

Összefoglaló táblázat
a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő

személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények
és a családok átmeneti otthonai intézményi térítési díjairól

Intézmény neve, címe
Szolgáltatási 

önköltség
(Ft/fő/hónap)

Az Szt. 115. §-a 
szerint számított 

intézményi
térítési díj

(Ft/fő/hónap)

A Fővárosi Önkormányzat 
által megállapított intézményi 

térítési díj
havi összege 
(Ft/hónap) 

napi összege 
(Ft/nap)

A B C D E
IDŐSEK OTTHONA

1.  IV., Baross u. 100. 
 1.1.    IV., Baross u. 100. 
 1.1.1.   átlagos ápolás
 1.1.1.1.    kétágyas elhelyezés 263 685 158 175 103 500 3 450
 1.1.1.2.    három-négyágyas elhelyezés 246 748 148 015 96 600 3 220
 1.1.2.   fokozott ápolás (demens)
 1.1.2.1.     kétágyas elhelyezés 278 740 167 205 104 400 3 480
 1.1.2.2.    három-négyágyas elhelyezés 257 701 154 585 98 100 3 270
 1.2.   IV., Csokonai u. 38. 
 1.2.1.    átlagos ápolás 249 600 149 720 84 450 2 815
 1.2.2.    fokozott ápolás (demens) 259 242 155 505 85 350 2 845
 1.3.   IV., Béla u. 18. 
 1.3.1.    átlagos ápolás 249 157 149 950 81 450 2 715
 1.3.2.    fokozott ápolás (demens) 271 500 163 395 82 950 2 765

2.  Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona
 2.1.   VI., Rózsa u. 67. 
 2.1.1.   átlagos ápolás 181 432 86 025 75 150 2 505
 2.1.2.   fokozott ápolás (demens) 210 114 100 165 76 200 2 540
 2.2.   IX., Knézits u. 14. 
 2.2.1.   átlagos ápolás 182 909 85 560 83 250 2 775
 2.2.2.   fokozott ápolás (demens) 194 486 92 185 85 350 2 845
 2.3.    VII., Dózsa György út 82/B. 
 2.3.1.   átlagos ápolás 182 379 89 680 71 550 2 385
 2.3.2.   fokozott ápolás (demens) 204 858 95 060 81 750 2 725

3.  XVIII., Alacskai út 22.
 3.1.   XVIII., Alacskai út 22. 
 3.1.1.   átlagos ápolás 266 038 140 825 99 000 3 300
 3.1.2.   fokozott ápolás (demens) 274 099 145 090 102 000 3 400
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Intézmény neve, címe
Szolgáltatási 

önköltség
(Ft/fő/hónap)

Az Szt. 115. §-a 
szerint számított 

intézményi
térítési díj

(Ft/fő/hónap)

A Fővárosi Önkormányzat 
által megállapított intézményi 

térítési díj
havi összege 
(Ft/hónap) 

napi összege 
(Ft/nap)

A B C D E
 3.2.   XX., Virág Benedek utca 36.
         „A” épület

 3.2.1.   átlagos ápolás 256 364 135 705 95 400 3 180
 3.2.2.   fokozott ápolás (demens) 266 038 140 825 99 000 3 300
 3.3.    XX., Virág B. u. 36. „A” épület
 3.3.1.    egyágyas elhelyezés
              (volt emelt szintű) 305 540 161 735 113 700 3 790

 3.3.2.    kétágyas elhelyezés
              (volt emelt szintű) 277 324 146 800 103 200 3 440

 3.4.   XX., Virág Benedek utca 36.
         „B” épület

 3.4.1.   átlagos ápolás 201 544 106 685 75 000 2 500
 3.4.2.   fokozott ápolás (demens) 209 605 110 950 78 000 2 600
 3.5.    XIX., Mészáros L. u. 26. 
 3.5.1.    átlagos ápolás 225 729 119 485 84 000 2 800
 3.5.2.    fokozott ápolás (demens) 233 791 123 755 87 000 2 900

4.  X., Halom u. 31.
 4.1.   X., Halom u. 31. 
 4.1.1.   átlagos ápolás 179 056 116 605 91 500 3 050
 4.1.2.   fokozott ápolás (demens) 180 083 116 360 92 100 3 070
 4.2.  X., Óhegy u. 48. „A” épület 
 4.2.1.   átlagos ápolás 181 717 116 330 75 600 2 520
 4.2.2.   fokozott ápolás (demens) 182 404 115 245 76 200 2 540
 4.3.   X., Óhegy u. 48. „B” épület 
 4.3.1.   átlagos ápolás 180 815 115 745 88 800 2 960
 4.3.2.   fokozott ápolás (demens) 182 222 115 915 89 400 2 980
 4.4.   XXI., Tapló u. 1. 

 4.4.1.   átlagos ápolás 184 384 117 445 87 300 2 910

 4.4.2.   fokozott ápolás (demens) 186 313 118 065 87 900 2 930

 4.5.   X., Gergely u. 85.
 4.5.1.   átlagos ápolás 
             három- és négyágyas elhelyezés 169 010 111 245 99 000 3 300

 4.5.2.   fokozott ápolás (demens)
             egy- és kétágyas elhelyezés 212 167 146 585 109 200 3 640

 4.5.3.   fokozott ápolás (demens)
             három- és négyágyas elhelyezés 189 182 123 540 105 900 3 530

 4.5.4.   egyágyas elhelyezés
             (volt emelt szintű) 230 794 148 335 109 800 3 660

 4.5.5.   kétágyas elhelyezés
             (volt emelt szintű) 214 264 137 485 104 400 3 480
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Intézmény neve, címe
Szolgáltatási 

önköltség
(Ft/fő/hónap)

Az Szt. 115. §-a 
szerint számított 

intézményi
térítési díj

(Ft/fő/hónap)

A Fővárosi Önkormányzat 
által megállapított intézményi 

térítési díj
havi összege 
(Ft/hónap) 

napi összege 
(Ft/nap)

A B C D E
5.  XI., Kamaraerdei út 16. 
 5.1.  XI., Kamaraerdei út 16. „A” épület 
 5.1.1.    átlagos ápolás 193 575 108 735 87 600 2 920
 5.1.2.    fokozott ápolás (demens) 199 213 101 830 90 000 3 000
 5.2.  „B” épület 
 5.2.1.    átlagos ápolás 187 937 105 565 85 500 2 850
 5.2.2.    fokozott ápolás (demens) 187 937 96 070 90 000 3 000
 5.3.   „C” épület
 5.3.1.   egyágyas elhelyezés
             (volt emelt szintű) 234 922 145 025 106 800 3 560

 5.3.2.   kétágyas elhelyezés
             (volt emelt szintű) 206 731 127 620 100 800 3 360

 5.3.3.   fokozott ápolás (demens) 206 731 105 675 96 000 3 200
 5.4.   XI., Rupphegyi út 7. 
 5.4.1.     átlagos ápolás négyágyas elhelyezés 197 334 113 525 90 000 3 000
 5.4.2.     fokozott ápolás (demens) 206 731 112 760 93 600 3 120
 5.5.    XI., Bánk bán u. 12–20.
 5.5.1.     átlagos ápolás 197 334 113 050 90 000 3 000
 5.5.2.     fokozott ápolás (demens) 202 972 109 580 91 800 3 060

6.  XII., Kútvölgyi út 20–22. 
 6.1.   XII., Kútvölgyi út 20–22.
 6.1.1.    átlagos ápolás egyágyas elhelyezés
              (volt emelt szintű) 245 282 162 390 123 000 4 100

 6.1.2.    átlagos ápolás kétágyas elhelyezés
              (volt emelt szintű) 245 155 155 000 112 200 3 740

 6.1.3.    átlagos ápolási férőhely 245 462 155 000 105 000 3 500
 6.1.4.    fokozott ápolás egyágyas elhelyezés
              (volt emelt szintű) 246 833 162 360 123 000 4 100

 6.1.5.    fokozott ápolás kétágyas elhelyezés
              (volt emelt szintű) 245 833 155 460 112 200 3 740

 6.1.6.    fokozott ápolás (demens) átlagos
              férőhelyen 246 302 155 530 105 000 3 500

 6.2.   III., Ányos u.
 6.2.1.    átlagos ápolás kétágyas elhelyezés
              (volt emelt szintű) 211 099 133 300 114 900 3 830

 6.2.2.    átlagos ápolási férőhely 207 417 129 480 100 800 3 360
 6.2.3.    fokozott ápolás kétágyas elhelyezés
              (volt emelt szintű) 211 607 133 625 114 900 3 830

 6.2.4.    fokozott ápolás (demens) átlagos
              férőhelyen 207 792 129 710 100 800 3 360



1196 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. július 15.

Intézmény neve, címe
Szolgáltatási 

önköltség
(Ft/fő/hónap)

Az Szt. 115. §-a 
szerint számított 

intézményi
térítési díj

(Ft/fő/hónap)

A Fővárosi Önkormányzat 
által megállapított intézményi 

térítési díj
havi összege 
(Ft/hónap) 

napi összege 
(Ft/nap)

A B C D E
 6.3.   XII., Mártonhegyi út 53.  
 6.3.1.    átlagos ápolás 169 560 104 770 81 600 2 720
 6.3.2.    fokozott ápolás (demens) 183 917 112 335 84 300 2 810
 6.4.   XII., Zugligeti út. 58. 
 6.4.1.    átlagos ápolás 170 493 106 025 81 600 2 720
 6.4.2.    fokozott ápolás (demens) 187 733 114 710 84 300 2 810

7.  XVII., Pesti út 117. 
 7.1.       átlagos ápolás 165 018 165 020 87 900 2 930
 7.2.       fokozott ápolás (demens) 203 125 203 125 96 000 3 200
 7.3.    Gondozóház 168 620 106 470 90 000 3 000

8. 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 65. 
 8.1.   Gödöllő, Dózsa Gy. út 65. „A” épület 
 8.1.1.    átlagos ápolás 182 777 109 825 86 850 2 895
 8.2.   „B” épület 
 8.2.1.    átlagos ápolás 165 952 88 740 66 150 2 205
 8.2.2.    fokozott ápolás (demens) 190 410 104 445 70 650 2 355
 8.3.    „Új” épület 162 010 98 820 90 600 3 020
 8.4.    2113 Erdőkertes 185 617 108 410 54 300 1 810

9. 5700 Gyula, Vértanúk útja 1–5. 
 9.1.      átlagos ápolás 159 936 78 960 66 000 2 200
 9.2.      fokozott ápolás (demens) 180 078 88 405 69 900 2 330

10. 8153 Polgárdi-Ipartelepek, Somlyói u. 2. 
 10.1.     átlagos ápolás 
 10.1.1.       egyágyas elhelyezés 195 313 104 000 93 000 3 100
 10.1.2.       két- és többágyas elhelyezés 195 302 103 985 83 700 2 790
 10.2.     fokozott ápolás (demens) 195 301 103 980 86 700 2 890

11. 9700  Szombathely VI., Bogáti út 72. 
 11.1.   „Nagykastély” épület 
 11.1.1.     átlagos ápolás egyágyas elhelyezés 170 246 108 285 108 000 3 600
 11.1.2.     átlagos ápolás kétágyas elhelyezés  170 246 98 980 93 900 3 130
 11.1.3.     átlagos ápolás
                 három- és többágyas elhelyezés 173 823 86 575 86 400 2 880

 11.1.4.     fokozott ápolás (demens) 173 885 86 720 86 700 2 890
 11.2.    „Kiskastély” épület 
 11.2.1.     átlagos ápolás egyágyas elhelyezés 170 246 108 285 108 000 3 600
 11.2.2.     átlagos ápolás kétágyas elhelyezés 170 246 98 980 93 900 3 130
 11.2.3.     átlagos ápolás  három- és több
                 ágyas elhelyezés 173 823 86 575 75 900 2 530
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Intézmény neve, címe
Szolgáltatási 

önköltség
(Ft/fő/hónap)

Az Szt. 115. §-a 
szerint számított 

intézményi
térítési díj

(Ft/fő/hónap)

A Fővárosi Önkormányzat 
által megállapított intézményi 

térítési díj
havi összege 
(Ft/hónap) 

napi összege 
(Ft/nap)

A B C D E
 11.2.4.     fokozott ápolás (demens) 174 140 86 815 75 900 2 530
 11.3   „Pavilon” épület 
 11.3.1.     átlagos ápolás egyágyas
                 elhelyezés  170 246 108 285 108 000 3 600

 11.3.2.     átlagos ápolás kétágyas elhelyezés 170 246 98 980 93 900 3 130
 11.3.3.     átlagos ápolás
                 három- és többágyas elhelyezés 173 153 86 520 86 400 2 880

 11.3.4.     fokozott ápolás (demens) 174 629 86 745 86 700 2 890

12. 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9–11. 
 12.1.     „A” épület 
 12.1.1.     átlagos ápolás 180 411 100 395 85 200 2 840
 12.1.2.      fokozott ápolás (demens) 203 025 112 925 89 700 2 990
 12.2.    „B” épület 
 12.2.1.      átlagos ápolás 181 132 100 795 79 200 2 640
 12.2.2.      fokozott ápolás (demens) 202 580 112 680 85 200 2 840
 12.3.    „C” épület 
 12.3.1.      átlagos ápolás 180 543 100 465 72 300 2 410
 12.3.2.      fokozott ápolás (demens) 203 400 113 135 75 600 2 520
 12.4.    2025 Visegrád, Mogyoróhegy u. 10. 
 12.4.1.      „A”, „B”, „C” és „G” épület
                  átlagos ápolás 150 179 70 170 63 300 2 110

 12.4.2.      „C” épület fokozott ápolás
                  (demens) 173 443 83 315 64 800 2 160

13. BUDAPESTI MÓDSZERTANI 
      SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS 
      INTÉZMÉNYEI
      HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI 
      SZÁLLÁSAI 

 13.1.      Bp. XIII., Dózsa György út 152. 97 125 58 095 11 250 375 
 13.2.      Bp. VIII., Alföldi u. 6–8. 58 753 19 725 5 250 175 
 13.3.      Bp. VIII., Kálvária u. 23. 93 782 54 755 8 550 285 
 13.4.      Bp. XI., Kocsis u. 5. 65 214 26 185 9 750 325 
 13.5.      Bp. IX., Külső Mester u. 84. 56 481 17 450 7 950 265 
 13.6.      Bp. IX., Táblás u. 31. 81 097 42 070 7 650 255 
 13.7.      Bp. X., Vaspálya u. 56. 72 076 33 045 7 950 265 
 13.8.      Bp. IX., Gyáli út 33–35. 66 958 27 930 9 750 325 
 13.9.      Bp. XV., Kőrakás park u. 1–8. 69 872 30 845 10 650 355 
 13.10.    Bp. XIII., Szabolcs u. 33–35. 66 761 27 730 8 250 275 
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Intézmény neve, címe
Szolgáltatási 

önköltség
(Ft/fő/hónap)

Az Szt. 115. §-a 
szerint számított 

intézményi
térítési díj

(Ft/fő/hónap)

A Fővárosi Önkormányzat 
által megállapított intézményi 

térítési díj
havi összege 
(Ft/hónap) 

napi összege 
(Ft/nap)

A B C D E
1. XVIII., Alacskai út 22. 
 1.1. XX., Virág Benedek u. 36.
 1.1.1.     egyágyas 362 779 192 035 135 000 4 500

2.  X., Halom u. 31.
 2.1.   X., Gergely u. 85. 
 2.1.1.     egyágyas 236 667 159 085 150 000 5 000
 2.1.2.     kétágyas 215 620 141 860 120 600 4 020

3.  XI., Kamaraerdei út 16. 
  3.1.   „C” épület
  3.1.1.    egyágyas 263 112 162 425 120 000 4 000
  3.1.2.    kétágyas 234 922 145 020 106 200 3 540
  3.2.   XI., Rupphegyi út 7. 
  3.2.1.    egyágyas 206 731 118 935 100 800 3 360
  3.2.2.    kétágyas 234 922 135 150 106 800 3 560

4.  XII., Kútvölgyi út 20–22. 
  4.1.   XII., Kútvölgyi út 20–22. 
  4.1.1.    egyágyas 245 278 162 385 162 300 5 410
  4.1.2.    kétágyas 245 090 154 995 143 100 4 770
  4.2.   III., Ányos u. 
  4.2.1.    kétágyas 211 169 133 345 133 200 4 440

2. melléklet a 42/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelethez
A 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 2. melléklete

Az átlagot meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket biztosító 
tartós bentlakásos intézményekben fi zetendő intézményi térítési díjak összege
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3. melléklet a 42/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelethez
A 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 3. melléklete

A Családok Átmeneti Otthonában fi zetendő intézményi térítési díjak összege

�

Intézmény neve, címe
Szolgáltatási

önköltség
(Ft/fő/hónap)

A Gyvt. 147. §-a 
szerint számított 

intézményi 
térítési díj

(Ft/fő/hónap)

A Fővárosi Önkormányzat
által megállapított intézményi

térítési díj
havi összege
(Ft/hónap)

napi összege
(Ft/nap)

A B C D E

1. BUDAPESTI MÓDSZERTANI 
    SZOCIÁLIS KÖZPONT
    ÉS INTÉZMÉNYEI
    CSALÁDOK  ÁTMENETI 
    OTTHONAI

 1.1.    Bp. XIII., Dózsa György út 152. 73 938 20 965 0 0
 1.2.    Bp. XIV., Rákosszeg park 4. 73 932 20 960 10 650 355
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
43/2014. (VII. 15.) önkormányzati rendelete

a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról 
szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a személyszállítási 
szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (3) 
bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján 
és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. §

A Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátá-
sáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (a to-
vábbiakban: Rendelet) 7. § (4) bekezdésének helyébe a 
következő rendelkezés lép:

„(4) A feladatellátási szerződésben az ellátásért fe-
lelős a (3) bekezdés a) pontja szerinti teljes hasznos 
személyszállítási férőhely-kilométer teljesítményt rende-
li meg és hatalmazza fel ezzel összhangban a Közleke-
désszervezőt a szolgáltatókkal történő, közszolgáltatási 
szerződések megkötésére legfeljebb 8 éves időtartamra, 
valamint ezen időtartamnak az 1370/2007/EK rendelet 
4. cikk (4) bekezdés szerinti legfeljebb 50%-kal törté-
nő meghosszabbítására. A (3) bekezdés a) pontja szerin-
ti teljes hasznos személyszállítási férőhely-kilométer az 
1370/2007/EK rendelet 4. cikk (1) bekezdésének i) pont-
ja szerinti paraméternek minősül.”

2. §

 Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátá-
sáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (a to-
vábbiakban: Rendelet) jelenleg legfeljebb 8 évre szóló 
közszolgáltatási szerződések megkötését teszi lehetővé. 
Annak érdekében, hogy a közszolgáltatási szerződések 
az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK (X. 23.) 
rendelettel összhangban meghosszabbíthatók legyenek, 
és ez alapján a BKK Zrt. a meghosszabbított közszolgál-
tatási szerződéseket aláírhassa, a Rendelet 7. § (4) bekez-
désének kiegészítése szükséges.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Rendelet legfeljebb 8 évre szóló közszolgáltatási 
szerződések megkötését teszi lehetővé a BKV Zrt. meg-
rendelője, vagyis a BKK Zrt. számára. Ezen felhatalma-
zás alapján a BKK Zrt. 8 éves, 2020. április 30-ig tartó 
közszolgáltatási szerződést kötött a BKV Zrt.-vel. 

A fővárosi autóbuszpark megújítása érdekében terve-
zett, nagyobb darabszámú új jármű bevonása a szolgál-
tatásba az adósságállomány növelése nélkül csak úgy le-
hetséges, ha az autóbuszok rendelkezésre állását hosszú 
távú, 8–10 éves bérleti konstrukció keretében szerzi be a 
BKV Zrt. A BKK Zrt. és a BKV Zrt. között jelenleg ér-
vényben lévő 8 éves Közszolgáltatási Szerződés – az új 
autóbuszok reálisan 2014. őszre tervezett üzembe helye-
zésétől számítva 5,5 év múlva – 2020. április 30-án lejár. 
Ahhoz, hogy a járművek rendelkezésre állásának bizto-
sítása optimális költségszinten megvalósítható lehessen, 
a jelenlegi Közszolgáltatási Szerződés – az 1370/2007/
EK rendelettel összhangban – megfelelő időtávra történő 
módosítása szükséges.

Az 1370/2007/EK rendelet 4. cikk, (4) bekezdésének 
megfelelően lehetőség van a közszolgáltatási szerződés 
50%-kal történő meghosszabbítására:

„Szükség esetén – az eszközérték-csökkenés leírásá-
ra vonatkozó feltételekre fi gyelemmel – a közszolgáltatá-
si szerződés időtartama legfeljebb 50%-kal meghosszab-
bítható, ha a közszolgáltató olyan eszközöket biztosít, 
amelyek a közszolgáltatási szerződés tárgyát képező sze-
mélyszállítási szolgáltatás végrehajtásához szükséges 
eszközök összességének tekintetében jelentősek, és túl-
nyomórészt a szerződés tárgyát képező személyszállítási 
szolgáltatásokhoz kapcsolódnak.”

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

�
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Kivonat
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének

2014. április 30-i ülésének
jegyzőkönyvéből

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

366/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
leveszi napirendjéről az „Előterjesztés a BKK Zrt. 
vezérigazgatója jogviszonyának azonnali megszün-
tetéséről” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

367/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az MSZP-frakció képviselői által 
módosítani javasolt összes napirendi pontot a he-
lyén hagyja.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

368/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:
  1. Jelentések Budapest Főváros Önkormányzatának 

2013. évi költségvetési gazdálkodásáról. (Beszá-
moló Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi 
költségvetése alakulásáról. Javaslat Budapest Fővá-
ros Önkormányzata 2013. évi pénzmaradványának 
jóváhagyására.)

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

  3. Javaslat egyes gazdasági társaságok könyvvizsgálói-
nak megválasztására és díjazásának megállapítá-
sára.

  4. Javaslat egyetértési megállapodás megkötésére Bu-
dapest Főváros Önkormányzata és Daejeon Város 
Önkormányzata között. 

  5. A Fővárosi Önkormányzat 2013. évi összefoglaló 
ellenőrzési jelentése.

  6. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésé-
re Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti 
és Pest Megyei Mérnöki Kamara között. 

  7. Javaslat közterület-felügyeleti feladatok átadás-át-
vétele tárgyában megállapodás megkötésére.

  8. Javaslat dr. Bagdy Gábor József és dr. György Ist-
ván főpolgármester-helyettesek részére a Pttv. 18. § 
(2) bekezdés szerinti költségátalány megállapítá-
sára.

  9. Javaslat a BÖK Kft. ügyvezetője megbízatásának 
meghosszabbítására vonatkozó előzetes tagi döntés 
meghozatalára.

 10. Javaslat a Rév8 Zrt. igazgatósági és felügyelőbizott-
sági tagjai mandátumának meghosszabbítása tárgy-
ban előzetes döntés meghozatalára.

 11. Javaslat a BKK Zrt. felügyelőbizottságában történő 
tagcserére.

 12. Javaslat a Budapest főváros területén végzett hulla-
dékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. 
(IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

 13. Javaslat a kiemelt közcélú zöldterületekről szóló 
14/1993. (IV. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

 14. Javaslat a Budapest főváros díszvilágításáról szóló 
67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet 3. módosítá-
sára.

 15. Javaslat a FŐKERT Nonprofi t Zrt. és az FKF Zrt. 
alapító okiratának módosítására és a változásokkal 
egységes szerkezetű alapszabályának elfogadására.

 16. A Jáki kápolna felújításához kapcsolódó együttmű-
ködési megállapodás megkötése.

 17. Javaslat a vis maior pályázathoz kapcsolódó dönté-
sek elfogadására.

 18. Javaslat a BVK Holding Zrt.-vel kötött közfeladat 
ellátásának átadására irányuló megállapodás 3. sz. 
módosítására és „A fővárosi házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” című projekt 
támogatási szerződésének 4. sz. módosítására.

 19. Javaslat a BKSZT és BKISZ projektek megvalósítá-
sához szükséges döntések meghozatalára.

 20. Budapest, Rákoskeresztúri Újköztemető, 298., 300. 
és 301. parcella (Nemzeti Gyászpark) nemzeti em-
lékhely megőrzése, fenntartása, fejlesztése és bemu-
tatása.

 21. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 742/2013. (IV. 24.) 
és 743/2013. (IV. 24.) sz. határozatainak módosítá-
sára, a Budapest IV. kerület, Újpest Önkormányza-
tával közös tulajdonú erdők erdőgazdálkodási fel-
adatainak ellátása tárgyában.

 22. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igaz-
gatósága Pálya utcai telephelyének felújítására.

 23. A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 
alapító okiratának 8. számú módosítása.

 24. Javaslat a Budapesti Önkormányzati Követeléske-
zelő Kft. 2013. évi beszámolójának elfogadására és 
társasági szerződésének módosítására vonatkozó 
előzetes döntések meghozatalára.

 25. Javaslat haszonkölcsön szerződés megkötésére a 
Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyer-
mekkórházával.

 26. Javaslat a BFVK Zrt. 2013. évi beszámolójának és 
2014. évi üzleti tervének, valamint 2014. évi éves 
közszolgáltatási szerződésének elfogadására.
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 27. Javaslat a Jászai Mari téri aluljáróban lévő helyiség 
haszonkölcsönbe adására a BKV Zrt. részére.

 28. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tu-
lajdonát képező Budapest XI., Kőrösy J. u. 3–5. 
ingatlan és a XI. kerület Újbuda Önkormányzata 
kizárólagos tulajdonát képező Egry J. u. 3–11. sz. 
ingatlan 5100/8299 tulajdoni hányadának cseréjére.

 29. Javaslat a Ferenciek tere aluljáróban, illetve a 4-es 
metró Keleti pályaudvar és Kelenföld vasútállomás 
állomásain lévő helyiségek BKK Zrt. részére, ügy-
félközpont kialakítása céljából történő térítésmentes 
használatba adására.

 30. Javaslat a BKK Zrt.-vel kötött feladatellátásról és 
közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2013–
2014-re vonatkozó közlekedésszervezői éves mel-
lékletének 2. sz. módosítására.

 31. Javaslat a Budapesti villamos és trolibusz járműfej-
lesztéssel kapcsolatos döntések meghozatalára.

 32. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. 
között megkötött fejlesztési-, megvalósítási és pénz-
eszköz-átadási megállapodások összehangolásáról a 
Fővárosi Önkormányzat 2014. évi költségvetésével.

 33. Javaslat a „Széll Kálmán tér rekonstrukciója” és a 
„Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése” 
című fejlesztésekkel kapcsolatos döntések megho-
zatalára.

 34. Javaslat a Magyarország 2014. évi központi költ-
ségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben 
„Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak 
fővárosi szakaszai karbantartásának támogatására 
2014. évi támogatása” címen előirányzott felújítási 
támogatások kapcsán szükséges döntésekre. 

 35. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata vagyo-
náról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gya-
korlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rende-
let, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) 
Főv. Kgy. rendelet módosítására.

 36. Javaslat az FKF Zrt.-vel kötött, „A fővárosi hulla-
dékgazdálkodási rendszer környezetbarát technoló-
giáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasz-
nosítás arányának növelése” elnevezésű beruházás 
keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszkö-
zök és technológiák használati jogának átruházá-
sáról szóló megállapodás 2. sz. módosítására, va-
lamint a beruházás engedélyokiratának 2. számú 
módosítására.

 37. Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel a 
„Hulladéklerakástól történő eltérítéshez szükséges 
eszközök beszerzése – a fővárosi hulladékgazdál-
kodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és in-
formatikai korszerűsítése” című projekt önerő-biz-
tosítására vonatkozó vagyonkezelési szerződés 
megkötésére.

 38. Javaslat támogatási szerződés megkötésére a „Cséry-
telep kármentesítésének előkészítésére” című pro-
jekt vonatkozásában a Vidékfejlesztési Miniszté-
riummal.

 39. Javaslat a „Közvilágítási célú energiaracionali-
zálás Budapest Főváros területén” című, KEOP-
5.5.0/A/12-2013-0067 jelű pályázathoz kapcsolódó 
önerő pénzügyi fedezetének biztosítására. 

 40. Javaslat a 2014. évi Műemléki Keret pályázatának 
kiírására.

 41. Javaslat a „BTM Kiscelli Múzeum fejlesztése” c. 
pályázat benyújtására az EGT Finanszírozási Me-
chanizmus Kulturális és természeti örökség megőr-
zése és megújítása pályázati konstrukcióban.

 42. Javaslat egyes kulturális társaságok alapító okiratá-
nak módosítására.

 43. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában 
működő óvodák és az oktatási ágazathoz alapított 
egyes gazdasági szervezetek alapító okiratának mó-
dosítására.

 44. Javaslat a Thália Színház Nonprofi t Kft. beruházási 
feladatához kapcsolódó engedélyokirat és megvaló-
sítási megállapodás jóváhagyására.

 45. Javaslat a Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartá-
sában álló Soós István Borászati Szakképző Iskolá-
val kötendő, az intézmény köznevelési feladatainak 
ellátását szolgáló ingó vagyonelemekre ingyenes 
vagyonkezelői jogot biztosító szerződés jóváhagyá-
sára.

 46. Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum létszámá-
nak emelésére és a kapcsolódó előirányzat-módosí-
tásokra.

 47. Javaslat Abay Kunanbajev kazah költőt ábrázoló 
mellszobor elhelyezésére a Városligetben.

 48. Javaslat a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Köz-
pont Nonprofi t Kft. által szervezett budapesti őszi 
fesztiválprogram támogatására.

 49. Javaslat működtetői vélemény kiadására a Klebels-
berg Intézményfenntartó Központ által fenntartott 
egyes köznevelési intézmények átszervezéséhez.

 50. Javaslat a 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosítására.

 51. Javaslat a Budapest Esély Nonprofi t Kft. tevékeny-
ségével kapcsolatos dokumentumok elfogadására, 
illetve döntések meghozatalára. 

 52. Javaslat a Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébá-
nia Templom használatához szükséges vakolatja-
vítási, orgonafelújítási, harangozóberendezés-kor-
szerűsítési, valamint burkolatcsere kiegészítési 
munkálatokhoz.

 53. Javaslat a Budapest IV., Baross u. 100. szám alatti 
Idősek Otthona és a Budapest XIII., Dózsa György 
út 152. szám alatti Budapesti Módszertani Szociális 
Központ és Intézményei alapító okiratának módosí-
tására.

 54. Javaslat civil szervezetekkel támogatási szerződés 
módosításának megkötésére, beszámoló a Fővárosi 
Hajléktalanügyi Konzorcium 2013. évi tevékenysé-
géről.

 55. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és a 
Budapest Esély Nonprofi t Kft. között az ún. Város 
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Boltja üzemeltetéséhez kapcsolódó szerződés meg-
kötésére.

 56. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és a 
Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvány-
nyal kötendő Városligeti Gyermeknap és Minden-
ki Karácsonya közösségi rendezvényekre irányuló 
2014. évi támogatási szerződés jóváhagyására.

 57. Javaslat a „841301 Sportcélú támogatás” cím fel-
osztására és egyben sportszervezetek támogatására.

 58. Javaslat a Magyar Testgyakorlók Köre támogatá-
sára.

 59. Javaslat a 2014. évi „847402 Bűnmegelőzési keret” 
felhasználására.

 60. Javaslat a Böszörményi út fejlesztésének előkészíté-
sével kapcsolatos döntésekre.

 61. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2014. 
évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 
14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

 62. 2014. évi felújítási és beruházási engedélyezési ok-
mányok.

 63. Javaslat a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Köz-
pont Nonprofi t Kft. ügyvezetőjének megválasztá-
sára.

 64. Javaslat a FOK Nonprofi t Kft.-vel kapcsolatos sze-
mélyi döntés meghozatalára.

 65. Döntés díszpolgári cím adományozásáról.
 66. Döntés Bárczy István Díj adományozásáról.
 67. Javaslat a Rác fürdő ügyének rendezésével kapcso-

latos döntések meghozatalára.
 68. Javaslat a „Fejlesztési hitelfelvétel 2014” tárgyú 

uniós eljárási rend szerinti, hirdetmény közzétételé-
vel induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást lezáró 
döntések meghozatalára.

 69. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. hitelfelvételéhez 
szükséges egyes tulajdonosi döntések meghozata-
lára.

 70. Javaslat kulturális nonprofi t kft.-k ügyvezetőinek 
további munkavégzésre irányuló jogviszonyaival és 
összeférhetetlenségeivel kapcsolatos döntésre.

 72. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 
(8153 Polgárdi-Ipartelepek, Somlyói u. 2.) intéz-
ményvezetőjének megbízására.

 72. Javaslat a BDK Kft. 2013. évi beszámolójára vonat-
kozó előzetes tulajdonosi döntések meghozatalára, 
és a 2014. évi közszolgáltatási szerződésének meg-
kötésére.

 73. FŐKERT NZrt. 2014. évi zöldfelületi közszolgálta-
tási szerződés.

 74. Javaslat a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. és a Fő-
városi Önkormányzat között távhőszolgáltatási köz-
szolgáltatási szerződés megkötésére.

 75. Javaslat közfeladat átadásáról szóló megállapodás 
megkötéséről a Várgondnokság Nonprofi t Kft.-vel.

 76. Javaslat kezelői-üzemeltetői feladatokra vonatkozó 
megállapodás megkötésére az M4 metróvonal Etele 
téri kijáratának felszíni rendezésével kapcsolatban. 

 77. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. társasági köz-
gyűléseinek napirendi pontjaira vonatkozó előzetes 
döntések meghozatalára.

 78. Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2013. 
évi beszámolójának és 2014. évi üzleti tervének el-
fogadására vonatkozó előzetes tulajdonosi döntések 
meghozatalára.

 79. Javaslat a FŐGÁZ Zrt. 2014. május 5-én tartandó 
évi rendes közgyűlésének napirendi pontjaira vonat-
kozó előzetes döntések meghozatalára. 

 80. Javaslat a BVK Holding Zrt. 2013. évi beszámolójá-
ra vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára.

 81. Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ 
Zrt. és a BKV Zrt. 2013. évi beszámolójával kap-
csolatos tulajdonosi döntésekre.

 82. Alapítói határozat kiadása a BKK Zrt. 2014–2015. 
évi és a BKV Zrt. 2014. évi üzleti tervének elfoga-
dására.

 83. Javaslat egyes nonprofi t gazdasági társaságok (FOK 
NKft., Budapest Esély NKft., FBI NKft.) 2013. évi 
beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntésekre.

 84. Javaslat a kulturális ágazatba tartozó egyszemélyes 
gazdasági társaságok 2013. évi beszámolójával kap-
csolatos döntésekre.

 85. Javaslat a Budapesti Vidám Park Zrt.-re vonatkozó 
egyes tulajdonosi döntések meghozatalára.

 86. Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elő-
vásárlási jog gyakorlása tekintetében (Bp. I., Or-
szágház utca 34., Bp. VI., Andrássy út 61., Bp. VI., 
Andrássy út 68. C. lh. VI/1., Bp. VI., Andrássy út 
68. C. lh. IV/1., Bp. V., Deák F. u. 17. V/3.).

 87. Javaslat a BÁLNA Közraktár projektre irányuló 
jogvitákkal, a Közraktárak épületegyüttes befejezé-
sével és hasznosításával kapcsolatos egyes kérdések 
megvitatására, beszámoló a BÁLNA jelenlegi hely-
zetéről.

 88. Pályázat kerületi önkormányzatok közösségi célú 
városrehabilitációs munkáinak támogatására.

 89. Javaslat a TÉR_KÖZ Városrehabilitációs Pályáza-
ton támogatást elnyert projektek támogatási szerző-
déseinek jóváhagyására.

 90. Javaslat a Budapesti Közlekedési Zrt. refi nanszíro-
zási célú hitelfelvételéhez szükséges tulajdonosi ke-
zesség vállalására.

 91. Javaslat a BFVT Kft., az ENVIRODUNA Kft. és a 
BVV Zrt. 2013. évi beszámolójára vonatkozó tulaj-
donosi döntésekre.

 92. Javaslat a Pro Regio Közép-Magyarországi Regio-
nális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofi t Közhasz-
nú Kft.-vel kapcsolatos egyes döntések meghozata-
lára.

 93. A BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság műkö-
désének 2014. évi költségvetése, illetve a 2013. évi 
menedzsment költségeinek felhasználásáról készült 
beszámoló elfogadása.

 94. Javaslat a 2013. évi Építészeti Értékvédelmi Támo-
gatás pályázat elbírálására.
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 95. Javaslat a 2014. évi Építészeti Értékvédelmi Támo-
gatás pályázatának kiírására.

 96. Javaslat Budapest Településszerkezeti Tervének és 
a Fővárosi Szabályozási Kerettervének módosításá-
hoz a kormányrendelet szerinti véleményezés lezá-
rására a Budapest IV. kerület Újpest Városrendezési 
és Építési Szabályzatához kapcsolódóan.

 97. Javaslat Budapest Főváros Településszerkezeti Ter-
ve eseti módosításának a Budapest XIV. kerület, 
Hungária körút–Kacsóh Pongrác út–Hermina út–
Állatkerti körút–Gundel Károly út–29737 hrsz.-ú 
KV-IK keretövezetbe sorolt terület–29834/3 hrsz.-ú 
KL-VA vasúti terület–Varannó utca által határolt te-
rületre vonatkozó véleményezési szakaszának lezá-
rására.

 98. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés Étv. 60. § (10) be-
kezdésében rögzített hozzájárulási jogának gyakor-
lására a Budapest VIII. kerület, Kerepesi út–MÁV 
vasútvonal–Salgótarjáni út–Fiumei út–Mosonyi 
utca–Lóvásár utca által határolt területre vonatko-
zóan.

 99. Javaslat a Fővárosi Településszerkezeti Terv és a 
Fővárosi Rendezési Szabályzat véleményezési sza-
kaszának lezárására.

100. Javaslat kölcsönszerződés felmondása feltételeinek 
pontosítására.

101. Javaslat pályázat benyújtására és követő partnerként 
való részvételre a Horizont 2020 EU kutatási és in-
novációs keretprogramban.

102. Javaslat pályázat benyújtására a Margitszigeti ka-
merarendszer fejlesztésére.

103. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésé-
re a BKV Zrt.-vel „A budapesti M2 metróvonal fej-
lesztése” című KÖZOP-5.5.0-09-11-2013-0004 jelű 
projekt megvalósítása érdekében.

104. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában 
lévő egyszemélyes színházi nonprofi t gazdasági tár-
saságok 2014. évi üzleti tervével kapcsolatos dönté-
sekre.

105. Javaslat a Budapest Film Zrt. 2014. évi üzleti tervé-
vel kapcsolatos döntésekre.

106. Javaslat a FOK Nonprofi t Kft.-vel kötött közszol-
gáltatási szerződés módosítására.

107. Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazga-
tó-helyettesének kinevezéséhez egyetértési jog gya-
korlására.

108. Javaslat együttműködési keretmegállapodás meg-
kötésére a Design Terminállal. 

109. Javaslat együttműködési keretmegállapodás meg-
kötésére a Honvédelmi Minisztériummal. 

110. Javaslat az „SZ” jelű (szabadidősport) Fővárosi Ön-
kormányzat sportágazati pályázat kiírásának elfoga-
dására. 

111. Javaslat az UEFA 2020 Labdarúgó Európa-bajnok-
ság megrendezésére irányuló pályázathoz kapcsoló-
dó Rendező Városi Szerződés aláírásának utólagos 
jóváhagyására.

112. BMSZKI Szolgáltató és Üzemeltető Kft. alapítói 
határozatának véleményezése. 

113. Javaslat együttműködési megállapodás elfogadásá-
ra az Albertfalván lezárt temető rendezésére vonat-
kozóan.

A napirend 1. pontja: Jelentések Budapest Fővá-
ros Önkormányzatának 2013. évi költségvetési gazdálko-
dásáról. (Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata 
2013. évi költségvetése alakulásáról. Javaslat Budapest 
Főváros Önkormányzata 2013. évi pénzmaradványának 
jóváhagyására.)

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

369/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy szavazni kíván az MSZP-frakció 
képviselői által javasolt napirendi pontokat érintő 
összes módosító indítványról.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

370/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat a Rác fürdő ügyének 
rendezésével kapcsolatos döntések meghozatalára” 
című előterjesztés 2. pontként történő tárgyalására 
vonatkozó javaslatot. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

371/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat a Fővárosi Vízművek 
Zrt. hitelfelvételéhez szükséges egyes tulajdono-
si döntések meghozatalára” című előterjesztés 3. 
pontként történő tárgyalására vonatkozó javaslatot. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

372/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat a Budapesti Közlekedési 
Zrt. refi nanszírozási célú hitelfelvételéhez szüksé-
ges tulajdonosi kezesség vállalására” című előter-
jesztés 4. pontként történő tárgyalására vonatkozó 
javaslatot. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

373/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat a BÁLNA Közraktár 
projektre irányuló jogvitákkal, a Közraktárak épü-
letegyüttes befejezésével és hasznosításával kap-
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csolatos egyes kérdések megvitatására, beszámoló 
a BÁLNA jelenlegi helyzetéről” című előterjesztés 
5. pontként történő tárgyalására vonatkozó javasla-
tot. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

374/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat a kulturális ágazatba tar-
tozó egyszemélyes gazdasági társaságok 2013. évi 
beszámolójával kapcsolatos döntésekre” és a „Ja-
vaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő 
egyszemélyes színházi nonprofi t gazdasági társasá-
gok 2014. évi üzleti tervével kapcsolatos döntések-
re” című előterjesztések 10–11. pontként történő 
tárgyalására vonatkozó javaslatot. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

375/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat a BVK Holding Zrt. 
2013. évi beszámolójára vonatkozó tulajdonosi 
döntések meghozatalára” című előterjesztés ebéd-
szünet előtt 6. pontként történő tárgyalására vonat-
kozó javaslatot. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

376/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat az UEFA 2020 Labda-
rúgó Európa-bajnokság megrendezésére irányuló 
pályázathoz kapcsolódó Rendező Városi Szerződés 
aláírásának utólagos jóváhagyásáról” című előter-
jesztés korábbi pontként történő tárgyalására vonat-
kozó javaslatot. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

377/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el az „Alapítói határozat kiadása a 
BKK Zrt. 2014–2015. évi és a BKV Zrt. 2014. évi 
üzleti tervének elfogadására” című előterjesztés 1. 
pontként történő tárgyalására vonatkozó javaslatot. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

378/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat a Fővárosi Település-
szerkezeti Terv és a Fővárosi Rendezési Szabályzat 
véleményezési szakaszának lezárására” című elő-
terjesztés 5. pont után történő tárgyalására vonat-
kozó javaslatot. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

379/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat együttműködési keret-
megállapodás megkötésére a Honvédelmi Minisz-
tériummal” című előterjesztés korábbi pontként 
történő tárgyalására vonatkozó javaslatot. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

380/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat a FOK Nonprofi t Kft.-
vel kötött közszolgáltatási szerződés módosításá-
ra”, a „Javaslat a Ferenciek tere aluljáróban, illetve 
a 4-es metró Keleti pályaudvar és Kelenföld vasút-
állomás állomásain lévő helyiségek BKK Zrt. ré-
szére, ügyfélközpont kialakítása céljából történő 
térítésmentes használatba adására” és a „Javaslat 
Budapest Főváros Önkormányzata és a Nemzetkö-
zi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvánnyal kötendő 
Városligeti Gyermeknap és Mindenki Karácsonya 
közösségi rendezvényekre irányuló 2014. évi támo-
gatási szerződés jóváhagyására” című előterjeszté-
sek első öt pont között történő tárgyalására vonat-
kozó javaslatot. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

381/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat egyes nonprofi t gazdasá-
gi társaságok (FOK NKft., Budapest Esély NKft., 
FBI NKft.) 2013. évi beszámolójára vonatkozó tu-
lajdonosi döntésekre” és a „Javaslat a FOK Non-
profi t Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés 
módosítására” című előterjesztések zárt ülésen tár-
gyalandó napirendek előtt történő tárgyalására vo-
natkozó javaslatot. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

382/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat a Budapest Film Zrt. 
2014. évi üzleti tervével kapcsolatos döntésekre” 
című előterjesztés ebédszünet előtt történő tárgya-
lására vonatkozó javaslatot. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

383/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat a „841301 Sportcélú tá-
mogatás” cím felosztására és egyben sportszerve-
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zetek támogatására” című előterjesztés napirendről 
történő levételére vonatkozó javaslatot. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

384/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat a BVK Holding Zrt.-
vel kötött közfeladat ellátásának átadására irányu-
ló megállapodás 3. sz. módosítására és „A fővárosi 
házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer 
kialakítása” című projekt támogatási szerződésének 
4. sz. módosítására” című előterjesztés napirendről 
történő levételére vonatkozó javaslatot. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

385/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat a Pro Regio Közép-Ma-
gyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató 
Nonprofi t Közhasznú Kft.-vel kapcsolatos egyes 
döntések meghozatalára” című előterjesztés napi-
rendről történő levételére vonatkozó javaslatot. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

386/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat a Magyar Testgyakorlók 
Köre támogatására” című előterjesztés napirendről 
történő levételére vonatkozó javaslatot. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

387/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat a BKSZT és BKISZ pro-
jektek megvalósításához szükséges döntések meg-
hozatalára” című előterjesztés napirendről történő 
levételére vonatkozó javaslatot. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

388/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el az „Alapítói határozat kiadása a 
BKK Zrt. 2014–2015. évi és a BKV Zrt. 2014. évi 
üzleti tervének elfogadására” című előterjesztés na-
pirendről történő levételére vonatkozó javaslatot. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

389/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat a Böszörményi út fej-
lesztésének előkészítésével kapcsolatos döntések-

re” című előterjesztés napirendről történő levételé-
re vonatkozó javaslatot. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

390/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat a Fővárosi Önkormány-
zat kizárólagos tulajdonát képező Budapest XI., 
Kőrösy J. u. 3–5. ingatlan és a XI. kerület Újbuda 
Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező 
Egry J. u. 3–11. sz. ingatlan 5100/8299 tulajdoni 
hányadának cseréjére” című előterjesztés napirend-
ről történő levételére vonatkozó javaslatot. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

391/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Budapest, Rákoskeresztúri Új-
köztemető, 298., 300. és 301. parcella (Nemzeti 
Gyászpark) nemzeti emlékhely megőrzése, fenntar-
tása, fejlesztése és bemutatása” című előterjesztés 
napirendről történő levételére vonatkozó javaslatot. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

392/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

  1. Jelentések Budapest Főváros Önkormányzatának 
2013. évi költségvetési gazdálkodásáról. (Beszá-
moló Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi 
költségvetése alakulásáról. Javaslat Budapest Fővá-
ros Önkormányzata 2013. évi pénzmaradványának 
jóváhagyására.)

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

  3. Javaslat egyes gazdasági társaságok könyvvizsgá-
lóinak megválasztására és díjazásának megállapítá-
sára.

  4. Javaslat egyetértési megállapodás megkötésére Bu-
dapest Főváros Önkormányzata és Daejeon Város 
Önkormányzata között. 

  5. A Fővárosi Önkormányzat 2013. évi összefoglaló 
ellenőrzési jelentése.

  6. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésé-
re Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti 
és Pest Megyei Mérnöki Kamara között. 

  7. Javaslat közterület-felügyeleti feladatok átadás-át-
vétele tárgyában megállapodás megkötésére.

  8. Javaslat dr. Bagdy Gábor József és dr. György Ist-
ván főpolgármester-helyettesek részére a Pttv. 18. § 
(2) bekezdés szerinti költségátalány megállapítására.

  9. Javaslat a BÖK Kft. ügyvezetője megbízatásának 
meghosszabbítására vonatkozó előzetes tagi döntés 
meghozatalára.
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 10. Javaslat a Rév8 Zrt. igazgatósági és felügyelőbizott-
sági tagjai mandátumának meghosszabbítása tárgy-
ban előzetes döntés meghozatalára.

 11. Javaslat a BKK Zrt. felügyelőbizottságában történő 
tagcserére.

 12. Javaslat a Budapest főváros területén végzett hulla-
dékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. 
(IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

 13. Javaslat a kiemelt közcélú zöldterületekről szóló 
14/1993. (IV. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

 14. Javaslat a Budapest főváros díszvilágításáról szóló 
67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet 3. módosítá-
sára.

 15. Javaslat a FŐKERT Nonprofi t Zrt. és az FKF Zrt. 
alapító okiratának módosítására és a változásokkal 
egységes szerkezetű alapszabályának elfogadására.

 16. A Jáki kápolna felújításához kapcsolódó együttmű-
ködési megállapodás megkötése.

 17. Javaslat a vis maior pályázathoz kapcsolódó dönté-
sek elfogadására.

 18. Javaslat a BVK Holding Zrt.-vel kötött közfeladat 
ellátásának átadására irányuló megállapodás 3. sz. 
módosítására és „A fővárosi házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” című projekt 
támogatási szerződésének 4. sz. módosítására.

 19. Javaslat a BKSZT és BKISZ projektek megvalósítá-
sához szükséges döntések meghozatalára.

 20. Budapest, Rákoskeresztúri Újköztemető, 298., 300. 
és 301. parcella (Nemzeti Gyászpark) nemzeti em-
lékhely megőrzése, fenntartása, fejlesztése és bemu-
tatása.

 21. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 742/2013. (IV. 24.) 
és 743/2013. (IV. 24.) sz. határozatainak módosítá-
sára, a Budapest IV. kerület, Újpest Önkormányza-
tával közös tulajdonú erdők erdőgazdálkodási fel-
adatainak ellátása tárgyában.

 22. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igaz-
gatósága Pálya utcai telephelyének felújítására.

 23. A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 
alapító okiratának 8. számú módosítása.

 24. Javaslat a Budapesti Önkormányzati Követeléske-
zelő Kft. 2013. évi beszámolójának elfogadására és 
társasági szerződésének módosítására vonatkozó 
elő zetes döntések meghozatalára.

 25. Javaslat haszonkölcsön szerződés megkötésére a 
Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyer-
mekkórházával.

 26. Javaslat a BFVK Zrt. 2013. évi beszámolójának és 
2014. évi üzleti tervének, valamint 2014. évi éves 
közszolgáltatási szerződésének elfogadására.

 27. Javaslat a Jászai Mari téri aluljáróban lévő helyiség 
haszonkölcsönbe adására a BKV Zrt. részére.

 28. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tu-
lajdonát képező Budapest XI., Kőrösy J. u. 3–5. 
ingatlan és a XI. kerület Újbuda Önkormányzata 
kizárólagos tulajdonát képező Egry J. u. 3–11. sz. 
ingatlan 5100/8299 tulajdoni hányadának cseréjére.

 29. Javaslat a Ferenciek tere aluljáróban, illetve a 4-es 
metró Keleti pályaudvar és Kelenföld vasútállomás 
állomásain lévő helyiségek BKK Zrt. részére, ügy-
félközpont kialakítása céljából történő térítésmentes 
használatba adására.

 30. Javaslat a BKK Zrt.-vel kötött feladatellátásról és 
közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2013–
2014-re vonatkozó közlekedésszervezői éves mel-
lékletének 2. sz. módosítására.

 31. Javaslat a Budapesti villamos és trolibusz járműfej-
lesztéssel kapcsolatos döntések meghozatalára.

 32. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. 
között megkötött fejlesztési-, megvalósítási és pénz-
eszköz-átadási megállapodások összehangolásáról a 
Fővárosi Önkormányzat 2014. évi költségvetésével.

 33. Javaslat a „Széll Kálmán tér rekonstrukciója” és a 
„Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése” 
című fejlesztésekkel kapcsolatos döntések megho-
zatalára.

 34. Javaslat a Magyarország 2014. évi központi költ-
ségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben 
„Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak 
fővárosi szakaszai karbantartásának támogatására 
2014. évi támogatása” címen előirányzott felújítási 
támogatások kapcsán szükséges döntésekre. 

 35. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata vagyo-
náról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gya-
korlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rende-
let, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) 
Főv. Kgy. rendelet módosítására.

 36. Javaslat az FKF Zrt.-vel kötött, „A fővárosi hulla-
dékgazdálkodási rendszer környezetbarát technoló-
giáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasz-
nosítás arányának növelése” elnevezésű beruházás 
keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszkö-
zök és technológiák használati jogának átruházásá-
ról szóló megállapodás 2. sz. módosítására, va-
lamint a beruházás engedélyokiratának 2. számú 
módosítására.

 37. Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel 
a „Hulladéklerakástól történő eltérítéshez szüksé-
ges eszközök beszerzése – a fővárosi hulladékgaz-
dálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és 
informatikai korszerűsítése” című projekt önerő-
biztosítására vonatkozó vagyonkezelési szerződés 
megkötésére.

 38. Javaslat támogatási szerződés megkötésére a „Cséry-
telep kármentesítésének előkészítésére” című pro-
jekt vonatkozásában a Vidékfejlesztési Minisztéri-
ummal.

 39. Javaslat a „Közvilágítási célú energiaracionalizálás 
Budapest Főváros területén” című, KEOP-5.5.0/A/
12-2013-0067 jelű pályázathoz kapcsolódó önerő 
pénzügyi fedezetének biztosítására. 

 40. Javaslat a 2014. évi Műemléki Keret pályázatának 
kiírására.
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 41. Javaslat a „BTM Kiscelli Múzeum fejlesztése” c. 
pályázat benyújtására az EGT Finanszírozási Me-
chanizmus Kulturális és természeti örökség megőr-
zése és megújítása pályázati konstrukcióban.

 42. Javaslat egyes kulturális társaságok alapító okiratá-
nak módosítására.

 43. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában 
működő óvodák és az oktatási ágazathoz alapított 
egyes gazdasági szervezetek alapító okiratának mó-
dosítására.

 44. Javaslat a Thália Színház Nonprofi t Kft. beruházási 
feladatához kapcsolódó engedélyokirat és megvaló-
sítási megállapodás jóváhagyására.

 45. Javaslat a Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartá-
sában álló Soós István Borászati Szakképző Iskolá-
val kötendő, az intézmény köznevelési feladatainak 
ellátását szolgáló ingó vagyonelemekre ingyenes 
vagyonkezelői jogot biztosító szerződés jóváhagyá-
sára.

 46. Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum létszámá-
nak emelésére és a kapcsolódó előirányzat-módosí-
tásokra.

 47. Javaslat Abay Kunanbajev kazah költőt ábrázoló 
mellszobor elhelyezésére a Városligetben.

 48. Javaslat a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Köz-
pont Nonprofi t Kft. által szervezett budapesti őszi 
fesztiválprogram támogatására.

 49. Javaslat működtetői vélemény kiadására a Klebels-
berg Intézményfenntartó Központ által fenntartott 
egyes köznevelési intézmények átszervezéséhez.

 50. Javaslat a 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosítására.

 51. Javaslat a Budapest Esély Nonprofi t Kft. tevékeny-
ségével kapcsolatos dokumentumok elfogadására, 
illetve döntések meghozatalára. 

 52. Javaslat a Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébá-
nia Templom használatához szükséges vakolatja-
vítási, orgonafelújítási, harangozóberendezés-kor-
szerűsítési, valamint burkolatcsere kiegészítési 
munkálatokhoz.

 53. Javaslat a Budapest IV., Baross u. 100. szám alatti 
Idősek Otthona és a Budapest XIII., Dózsa György 
út 152. szám alatti Budapesti Módszertani Szociális 
Központ és Intézményei alapító okiratának módosí-
tására.

 54. Javaslat civil szervezetekkel támogatási szerződés 
módosításának megkötésére, beszámoló a Fővárosi 
Hajléktalanügyi Konzorcium 2013. évi tevékenysé-
géről.

 55. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és a 
Budapest Esély Nonprofi t Kft. között az ún. Város 
Boltja üzemeltetéséhez kapcsolódó szerződés meg-
kötésére.

 56. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és a 
Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvány-
nyal kötendő Városligeti Gyermeknap és Minden-

ki Karácsonya közösségi rendezvényekre irányuló 
2014. évi támogatási szerződés jóváhagyására.

 57. Javaslat a „841301 Sportcélú támogatás” cím fel-
osztására és egyben sportszervezetek támogatására.

 58. Javaslat a Magyar Testgyakorlók Köre támogatá-
sára.

 59. Javaslat a 2014. évi „847402 Bűnmegelőzési keret” 
felhasználására.

 60. Javaslat a Böszörményi út fejlesztésének előkészíté-
sével kapcsolatos döntésekre.

 61. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2014. 
évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 
14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

 62. 2014. évi felújítási és beruházási engedélyezési ok-
mányok.

 63. Javaslat a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Köz-
pont Nonprofi t Kft. ügyvezetőjének megválasztá-
sára.

 64. Javaslat a FOK Nonprofi t Kft.-vel kapcsolatos sze-
mélyi döntés meghozatalára.

 65. Döntés díszpolgári cím adományozásáról.
 66. Döntés Bárczy István Díj adományozásáról.
 67. Javaslat a Rác fürdő ügyének rendezésével kapcso-

latos döntések meghozatalára.
 68. Javaslat a „Fejlesztési hitelfelvétel 2014” tárgyú 

uniós eljárási rend szerinti, hirdetmény közzétételé-
vel induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást lezáró 
döntések meghozatalára.

 69. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. hitelfelvételéhez 
szükséges egyes tulajdonosi döntések meghozata-
lára.

 70. Javaslat kulturális nonprofi t kft.-k ügyvezetőinek 
további munkavégzésre irányuló jogviszonyaival és 
összeférhetetlenségeivel kapcsolatos döntésre.

 71. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 
(8153 Polgárdi-Ipartelepek, Somlyói u. 2.) intéz-
ményvezetőjének megbízására.

 72. Javaslat a BDK Kft. 2013. évi beszámolójára vonat-
kozó előzetes tulajdonosi döntések meghozatalára 
és a 2014. évi közszolgáltatási szerződésének meg-
kötésére.

 73. FŐKERT NZrt. 2014. évi zöldfelületi közszolgálta-
tási szerződés.

 74. Javaslat a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. és a Fő-
városi Önkormányzat között távhőszolgáltatási köz-
szolgáltatási szerződés megkötésére.

 75. Javaslat közfeladat átadásáról szóló megállapodás 
megkötéséről a Várgondnokság Nonprofi t Kft.-vel.

 76. Javaslat kezelői-üzemeltetői feladatokra vonatkozó 
megállapodás megkötésére az M4 metróvonal Etele 
téri kijáratának felszíni rendezésével kapcsolatban. 

 77. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. társasági köz-
gyűléseinek napirendi pontjaira vonatkozó előzetes 
döntések meghozatalára.

 78. Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2013. 
évi beszámolójának és 2014. évi üzleti tervének el-
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fogadására vonatkozó előzetes tulajdonosi döntések 
meghozatalára.

 79. Javaslat a FŐGÁZ Zrt. 2014. május 5-én tartandó 
évi rendes közgyűlésének napirendi pontjaira vonat-
kozó előzetes döntések meghozatalára. 

 80. Javaslat a BVK Holding Zrt. 2013. évi beszámolójá-
ra vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára.

 81. Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ 
Zrt. és a BKV Zrt. 2013. évi beszámolójával kap-
csolatos tulajdonosi döntésekre.

 82. Alapítói határozat kiadása a BKK Zrt. 2014–2015. 
évi és a BKV Zrt. 2014. évi üzleti tervének elfoga-
dására.

 83. Javaslat egyes nonprofi t gazdasági társaságok (FOK 
NKft., Budapest Esély NKft., FBI NKft.) 2013. évi 
beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntésekre.

 84. Javaslat a kulturális ágazatba tartozó egyszemélyes 
gazdasági társaságok 2013. évi beszámolójával kap-
csolatos döntésekre.

 85. Javaslat a Budapesti Vidám Park Zrt.-re vonatkozó 
egyes tulajdonosi döntések meghozatalára.

 86. Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elő-
vásárlási jog gyakorlása tekintetében (Bp. I., Or-
szágház utca 34., Bp. VI., Andrássy út 61., Bp. VI., 
Andrássy út 68. C. lh. VI/1., Bp. VI., Andrássy út 
68. C. lh. IV/1., Bp. V., Deák F. u. 17. V/3.).

 87. Javaslat a BÁLNA Közraktár projektre irányuló 
jogvitákkal, a Közraktárak épületegyüttes befejezé-
sével és hasznosításával kapcsolatos egyes kérdések 
megvitatására, beszámoló a BÁLNA jelenlegi hely-
zetéről.

 88. Pályázat kerületi önkormányzatok közösségi célú 
városrehabilitációs munkáinak támogatására.

 89. Javaslat a TÉR_KÖZ Városrehabilitációs Pályáza-
ton támogatást elnyert projektek támogatási szerző-
déseinek jóváhagyására.

 90. Javaslat a Budapesti Közlekedési Zrt. refi nanszíro-
zási célú hitelfelvételéhez szükséges tulajdonosi ke-
zesség vállalására.

 91. Javaslat a BFVT Kft., az ENVIRODUNA Kft., és a 
BVV Zrt. 2013. évi beszámolójára vonatkozó tulaj-
donosi döntésekre.

 92. Javaslat a Pro Regio Közép-Magyarországi Regio-
nális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofi t Közhasz-
nú Kft.-vel kapcsolatos egyes döntések meghozata-
lára.

 93. A BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság műkö-
désének 2014. évi költségvetése, illetve a 2013. évi 
menedzsment költségeinek felhasználásáról készült 
beszámoló elfogadása.

 94. Javaslat a 2013. évi Építészeti Értékvédelmi Támo-
gatás pályázat elbírálására.

 95. Javaslat a 2014. évi Építészeti Értékvédelmi Támo-
gatás pályázatának kiírására.

 96. Javaslat Budapest Településszerkezeti Tervének és 
a Fővárosi Szabályozási Kerettervének módosításá-
hoz a kormányrendelet szerinti véleményezés lezá-

rására a Budapest IV. kerület Újpest Városrendezési 
és Építési Szabályzatához kapcsolódóan.

 97. Javaslat Budapest Főváros Településszerkezeti Ter-
ve eseti módosításának a Budapest XIV. kerület, 
Hungária körút–Kacsóh Pongrác út–Hermina út–
Állatkerti körút–Gundel Károly út–29737 hrsz.-ú 
KV-IK keretövezetbe sorolt terület–29834/3 hrsz.-ú 
KL-VA vasúti terület–Varannó utca által határolt te-
rületre vonatkozó véleményezési szakaszának lezá-
rására.

 98. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés Étv. 60. § (10) be-
kezdésében rögzített hozzájárulási jogának gyakor-
lására a Budapest VIII. kerület, Kerepesi út–MÁV 
vasútvonal–Salgótarjáni út–Fiumei út–Mosonyi 
utca–Lóvásár utca által határolt területre vonatko-
zóan.

 99. Javaslat a Fővárosi Településszerkezeti Terv és a 
Fővárosi Rendezési Szabályzat véleményezési sza-
kaszának lezárására.

100. Javaslat kölcsönszerződés felmondása feltételeinek 
pontosítására.

101. Javaslat pályázat benyújtására és követő partnerként 
való részvételre a Horizont 2020 EU kutatási és in-
novációs keretprogramban.

102. Javaslat pályázat benyújtására a Margitszigeti ka-
merarendszer fejlesztésére.

103. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésé-
re a BKV Zrt.-vel „A budapesti M2 metróvonal fej-
lesztése” című KÖZOP-5.5.0-09-11-2013-0004 jelű 
projekt megvalósítása érdekében.

104. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában 
lévő egyszemélyes színházi nonprofi t gazdasági tár-
saságok 2014. évi üzleti tervével kapcsolatos dönté-
sekre.

105. Javaslat a Budapest Film Zrt. 2014. évi üzleti tervé-
vel kapcsolatos döntésekre.

106. Javaslat a FOK Nonprofi t Kft.-vel kötött közszol-
gáltatási szerződés módosítására.

107. Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazga-
tó-helyettesének kinevezéséhez egyetértési jog gya-
korlására.

108. Javaslat együttműködési keretmegállapodás meg-
kötésére a Design Terminállal. 

109. Javaslat együttműködési keretmegállapodás meg-
kötésére a Honvédelmi Minisztériummal. 

110. Javaslat az „SZ” jelű (szabadidősport) Fővárosi Ön-
kormányzat sportágazati pályázat kiírásának elfoga-
dására. 

111. Javaslat az UEFA 2020 Labdarúgó Európa-bajnok-
ság megrendezésére irányuló pályázathoz kapcsoló-
dó Rendező Városi Szerződés aláírásának utólagos 
jóváhagyására.

112. BMSZKI Szolgáltató és Üzemeltető Kft. alapítói 
határozatának véleményezése. 

113. Javaslat együttműködési megállapodás elfogadásá-
ra az Albertfalván lezárt temető rendezésére vonat-
kozóan.
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

393/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
tudomásul veszi Budapest Főváros Önkormányzata 
2013. évi vagyonkimutatásáról szóló tájékoztatót.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 19/2014. (V. 19.) önkormányzati rendele-
tét Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi költség-
vetése végrehajtásáról.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

394/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
tudomásul veszi a Budapest Főváros Önkormány-
zata 2013. évi egyszerűsített beszámolóját az elő-
terjesztés 2. sz. melléklete 1–4. számú táblázatai 
szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

395/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
tudomásul veszi  Budapest Főváros Önkormányza-
ta 2013. évi vagyonkimutatásáról szóló tájékozta-
tót.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 19/2014. (V. 19.) önkormányzati rendele-
tét Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi költség-
vetése végrehajtásáról.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

396/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h. 
tudomásul veszi Budapest Főváros Önkormányzata 
2013. évi egyszerűsített beszámolóját az előterjesz-
tés 2. sz. melléklete 1–4. számú táblázatai szerinti 
tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

397/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
a) Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési in-

tézményei pénzmaradványát és vállalkozási ered-
ményét az előterjesztés 2. számú mellékletének 5. 
oszlopa szerinti összegeinek fi gyelembevételével 
állapítja meg. 

 A megállapított maradványokból a költségvetési 
intézmények saját hatáskörükben:
• a személyi juttatások előirányzatát legfeljebb az 

előterjesztés 2. számú mellékletének 6. oszlopa;

• a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 
legfeljebb az előterjesztés 2. számú mellékleté-
nek 7. oszlopa szerinti összegekkel emelhetik.

b) A kimutatott fi nanszírozási korrekciókból a le nem 
utalt támogatást 19. oszlopa, a befi zetési kötelezett-
séget 11. oszlopa, a túlfi nanszírozást 15. oszlopa 
szerint állapítja meg.

c) Tekintettel arra, hogy az előterjesztés 2. sz. mel-
lékletének 16., 17. oszlopaiban kimutatott Ön-
kormányzat által le nem utalt támogatás és ezzel 
párhuzamosan 8., 9. oszlopokban azonos összeg-
gel kimutatott intézményi befi zetési kötelezettség 
olyan céljellegű beruházásokhoz, felújításokhoz 
kapcsolódik, amelyek a 2014. évi költségvetésben 
visszatervezésre kerültek, ezért a hivatkozott oszlo-
pokban kimutatott fi nanszírozási korrekciókat úgy 
hagyja jóvá, hogy pénzügyi-számviteli rendezést 
nem igényelnek.

398/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
a) Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala 
 pénzmaradványát az előterjesztés 2. számú mellék-

letének (B) sor 5. oszlopa szerinti összegének fi -
gyelembevételével állapítja meg. A megállapított 
maradványból a Hivatal saját hatáskörében:
• a személyi juttatások előirányzatát legfeljebb az 

előterjesztés 2. számú mellékletének (B) sor 6. 
oszlopa;

• a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 
legfeljebb az előterjesztés 2. számú mellékleté-
nek (B) sor 7. oszlopa szerinti összegekkel emel-
heti.

b) A kimutatott fi nanszírozási korrekciókból a befi -
zetési kötelezettséget a 11. oszlop, a le nem utalt 
támogatást a 19. oszlop szerint állapítja meg úgy, 
hogy abból 155 599 E Ft alulfi nanszírozás leuta-
lásával – az előterjesztés 7. számú mellékletének 
B sor – a kötelezettségvállalások fedezetére a kü-
lönbözetet biztosítja, a fennmaradó 1 466 742 E Ft 
pénzügyi rendezésére (leutalására) nem kerül sor. 

c) A Főpolgármesteri Hivatal 2013. évi pénzmarad-
vány elszámolásához kapcsolódóan a pénzma-
radványból az előterjesztés 8. számú melléklete 
szerinti, a Főpolgármesteri Hivatal által vállalt kö-
telezettségvállalások teljesítésére fedezetet biztosít 
511 737 E Ft összegben.

d) Tekintettel arra, hogy az előterjesztés 2. sz. mellék-
letének (B) sor 16., 17. oszlopaiban kimutatott, Ön-
kormányzat által le nem utalt támogatás és ezzel 
párhuzamosan 8., 9. oszlopokban azonos összeggel 
kimutatott hivatali befi zetési kötelezettség olyan 
céljellegű beruházásokhoz, felújításokhoz kapcso-
lódik, amelyek a 2014. évi költségvetésben visz-
szatervezésre kerültek, ezért a hivatkozott oszlo-
pokban kimutatott fi nanszírozási korrekciókat úgy 
hagyja jóvá, hogy pénzügyi-számviteli rendezést 
nem igényelnek.
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399/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat pénzmaradványát az elő-
terjesztés 4. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

400/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata pénzmaradvány 
elszámolásához kapcsolódóan:
• a 2013. évi normatív kötött felhasználású támo-

gatások elszámolását az előterjesztés 5. számú 
melléklete;

• a 2013. évi központosított előirányzatok és egyéb 
kötött felhasználású támogatások elszámolását 
az előterjesztés 5/b. számú melléklete;

• a 2012. évi központosított előirányzatok és egyéb 
kötött felhasználású támogatások elszámolását 
az előterjesztés 5/c. számú melléklete 

szerint hagyja jóvá.

401/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A 2013. évi pénzmaradvány-elszámolás során a 
800000-es címeken tervbe vett kötelezettséggel ter-
helt maradványokat az előterjesztés 6. számú mel-
lékletének 22. oszlopa szerint hagyja jóvá.
Ezeknek a maradványoknak a 2013. évre vonat-
kozó elszámolása és 2014. évi felhasználása csak 
a 2013. évi kötelezettségvállalások és közszolgál-
tatási szerződések ismételt felülvizsgálata után en-
gedélyezett.

Határidő: a kötelezettségvállalások felülvizsgálatára: 
folyamatosan, legkésőbb 2014. május 31-ig

Felelős: Tarlós István 

402/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Az ismételt felülvizsgálat eredményeképpen eset-
legesen indokolatlanul biztosított előirányzatokat 
a költségvetési rendelet júniusi módosításában kell 
rendezni. 

Határidő: a költségvetési rendelet 2014. júniusi mó-
dosítása

Felelős: Tarlós István 

403/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A 2013. évi pénzmaradvány-elszámolás során az 
önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények 
le nem utalt támogatása címen tervbe vett kötele-
zettséggel terhelt maradványt az előterjesztés 7. 
számú mellékletének (A) sora szerint hagyja jóvá.

404/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A fejlesztési támogatások 2015. évre áthúzódó ki-
fi zetései miatt tervbe vesz az új „910901 2015. 
évre áthúzódó fejlesztési források céltartaléka” 
cím kiadási, azon belül tartalékok előirányzatán 
4 700 613 E Ft-ot.

405/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A projektekre kapott állami támogatások folya-
matban lévő elszámolása miatt tervbe vesz az új 

„918501 Állammal szemben folyamatban lévő el-
számolásokra képzett céltartalék” cím kiadási, azon 
belül tartalékok előirányzatán 834 863 E Ft-ot.

406/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A nemzetközi támogatási program keretében utó-
lag fi nanszírozásra kerülő feladatok miatt tervbe 
vesz az új „919201 EU-s fi nanszírozás céltartalé-
ka” cím kiadási, azon belül tartalék előirányzaton 
19 669 511 E Ft-ot.

407/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A 2014. évben vállalt, valamint a pályázatokból 
a következő évre áthúzódó kötelezettségek miatt 
tervbe vesz az új „911101 2014. évi kötelezettségek 
céltartaléka” cím kiadási, azon belül tartalék elő-
irányzaton 3 441 836 E Ft-ot.

408/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Az elkötelezettségek jóváhagyása után megképző-
dött 3 304 498 E Ft szabad pénzmaradvány terhére 
megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadá-
si előirányzatát 3 304 498 E Ft-tal. 

409/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A forgatási célú értékpapírok állományával az aláb-
bi címkódokon az előirányzatokat megemeli
• a „852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok 

beváltása, értékesítése” cím bevételi, azon belül 
a hitel-, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 
(belföldi értékpapírok bevételei) előirányzaton 
12 129 998 E Ft-tal;

• az új „919702 értékpapírok céltartaléka” cím ki-
adási előirányzatán 12 129 998 E Ft-tal.

410/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
költségvetési intézmények részére az előterjesz-
tés 7. számú melléklete szerint jóváhagyott, le nem 
utalt támogatások leutalásáról.

Határidő: az áprilisi költségvetési rendeletmódosítás 
hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István 

411/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy értesítse a költség-
vetési intézményeket a jóváhagyott pénzmarad-
ványról, a vállalkozási tevékenység eredményéről, 
a befi zetési kötelezettségekről.

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

követően, legkésőbb 2014. június 15-ig
Felelős: Tarlós István 

A napirend 2. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: Tarlós István 
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

412/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az alábbi, Molnár Gyula képviselő 
által szóban tett módosító indítvány beépül a rende-
letbe: „A főpolgármester az átruházott hatáskörök-
ben hozott döntéseiről a Fővárosi Közgyűlést tájé-
koztatja.”

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 20/2014. (V. 12.) önkormányzati rende-
letét – az elfogadott módosító indítvánnyal – a Fővárosi 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításá-
ról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. 

A napirend 3. pontja: Javaslat egyes gazdasági tár-
saságok könyvvizsgálóinak megválasztására és díjazásá-
nak megállapítására.

Előterjesztő: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

413/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében 
eljárva úgy dönt, hogy a BDK Budapesti Dísz- és 
Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésén 
Budapest Főváros Önkormányzata, mint tag képvi-
seletében eljáró személy kötött mandátummal eljár-
va „igen” szavazatával támogassa a következő dön-
tések meghozatalát:
– az Auditor-Partners Könyvvizsgáló és Pénz-
ügyi Tanácsadó Kft. (1124 Budapest, Fodor utca 
139., cégjegyzékszáma: 01-09-064019) BDK Kft. 
könyvvizsgálójának történő megválasztását 2014. 
június 1-től 2015. május 31-ig terjedő időszakra, 
a könyvvizsgálatért felelős személy, Pluhár Márta 
bejegyzett könyvvizsgáló bevonásával, továbbá a 
könyvvizsgáló díjazásának megállapítását a 2014. 
üzleti évre – a korábbi évi könyvvizsgálói díjjal 
megegyezően – 2 497 300 Ft + áfa összegben.
Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a BDK 
Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron követ-
kező taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi 
képviselőjeként kötött mandátummal eljárva ve-
gyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi kép-
viselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a Társaság soron következő taggyűlésének 
napja 

Felelős: Tarlós István 

414/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljár-
va úgy dönt, hogy a Fővárosi Gázművek Zrt. soron 
következő közgyűlésén Budapest Főváros Önkor-
mányzata, mint részvényes képviseletében eljáró 
személy kötött mandátummal eljárva „igen” szava-
zatával támogassa a következő döntések meghoza-
talát:
– a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 
(1068 Budapest, Dózsa Gy. u. 84/C., cégjegyzék-
száma: 01-09-071057) FŐGÁZ Zrt. könyvvizsgá-
lójának történő megválasztását 2014. június 1-től 
2015. május 31-ig terjedő időszakra, a könyvvizs-
gálatért felelős személy, Horváth Tamás (1028 Bu-
dapest, Bölény utca 16., könyvvizsgálói kamarai 
nyilvántartási száma: 03449) bejegyzett könyvvizs-
gáló bevonásával, továbbá a könyvvizsgáló díjazá-
sának megállapítását a 2014. üzleti évre – a korábbi 
évi könyvvizsgálói díjjal megegyezően – 6 249 200 
Ft + áfa összegben. 
Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a Fővá-
rosi Gázművek Zrt. soron következő közgyűlésén 
a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselője-
ként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és 
felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatal-
mazásának aláírására.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésé-
nek napja 

Felelős: Tarlós István 

415/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatásköré-
ben eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási 
Művek Zrt. soron következő közgyűlésén Budapest 
Főváros Önkormányzata, mint részvényes képvise-
letében eljáró személy kötött mandátummal eljárva 
„igen” szavazatával támogassa a következő dönté-
sek meghozatalát:
– a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. 
(1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., cégjegy-
zékszáma: 01-09-064019) FCSM Zrt. könyvvizs-
gálójának történő megválasztását 2014. június 1-től 
2015. május 31-ig terjedő időszakra, a könyvvizs-
gálatért felelős személy, Tímár Pál (1188 Budapest, 
Táncsics Mihály u. 98/B., könyvvizsgálói kamarai 
nyilvántartási száma: 003844) könyvvizsgáló és 
Barsi Éva (1163 Budapest, Katalin utca 8., könyv-
vizsgálói kamarai nyilvántartási száma: 004497) 
helyettes könyvvizsgáló bevonásával, továbbá a 
könyvvizsgáló díjazásának megállapítását a 2014. 
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üzleti évre – a korábbi évi könyvvizsgálói díjjal 
megegyezően – 7 950 000 Ft + áfa összegben.
Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a Fővá-
rosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő köz-
gyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselő-
jeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és 
felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatal-
mazásának aláírására.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésé-
nek napja

Felelős: Tarlós István

416/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a Buda-
pest Főváros Városépítési Tervező Kft. legfőbb 
szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy
– a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a 
Correct Pénzügyi és Könyvszakértő Kft.-t (1026 
Budapest, Bimbó út 182., cégjegyzékszáma: 01-
09-907186), a könyvvizsgálatért felelős személy-
nek megválasztja Egri István Ivánt (1048 Budapest, 
Fogarasi út 58., könyvvizsgálói kamarai nyilvántar-
tási száma: 003152) 2014. június 1-től 2015. május 
31-ig terjedő időtartamra, 60 088 Ft + áfa havi díja-
zásért.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Gt. 168. § (1) 
bekezdésének megfelelően az alapítói (tagi) dön-
tésről értesítse a Társaság ügyvezetőjét annak ér-
dekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó vál-
tozások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a 
könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon be-
lül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gon-
doskodjon. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

417/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a 
Parking Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljár-
va úgy dönt, hogy 
– a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a 
BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.-t (1103 
Budapest, Kőér utca 2/A. C. épület, cégjegyzék-
száma: 01-09-867785), a könyvvizsgálatért felelős 
személynek megválasztja Baumgartner Ferencet 
(1037 Budapest, Kunigunda útja 22., könyvvizs-
gálói engedély száma: 002955) 2014. június 1-től 
2015. május 31-ig terjedő időtartamra, 500 000 Ft 
+ áfa évi díjazásért, azzal, hogy a könyvvizsgálói 
szerződésben külön felmondási jogot kell biztosí-
tani a Parking Kft. részére arra az esetre, ha a Tár-

saság beolvadással vagy egyéb okból történő meg-
szüntetésére sor kerül.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Gt. 168. § (1) 
bekezdésének megfelelően az alapítói (tagi) dön-
tésről értesítse a Társaság ügyvezetőjét annak ér-
dekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó vál-
tozások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a 
könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon be-
lül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gon-
doskodjon. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

418/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a Buda-
pest Film Zrt. legfőbb szervének hatáskörében el-
járva úgy dönt, hogy 
– a Társaság könyvvizsgálójának megválaszt-
ja a HKH Consulting Kft.-t (1132 Budapest, Váci 
út 34. III/2., cégjegyzékszáma: 01-09-882407), a 
könyvvizsgálatért felelős személynek megválaszt-
ja Horváth Jánost (1044 Budapest, Szabolcska M. 
utca 43., könyvvizsgálói engedély száma: 003436) 
2014. június 1-től 2015. május 31-ig terjedő időtar-
tamra, 72 000 Ft + áfa havi megbízási díjért. 
– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Gt. 168. § (1) 
bekezdésének megfelelően az alapítói (tagi) dön-
tésről értesítse a Társaság ügyvezetőjét annak ér-
dekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó vál-
tozások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a 
könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon be-
lül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gon-
doskodjon. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

419/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a Szabad 
Tér Színház Nonprofi t Kft. legfőbb szervének ha-
táskörében eljárva úgy dönt, hogy 
– a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a 
Leitner+Leitner Audit Könyvvizsgáló és Tanács-
adó Kft.-t (1027 Budapest, Kapás utca 6–12., cég-
jegyzékszáma: 01-09-367040), a könyvvizsgálatért 
felelős személynek megválasztja Siklósi Mártát 
(2042 Kamaraerdő, Kígyó u. 14., könyvvizsgálói 
ka marai nyilvántartási száma: 003610) 2014. jú-
lius 1-től 2019. június 30-ig terjedő időtartamra, 
66 585 Ft + áfa havi díjazásért. 
– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Gt. 168. § (1) 
bekezdésének megfelelően az alapítói (tagi) dön-
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tésről értesítse a Társaság ügyvezetőjét annak ér-
dekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó vál-
tozások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a 
könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon be-
lül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gon-
doskodjon. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

420/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a Trafó 
Kortárs Művészetek Háza Nonprofi t Kft. legfőbb 
szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy 
– a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a 
Mingus Gazdasági Szolgáltató és Könyvvizsgáló 
Kft.-t (1165 Budapest, Mátyás király tér 6/a., cég-
jegyzékszáma: 01-09-268667), a könyvvizsgála-
tért felelős személynek megválasztja Miszori Ildi-
kót (könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: 
003327) 2014. július 1-től 2019. június 30-ig ter-
jedő időtartamra, nettó 86 000 Ft megbízási össze-
gért. 
– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Gt. 168. § (1) 
bekezdésének megfelelően az alapítói (tagi) dön-
tésről értesítse a Társaság ügyvezetőjét annak ér-
dekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó vál-
tozások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a 
könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon be-
lül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gon-
doskodjon. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

421/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a Buda-
pesti Vidámpark Zrt. legfőbb szervének hatásköré-
ben eljárva úgy dönt, hogy
– a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a 
HKH Consulting Kft.-t (1132 Budapest, Váci út 34. 
III/2., cégjegyzékszáma: 01-09-882407), a könyv-
vizsgálatért felelős személynek megválasztja Hor-
váth Jánost (1044 Budapest, Szabolcska M. u. 43., 
könyvvizsgálói engedély száma: 003436) 2014. jú-
nius 1-től 2014. december 31-ig, illetve a végelszá-
molás megindításától annak befejezéséig terjedő 
időtartamra, a Társaság igazgatósága és a felügye-
lőbizottsága által elfogadott könyvvizsgálói ajánlat 
alapján az alábbi díjazással:
– a végelszámolás elhatározását követően a te-
vékenységet lezáró éves beszámoló elkészítéséért 
540 000 Ft + áfa díjazásért;

– a végelszámolás lezárásakor készítendő le-
záró beszámoló elkészítéséért és záradékolásáért 
250 000 Ft + áfa díjazásért;
– amennyiben a végelszámolás a megindítását kö-
vető 1 éven belül nem fejeződik be, a kötelező, egy-
éves periódus fi gyelembevételével készített beszá-
moló díja az előbbieken felül 370 000 Ft + áfa.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Gt. 168. § (1) 
bekezdésének megfelelően az alapítói (tagi) dön-
tésről értesítse a Társaság ügyvezetőjét annak ér-
dekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó vál-
tozások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a 
könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon be-
lül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gon-
doskodjon. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

422/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján az 
ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. legfőbb 
szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy
– a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a 
C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft.-t (1148 Budapest, 
Fogarasi út 58., cégjegyzékszáma: 01-09-364944), 
a könyvvizsgálatért felelős személynek megválaszt-
ja dr. Tasnádi Márta Évát (1147 Budapest, Fűrész 
utca 23., könyvvizsgálói tagsági száma: 005030) 
2014. június 1-től 2015. május 31-ig terjedő időtar-
tamra, a korábbival megegyezően 98 000 Ft + áfa 
havi díjazásért.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Gt. 168. § (1) 
bekezdésének megfelelően az alapítói (tagi) dön-
tésről értesítse a Társaság ügyvezetőjét annak ér-
dekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó vál-
tozások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a 
könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon be-
lül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gon-
doskodjon. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

423/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében 
eljárva, a Budapesti Önkormányzati Követeléske-
zelő Kft. soron következő taggyűlésén a Budapest 
Főváros Önkormányzata, mint tag képviseletében 
eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” 
szavazatával támogassa a következő döntések meg-
hozatalát:
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– a PERTIA Könyvvizsgáló Zrt. (1055 Budapest, 
Szalay utca 2., cégjegyzékszáma: 01-10-043539) 
BÖK Kft. könyvvizsgálójának történő megválasz-
tását 2014. június 1-től 2015. május 31-ig terje-
dő időszakra, a könyvvizsgálatért felelős személy, 
Virág Attila (1148 Budapest, Jerney utca 35–37., 
könyvvizsgálói engedély száma: 004242) bejegy-
zett könyvvizsgáló bevonásával, továbbá a könyv-
vizsgáló díjazásának megállapítását a 2014. üzleti 
évre 600 000 Ft + áfa éves megbízási díjért.
Meghatalmazza Szabó Árpádot, hogy a BÖK Kft. 
soron következő taggyűlésén a Fővárosi Önkor-
mányzat tagi képviselőjeként kötött mandátummal 
eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a 
tagi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a Társaság soron következő taggyűlésének 
napja 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 4. pontja: Javaslat egyetértési megálla-
podás megkötésére Budapest Főváros Önkormányzata és 
Daejeon Város Önkormányzata között.

Előterjesztő: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

424/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
egyetért és jóváhagyja a Budapest Főváros Önkor-
mányzata és Daejeon Város Önkormányzata között 
2014. április 10. napján megkötött egyetértési meg-
állapodást az előterjesztés melléklete szerinti tarta-
lommal. 

A napirend 5. pontja: A Fővárosi Önkormányzat 
2013. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése.

Előterjesztő: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

425/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja „a Fővárosi Önkormányzat 2013. évi 
összefoglaló ellenőrzési jelentése” című FPH006/
121-5/2014. sz. előterjesztést. 

A napirend 6. pontja: Javaslat együttműködési meg-
állapodás megkötésére Budapest Főváros Önkormányza-
ta és a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara között.

Előterjesztő: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

426/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti az együttműködési megál-
lapodást a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Ka-
marával az előterjesztés melléklete szerinti tarta-

lommal, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a 
megállapodás aláírására. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 7. pontja: Javaslat közterület-felügyeleti 
feladatok átadás-átvétele tárgyában megállapodás meg-
kötésére.

Előterjesztő: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

427/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkor-
mányzata és a Budapest Főváros XXIII. kerület 
Soroksár Önkormányzata között a közterület-fel-
ügyeleti feladatok átadás-átvétele tárgyú, az előter-
jesztés 2. számú melléklete szerinti megállapodást, 
egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás 
aláírására.

Határidő: 90 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 8. pontja: Javaslat dr. Bagdy Gábor Jó-
zsef és dr. György István főpolgármester-helyettesek ré-
szére a Pttv. 18. § (2) bekezdés szerinti költségátalány 
megállapítására.

Előterjesztő: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

428/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
tudomásul veszi, hogy dr. Bagdy Gábor József és dr. 
György István főpolgármester-helyettesek ország-
gyűlési képviselői megbízatása az Alaptörvény 4. 
cikk (3) bekezdés a) pontja alapján megszűnik. 

429/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Dr. Bagdy Gábor József főpolgármester-helyettes 
részére az országgyűlési képviselői megbízatása 
megszűnését követő naptól az 1770/2010. (X. 15.) 
Főv. Kgy. határozat szerinti illetménye 20%-ának 
megfelelő mértékű, összegszerűen 132 280 Ft/hó-
nap költségátalányt állapít meg. 

Határidő: 2014. május 15. 
Felelős: Tarlós István 

430/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Dr. György István főpolgármester-helyettes részé-
re az országgyűlési képviselői megbízatása meg-
szűnését követő naptól az 1767/2010. (X. 15.) Főv. 
Kgy. határozat szerinti illetménye 20%-ának meg-
felelő mértékű, összegszerűen 134 000 Ft/hónap 
költségátalányt állapít meg. 

Határidő: 2014. május 15. 
Felelős: Tarlós István 
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A napirend 9. pontja: Javaslat a BÖK Kft. ügyveze-
tője megbízatásának meghosszabbítására vonatkozó elő-
zetes tagi döntés meghozatalára.

Előterjesztő: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

431/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdése és (2) bek. b) pontja alapján előzetes 
tagi döntésével támogatja Kovács István, a BÖK 
Kft. ügyvezetője határozott időre, 1 évre történő új-
raválasztását, egyben megbízási szerződésének vál-
tozatlan feltételek mellett történő meghosszabbítá-
sát 2015. május 31-ig. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

432/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Felhatalmazza a Fővárosi Önkormányzat tagi 
képviselőjét, Szabó Árpádot, hogy kötött mandá-
tummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a 
431/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. határozatban leírtak 
szerinti döntésnek a BÖK Kft. taggyűlése általi 
meghozatalát. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 10. pontja: Javaslat a Rév8 Zrt. igazga-
tósági és felügyelőbizottsági tagjai mandátumának meg-
hosszabbítása tárgyban előzetes döntés meghozatalára.

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

433/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében és (2) bekezdésének a) és b) pont-
jában foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a 
RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesz-
tési Zrt. soron következő közgyűlésén Budapest 
Főváros Önkormányzata, mint részvényes megha-
talmazottjaként és képviseletében a közszolgálta-
tási szerződésében foglaltak alapján eljáró BFVK 
Zrt. képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” 
szavazatával támogassa a következő döntések meg-
hozatalát:
– A RÉV8 Zrt. közgyűlése Somfai Ágnes, Bar-
tók Béla és Alföldi György igazgatósági tagoknak 
a megbízatását meghosszabbítja 2015. május 31. 
napjáig.

– A RÉV8 Zrt. közgyűlése Kakuk László igazga-
tósági tag megbízatásának lejárta miatt megüresedő 
helyre megválasztja dr. Dudás Lórántot 2014. jú-
nius 1. napjától 2015. május 31. napjáig. 
– A RÉV8 Zrt. közgyűlése dr. Kelényi Ferenc 
Sándor igazgatósági tag megbízatásának lejárta mi-
att megüresedő helyre megválasztja Réti Borbálát 
2014. június 1. napjától 2015. május 31. napjáig.
– A RÉV8 Zrt. közgyűlése Gáspár Lídia, Vörös 
Tamás és Máté László felügyelőbizottsági tagok-
nak a megbízatását meghosszabbítja egységesen, 
2015. május 31. napjáig. 

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlése 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 11. pontja: Javaslat a BKK Zrt. felügye-
lőbizottságában történő tagcserére.

Előterjesztő: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

434/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglaltak alapján, a BKK Buda-
pesti Közlekedési Központ Zrt. legfőbb szervének 
hatáskörében eljárva 
– Tudomásul veszi dr. Greschik Gyula Kálmán le-
mondását a Társaság felügyelőbizottságában betöl-
tött tagi és elnöki tisztségéről.
– A lemondás folytán megüresedő felügyelőbi-
zottsági helyre a Társaság felügyelőbizottságának 
tagjává és elnökévé megválasztja Szemenyei Lász-
lót (an.: Cseh Anna, lakcím: 1221 Budapest, Szent 
Korona u. 24.) 2014. május 1. napjától határozatlan 
időtartamra, díjazását a korábbi elnök díjazásával 
azonos mértékű, 357 000 Ft/hó összegben állapítja 
meg, azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdon-
ban álló gazdasági társaságok takarékosabb műkö-
déséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) be-
kezdésében foglaltakra fi gyelemmel történhet.

435/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezérigazgatóját értesítse annak 
érdekében, hogy a Társaság jogi képviselőjének 
közreműködésével gondoskodjon a személyi válto-
zások Cégbírósághoz való bejelentéséről.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 12. pontja: Javaslat a Budapest fővá-
ros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatásról szóló 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosítására.

Előterjesztő: dr. György István 
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A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 21/2014. (V. 19.) önkormányzati rendele-
tét a Budapest főváros területén végzett hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (IV. 18.) Főv. 
Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. mel-
léklete szerinti tartalommal. 

A napirend 13. pontja: Javaslat a kiemelt közcélú 
zöldterületekről szóló 14/1993. (IV. 30.) Főv. Kgy. rende-
let módosítására.

Előterjesztő: dr. György István 

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 22/2014. (V. 19.) önkormányzati rende-
letét a kiemelt közcélú zöldterületekről szóló 14/1993. 
(IV. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesz-
tés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 14. pontja: Javaslat a Budapest főváros 
díszvilágításáról szóló 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. ren-
delet 3. módosítására.

Előterjesztő: dr. György István 

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 23/2014. (V. 19.) önkormányzati rendele-
tét a Budapest főváros díszvilágításáról szóló 67/2012. 
(IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesz-
tés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 15. pontja: Javaslat a FŐKERT Nonpro-
fi t Zrt. és az FKF Zrt. alapító okiratának módosítására 
és a változásokkal egységes szerkezetű alapszabályának 
elfogadására.

Előterjesztő: dr. György István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

436/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján, a BVK HOL-
DING Budapesti Városüzemeltetési Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság alapító okiratának VII. 
1. za) pontjában a BVK HOLDING Zrt. igazgató-
ságától elvont hatáskörben eljárva úgy dönt, hogy a 
Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofi t 
Részvénytársaság (a továbbiakban: FŐKERT Non-
profi t Zrt., székhelye: 1073 Budapest, Dob utca 90., 
cégjegyzékszáma: Cg.01-10-042452) 2014. május 
31. napjától a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban mű-
ködik tovább, módosítja a FŐKERT Nonprofi t Zrt. 
alapító okiratát és jóváhagyja a FŐKERT Nonpro-

fi t Zrt. változásokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapszabályát 2014. május 31-i hatálybalépéssel az 
előterjesztés 1–2. sz. mellékletei szerinti tartalom-
mal. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a jelen határozatot 
a BVK HOLDING Zrt. részére küldje meg annak 
érdekében, hogy a BVK HOLDING Zrt. igazgató-
sága azzal azonos tartalmú – cégbejegyzésre alkal-
mas – részvényesi határozatát hozza meg, és egyben 
gondoskodjon a szükséges cégjogi dokumentumok 
aláírásáról, valamint a Fővárosi Törvényszék Cég-
bírósága részére történő benyújtásáról.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

437/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján, a BVK HOL-
DING Budapesti Városüzemeltetési Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság alapító okiratának VII. 
1. za.) pontjában a BVK HOLDING Zrt. igazgató-
ságától elvont hatáskörben eljárva úgy dönt, hogy 
a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Műkö-
dő Részvénytársaság (a továbbiakban: FKF Zrt., 
székhelye: 1081 Budapest, Alföldi utca 7., cégjegy-
zékszáma: 01-10-043157) 2014. július 1. napjától 
nonprofi t gazdasági társaságként, továbbá a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendel-
kezéseivel összhangban működik tovább, valamint 
módosítja az FKF Zrt. alapító okiratát és jóváhagy-
ja az FKF Zrt. változásokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapszabályát 2014. július 1-jei hatálybalé-
péssel az előterjesztés 3–4. sz. mellékletei szerinti 
tartalommal. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy jelen határozatot a 
BVK HOLDING Zrt. részére küldje meg annak ér-
dekében, hogy a BVK HOLDING Zrt. igazgatósá-
ga azzal azonos tartalmú – cégbejegyzésre alkalmas 
– részvényesi határozatát hozza meg, és egyben 
gondoskodjon a szükséges cégjogi dokumentumok 
aláírásáról, valamint a Fővárosi Törvényszék Cég-
bírósága részére történő benyújtásáról.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 16. pontja: A Jáki kápolna felújításához 
kapcsolódó együttműködési megállapodás megkötése.

Előterjesztő: dr. György István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

438/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
kötelezettséget vállal a Jáki kápolnának (Vajdahu-
nyad vára Épületegyüttes, hrsz.: 29732/1, műem-
lékvédelmi azonosító: 1234, törzsszám: 15771) az 
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EGT Finanszírozási Mechanizmus gondozásában 
meghirdetett Kulturális és természeti örökség meg-
őrzése és megújítása – Városi épített örökség meg-
őrzése (kódszám: HU07PA16-A1-2013) pályázati 
konstrukcióban történő felújítása érdekében benyúj-
tandó projekt megvalósításához szükséges 18 421 E 
Ft, azaz tizennyolcmillió-négyszázhuszonegyezer 
forint összegű önrészének a Herminamezői Szent-
lélek Plébánia részére történő biztosítására a pályá-
zat kedvező elbírálása esetén. 

439/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a 
„930001 Általános tartalék” cím kiadási előirány-
zatát 18 421 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos ösz-
szeggel tervbe veszi az új „848702 Jáki kápolna fel-
újítása pályázati önerő” cím kiadási, azon belül az 
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 
(felújítási célra) előirányzatát. 

440/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a támogatási szerződést Bu-
dapest Főváros Önkormányzata és Budapest Her-
minamezői Szentlélek Plébánia között az előter-
jesztői kiegészítés melléklete szerinti tartalommal, 
és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására. 
Amennyiben a pályázat elutasításra kerül, úgy fel-
kéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a biz-
tosított önerő költségvetési rendeletből történő ki-
vezetéséről.

Határidő: a támogatási szerződés aláírására a költség-
vetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően 
1 hónap, illetve az elutasító határozat megküldését 
követő költségvetési rendeletmódosítás 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 17. pontja: Javaslat a vis maior pályá-
zathoz kapcsolódó döntések elfogadására.

Előterjesztő: dr. György István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

441/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
tudomásul veszi a Belügyminisztérium által befo-
gadható 1 065 102 E Ft védekezési és 3 488 015 E 
Ft helyreállítási költségeket, amelyek az elszámolás 
alapjául szolgálnak.

442/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, hogy a védekezési és helyreállítási 
költségek elszámolása a vis maior támogatás fel-
használásának részletes szabályairól szóló 9/2011. 
(II. 15.) Kormányrendelet, valamint a Belügymi-
niszter támogatói okirata alapján történjen. A vé-
dekezési költségekhez 6 805 E Ft, a helyreállítási 
költségekhez 1 624 011 E Ft saját forrást biztosít. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

443/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Az árvízi védekezéshez és helyreállításhoz kapcso-
lódó vis maior támogatás tervbevétele érdekében 
megemeli a „850901 Egyéb működési célú köz-
ponti támogatás” cím bevételi, azon belül az ön-
kormányzatok működési támogatásai (helyi önkor-
mányzatok kiegészítő támogatásai) előirányzatát 
2 457 935 E Ft-tal, és azonos összeggel megemeli 
a „848001 Árvízi védekezéssel és helyreállítással 
kapcsolatos kiadások kerete” cím kiadási, azon be-
lül a dologi kiadások előirányzatát.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

444/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Biztosítja a Belügyminiszter támogatói okirata sze-
rint befogadott költségek fedezetét, ennek érdeké-
ben 930 483 E Ft-tal csökkenti a „910201 Céltar-
talék az árvízi védekezéssel és helyreáll. kapcs. 
kiad.” cím kiadási előirányzatát, és ezzel egyidejű-
leg azonos összeggel megemeli a „848001 Árvízi 
védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadá-
sok kerete” cím kiadási, azon belül a dologi kiadá-
sok előirányzatát.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

445/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a támoga-
tói okirat birtokában a Fővárosi Csatornázási Mű-
vek Zrt.-vel, a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel, a Buda-
pesti Közlekedési Zrt.-vel, a BKK Közút Zrt.-vel, 
a Fővárosi Kertészeti NZrt.-vel, a Margitszige-
ti Atlétikai Centrummal és a Budapesti Történeti 
Múzeummal kösse meg a helyreállításra vonatko-
zó szerződéseket és nyújtsa be a vis maior támo-
gatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 
9/2011. (II. 15.) Kormányrendelet 5., 7., és 8. sz. 
mellékletei szerinti dokumentumokat.

Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 18. pontja: Javaslat a BVK Holding Zrt.-
vel kötött közfeladat ellátásának átadására irányuló meg-
állapodás 3. sz. módosítására és „A fővárosi házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” című pro-
jekt támogatási szerződésének 4. sz. módosítására.

Előterjesztő: dr. György István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

446/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
a fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer ki-
alakítása feladatot módosított ütemezéssel és mó-
dosított költségvetéssel kívánja megvalósítani. 
Ennek érdekében növeli a 2014. évi „840301 Ön-
kormányzati beruházások” cím kiadásait, azon be-
lül az „Önkormányzati beruházások” előirányzatát 
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a „Fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer ki-
alakítása” feladathoz kapcsolódóan 928 205 E Ft-
tal, valamint címen belül növeli a „Beruházási célú 
előzetesen felszámított áfa” előirányzatát 250 616 E 
Ft-tal, egyidejűleg a visszaigényelhető áfa növeke-
dése miatt csökkenti a „841101 Pénzügytechnikai 
feladatok” címen belül a „Dologi kiadások” kiadá-
si előirányzatát 250 616 E Ft-tal. Továbbá növeli a 
„853601 Beruházási célú támogatások államháztar-
táson belülről” címen belül az „Egyéb felhalmozási 
célú támogatások áht-n belülre” (beruházási célra) 
bevételi előirányzatát 801 312 E Ft-tal a „KEOP – 
A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer ki-
alakításá”-hoz kapcsolódóan. Ezzel egyidejűleg 
csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormány-
zati beruházások” cím kiadási előirányzatán belül 
a „Fejlesztések átütemezésének tartaléká”-t nettó 
126 893 E Ft-tal.
A feladat összköltsége bruttó 7 081,555 E Ft-ra mó-
dosul, 2013. december 31-ig tény: 1 773,499 E Ft, 
2014. évi előirányzata bruttó 5 030,818 E Ft-ra (áfa 
összesen: 1 069 544 E Ft, ebből 234 402 E Ft for-
dított áfa, 835 142 E Ft egyenes áfa), kapcsolódó 
KEOP támogatás 3 562 411 E Ft, 2015. évi üteme 
277 238 E Ft (áfa összesen: 58 940 E Ft, kapcsolódó 
KEOP támogatás 204,376 E Ft).

447/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja „A fővárosi házhoz menő szelektív hul-
ladékgyűjtési rendszer kialakítása” című, KEOP-
1.1.1/B/10-11-2011-0002 azonosító számú, európai 
uniós támogatásból megvalósuló projekt megvaló-
sítására Budapest Főváros Önkormányzata és intéz-
ményei beruházási és felújítási tevékenysége elő-
készítésének, jóváhagyásának, megvalósításának 
rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rende-
let alapján az engedélyokirat 6. sz. módosítását az 
előterjesztés 11. sz. melléklete szerinti tartalommal, 
és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
engedélyokirat módosításának aláírásáról. 

Határidő: a 2014. évi költségvetési rendeletmódosí-
tást követő 15 napon belül 

Felelős: Tarlós István 

448/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a BVK HOLDING Budapes-
ti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal a közfeladat ellátásának át-
adására irányuló megállapodás 3. sz. módosítását 
az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalom-
mal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon 
a megállapodás 3. sz. módosításának aláírásáról.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

449/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a támogatási szerződés 4. sz. 
módosítását az előterjesztés 9. sz. melléklete sze-

rinti tartalommal „A fővárosi házhoz menő sze-
lektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” című, 
KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0002 azonosító szá-
mú projekt tárgyában, és felkéri a főpolgármestert, 
hogy gondoskodjon a 4. számú szerződésmódosítás 
aláírásáról és kiadásáról.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 19. pontja: Javaslat a BKSZT és BKISZ 
projektek megvalósításához szükséges döntések megho-
zatalára.

Előterjesztők: dr. György István, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

450/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
a „Budapesti Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó 
létesítményei” projekt kapcsán a komplex próba-
üzemhez kapcsolódó feladatokat az Üzemeltetővel 
– a feladatok bővülése miatt módosított tartalom-
mal – kívánja megvalósítani a keretösszeg változat-
lanul tartásával. Jóváhagyja a Budapesti Központi 
Szennyvíztisztító Telep és Kapcsolódó Létesítmé-
nyei beruházás engedélyokiratának 12. sz. módo-
sítását az előterjesztés I/3. sz. melléklete szerinti 
tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert 
annak aláírására.
(A 2014. évi előirányzat változatlanul 1 969 516 E 
Ft. 2013. évi teljesített kifi zetéseinek tényleges ösz-
szege 9 190 230 224 E Ft, felhasználás 2013. XII. 
31-ig 163 462 433 E Ft, a feladat teljes költsége 
165 431 949 E Ft).

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

451/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a III. tisztítási fokozat hiányzó mun-
karészek megvalósítására vonatkozó megvalósítá-
si megállapodást az előterjesztés I/4. sz. melléklete 
szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármes-
tert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

452/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a 2013. július 4-én hatályba lépett komp-
lex próbaüzem lefolytatására vonatkozó megálla-
podás 1. számú módosítását az előterjesztés I/2. sz. 
melléklete szerinti tartalommal, változatlan keret-
összeggel a „840301 Önkormányzati beruházások” 
címrend „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Te-
lep és kapcsolódó létesítményei” (azonosító: 794) 
feladat előirányzata terhére, egyben felkéri a főpol-
gármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 
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453/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzata ál-
tal kiadandó meghatalmazást az előterjesztés I/5. 
számú melléklete szerinti tartalommal, annak ér-
dekében, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. – ameny-
nyiben szükséges – az előterjesztésben hivatkozott 
megvalósítási megállapodásban foglalt feladatok le-
bonyolítása érdekében az illetékes hatóságok, köz-
igazgatási szervek és egyéb szervezetek előtt a Bu-
dapest Fővárosi Önkormányzat, mint engedélyes 
nevében és képviseletében eljárhasson.
Felkéri a főpolgármestert a meghatalmazás aláírá-
sára.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

454/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A „Budapest Komplex Integrált Szennyvíz-elveze-
tése” (BKISZ) projektet Budaörssel együttműkö-
désben, közös támogatási szerződés hatálya alatt 
önálló kedvezményezettként önkormányzati beru-
házásban kívánja megvalósítani – 570 217 E Ft 
többlet önrész igénybevétele mellett –, társulás út-
ján megvalósított beruházás helyett. A projektnek 
a Fővárosi Önkormányzat beruházási feladatai kö-
zött tervezendő összköltsége bruttó 39 227 058 E 
Ft, amelyből a főváros által biztosítandó nettó ön-
rész 14 790 458 E Ft.

455/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Ennek érdekében úgy dönt, hogy: 
a) az Mötv. 88. § (2) bekezdésében és 91. § b) pont-

jában foglaltak szerint elhatározza a Budapest-
Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkor-
mányzati Társulás megszüntetését.

b) jóváhagyja és megköti a Budapest-Budaörs 
Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányza-
ti Társulást megszüntető megállapodást Buda-
örs Város Önkormányzatával az előterjesztés 
II/4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és fel-
kéri a főpolgármestert annak aláírására.

c) megállapítja, hogy a Társulás jogutód nélkül 
szűnik meg, a megszüntetés időpontjában fenn-
álló magánjogi jogait és kötelezettségeit (ide-
értve a közbeszerzéseket is) az alapítók egymás 
között megosztva gyakorolják és teljesítik a Tár-
sulást megszüntető megállapodásban foglaltak 
szerint.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

456/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapest-Buda-
örs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati 
Társulás, mint költségvetési gazdálkodó megszűné-
se miatt az alapító önkormányzatok által kötött 
Társulást megszüntető megállapodásban, illetve a 

jogszabályokban előírtak szerint gondoskodjon a 
Társulás megszűnésével összefüggő feladatok el-
végzéséről.

Határidő: folyamatos 
Felelős: Tarlós István 

457/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a megszűnő Társu-
lás záróbeszámolóját, valamint ahhoz kapcsolódó-
an a Társulásban lévő beruházási vagyont illetően 
a vagyonfelosztást tartalmazó okirat tervezetét ter-
jessze a Fővárosi Közgyűlés elé. 

Határidő: a Társulás megszűnését követő 60 napon 
belül 

Felelős: Tarlós István 

458/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a Társulás elnökét, Orbán Gyöngyit, hogy 
a Társulás megszűnésének napjától a Társulás záró 
beszámolójának elfogadásáig havi díjazás ellené-
ben vegyen részt a záró beszámoló elkészítésében, 
a vagyonfelosztás előkészítésében és koordinálja a 
Budaörs várossal szükséges együttműködést. A dí-
jazás mértéke megegyezik a Társulásban betöltött 
elnöki feladatért a részére korábban megállapított 
tiszteletdíjjal.

Határidő: folyamatos 
Felelős: a Társulás leköszönő elnöke, Orbán Gyöngyi 

459/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a Tár-
sulás leköszönő elnökének a záró beszámoló elké-
szítésében, a vagyonfelosztás előkészítésében való 
közreműködéséért és a Budaörs várossal szükséges 
együttműködés koordinációjáért járó díjazásának 
folyósításáról.

Határidő: folyamatos 
Felelős: Tarlós István 

460/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A Társulás leköszönő elnökének a záró beszámoló 
elkészítésében, a vagyonfelosztás előkészítésében 
való közreműködéséért és a Budaörs várossal szük-
séges együttműködés koordinációjáért járó díjazása 
folyósítása érdekében
csökkenti a „845701 Budapest-Budaörs Szennyvíz-
elvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak 
folyósított támogatás” cím kiadási, azon belül az 
„Egyéb működési kiadások áht-n belülre” előirány-
zatot 1 671 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg címen belül 
megemeli a „Személyi juttatások” előirányzatot 
1 300 E Ft-tal, a „Munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális adó” előirányzatot 371 E Ft-tal.
A „845701 Budapest-Budaörs Szennyvíz-elvezeté-
si Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított 
támogatás” cím elnevezését „845701 Budapest-Bu-
daörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormány-
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zati Társulásnak folyósított támogatás és a Társulás 
megszüntetésével kapcsolatos költségek”-re vál-
toztatja.

461/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Megállapítja, hogy a Társulás megszűnésének nap-
jával a Budapest Főváros Önkormányzata és a Tár-
sulás között fennálló alábbi szerződések a Ptk. 6:3. 
§-ra fi gyelemmel megszűnnek, mivel a megszűnő 
Társulás magánjogi jogai e szerződéses megállapo-
dások kapcsán Budapest Főváros Önkormányzata 
alapítóra háramlanak:
– Megállapodás projekt-gesztori és kapcsolattartói 
feladatok ellátásáról tárgyban, amely létrejött 2012. 
június 4. napján;
– Megállapodás a gazdálkodással kapcsolatos mun-
kamegosztás és a felelősségvállalás rendjéről tárgy-
ban, amely létrejött 2012. június 4. napján;
– Megállapodás közbeszerzési eljárások lefolytatá-
sára tárgyban, amely létrejött 2012. július 16. nap-
ján;
– Megállapodás pénzeszköz átadás-átvételére vo-
natkozóan, amely létrejött 2013. augusztus 2. nap-
ján.

462/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés II/6. sz. mel-
lékletét képező együttműködési megállapodást Bu-
daörs Város Önkormányzatával. Felkéri a főpolgár-
mestert a megállapodás aláírására.

Határidő: a Társulást megszüntető megállapodás alá-
írásával egyidejűleg 

Felelős: Tarlós István 

463/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
a) Jóváhagyja a Budapest Komplex Integrált 

Szennyvízelvezetése projektnek (BKISZ projekt) 
a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekez-
dés 25b) pont szerinti szakaszolását akként, hogy 
a BKISZ projekt I. szakaszának teljes költsége 
25 750 073 540 Ft, az I. szakaszra eső támogatás 
20 812 934 061 Ft; a BKISZ projekt II. szakaszá-
nak teljes költsége 8 395 063 000 Ft (ebből a Fő-
városra jutó költség 7 500 922 858 Ft), a II. sza-
kaszra eső támogatás 6 785 452 181 Ft (ebből a 
Fővárosra jutó támogatás 6 072 349 057 Ft).

b) Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
2014–2020. közötti programozási időszak azo-
nos célt szolgáló operatív programjának Európai 
Bizottság által történő elfogadása esetén a pro-
jekt második szakaszára vonatkozó támogatási 
szerződés megkötéséhez szükséges döntések elő-
készítéséről.

c) Jóváhagyja a Budapest Komplex Integrált 
Szennyvízelvezetése projekt II. szakasza Fővá-
rosra jutó kifi zetései KEHOP támogatásból fi -
nanszírozandó összegének előfi nanszírozását 

6 072 349 057 Ft mértékig a BKISZ projekt II. 
szakaszára vonatkozó támogatási szerződés meg-
kötéséig.

Határidő: az a–b) pontok esetében: a Társulást meg-
szüntető megállapodás aláírásával egyidejűleg; a c) 
pont esetében: azonnal

Felelős: Tarlós István 

464/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a támogatási szerződés 1. 
számú módosítását az előterjesztés II/7. számú mel-
léklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármes-
tert annak aláírására, egyben felhatalmazza, hogy a 
támogatási szerződés 1. számú módosításának mel-
lékletéül szolgáló nyilatkozatokat a kedvezménye-
zetté váló Budapest Főváros Önkormányzata részé-
ről megtegye.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

465/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Összhangban a KEOP pályázat benyújtásakor, illet-
ve a Társulás alapítójaként tett forrásbiztosító kö-
telezettségvállalásaival, a kedvezményezett szemé-
lyének változása miatt támogatottá váló Budapest 
Főváros Önkormányzata részéről kötelezettséget 
vállal a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0056 azonosító 
számú „Budapest Komplex Integrált Szennyvízel-
vezetése” c. projektnek a módosított támogatási 
szerződés szerint Budapest Főváros Önkormány-
zatát terhelő kiadások (elszámolható költségek ön-
része, el nem számolható költségek és az áfa ösz-
szegének fővárosi hányada) viselésére, amelynek 
fedezetét a projekt beruházási okmányában és az 
éves költségvetési rendeleteiben mindenkor bizto-
sítani fogja. 

466/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Lezárja a projekt előkészítési munkáira vonatkozó, 
az előterjesztés II/10. számú melléklete szerinti be-
ruházási célokmányt, és megállapítja, hogy az elő-
készítési munkákra 2013. december 31-ig összesen 
5 531 269 E Ft került felhasználásra.

467/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
„Budapest Komplex Integrált Szennyvíz-elvezeté-
se” c. projekt önálló kedvezményezettként önkor-
mányzati beruházásban történő megvalósítása ér-
dekében csökkenti a „845701 Budapest-Budaörs 
Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányza-
ti Társulásnak folyósított támogatás és a Társulás 
megszüntetésével kapcsolatos költségek” cím ki-
adási, azon belül az „Egyéb felhalmozási kiadá-
sok áht-n belülre” előirányzatot 2 778 377 E Ft-tal, 
csökkenti a „853601 Beruházási célú támogatások 
államháztartáson belülről” cím bevételi, azon be-
lül az „Egyéb felhalmozási célú támogatások be-



1222 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. július 15.

vételei áht-n belülről” előirányzatát 79 876 E Ft-tal 
a „Kerületi Önkormányzatok – Budapest-Budaörs 
Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Tár-
sulásnak folyósított támogatás”-hoz kapcsolódóan.
Ezzel egyidejűleg tervbe veszi a „853601 Beruhá-
zási célú támogatások államháztartáson belülről” 
cím bevételi, azon belül az „Egyéb felhalmozá-
si célú támogatások bevételei áht-n belülről” elő-
irányzaton a Budapest Komplex Integrált Szenny-
vízelvezetése feladathoz kapcsolódóan
– 9 638 235 E Ft-tal a KEOP pályázati forrást;
– 51 960 E Ft-tal a Budaörs Város Önkormányzata 
által átadandó forrást, 
– 79 867 E Ft-tal a „Kerületi Önkormányzatok” ál-
tali hozzájárulást és 
– 400 000 E Ft-tal a „XVIII. kerületi Önkormány-
zat” által átadandó forrást,
továbbá megemeli a „Budapest Komplex Integrált 
Szennyvízcsatornázása, előkészítése” feladathoz 
kapcsolódóan a „840301 Önkormányzati beruhá-
zások” cím kiadási, azon belül az „Önkormányza-
ti beruházások” előirányzatát 12 731 573 E Ft-tal, a 
„Beruházási célú előzetesen felszámított áfa” elő-
irányzatát 200 410 E Ft-tal, egyidejűleg a levon-
ható áfa növekedése miatt csökkenti a „841101 
Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon 
belül a dologi kiadás (többi dologi) előirányzatát 
115 371 E Ft-tal, és
megemeli a feladathoz kapcsolódóan a „840701 
Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím 
kiadási, azon belül önkormányzati beruházások 
előirányzatán belül a „Fejlesztések átütemezésének 
tartaléka” feladatot 51 951 E Ft-tal.
A feladat összköltsége 39 227 058 E Ft-ra módo-
sul, 2013. december 31-ig tény 5 531 269 E Ft, 
2014. évi előirányzata 15 476 539 E Ft (levonható 
egyenes áfa 216 341 E Ft, levonható fordított áfa 
2 384 582 E Ft; nem levonható fordított áfa 85 039 E 
Ft, kapcsolódó támogatások: KEOP támogatás 
9 638 235 E Ft, kerületi önkormányzatok 79 867 E 
Ft, XVIII. kerület Önkormányzata 400 000 E Ft, 
Budaörs Város Önkormányzata 51 960 E Ft), 2015. 
évi ütem 15 995 459 E Ft (levonható egyenes áfa 
259 615 E Ft, levonható fordított áfa 3 702 800 E 
Ft, nem levonható fordított áfa 42 520 E Ft, kapcso-
lódó támogatások: KEOP támogatás 4 265 409 E 
Ft, kerületi önkormányzatok 1 350 284 E Ft, XVIII. 
kerület Önkormányzata 200 000 E Ft, Budaörs Vá-
ros Önkormányzata 105 980 E Ft), 2016. évi ütem 
2 223 791 E Ft (levonható egyenes áfa 16 147 E Ft, 
levonható fordított áfa 456 627 E Ft).
A feladat a továbbiakban „Budapest Komplex In-
tegrált Szennyvízelvezetése” néven kerül megvaló-
sításra.
A „845701 Budapest-Budaörs Szennyvízelvezeté-
si Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított 
támogatás és a Társulás megszüntetésével kapcso-

latos költségek” cím kiadási előirányzatán belül az 
„Egyéb felhalmozási kiadások áht-n belülre” elő-
irányzat 115 092 E Ft-ra módosul.

468/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Budapest Komplex Integrált Szenny-
vízelvezetése projekt beruházási engedélyokiratát 
az előterjesztői kiegészítés 4. sz. melléklete szerinti 
tartalommal és felkéri a főpolgármestert az enge-
délyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István 

469/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti az ENVIRODUNA Beruhá-
zás Előkészítő Korlátolt Felelősségű Társasággal 
(„Társaság”) az előterjesztés II/8. sz. mellékletét 
képező közfeladat-ellátáshoz kapcsolódó megálla-
podást a FIDIC Mérnök és műszaki ellenőri felada-
tokra vonatkozóan 696 257 695 Ft keretösszegig. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
költségek elszámolását szabályozó szervezeti ön-
költség-számítás szabályzat és költségösszesítő 
minta elkészítéséről. 
Felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírá-
sára.

Határidő: a Támogató jóváhagyását, továbbá a be-
szerzés fedezetét megteremtő engedélyokirat alá-
írását követően, a szervezeti önköltség-számítás 
szabályzat és költségösszesítő minta tekintetében 
a megállapodás hatálybalépését követő 60 napon 
belül 

Felelős: Tarlós István 

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 24/2014. (V. 19.) önkormányzati rende-
letét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rende-
let módosításáról az előterjesztés II/13. számú mellékle-
te szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

470/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
a XVIII. kerület által kért, műszakilag indokolt te-
rületeken fekvő utcákban karbantartási jellegű út-
felújítás érdekében a vonatkozó közbeszerzési el-
járásokat lefolytatja azzal, hogy ennek fedezetét a 
XVIII. kerületi Önkormányzat biztosítja, és azt a 
Fővárosi Önkormányzat részére átadja.

471/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztői kiegészítés 
2. számú melléklete szerinti megállapodás módosí-
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tását a XVIII. kerülettel, és felkéri a főpolgármes-
tert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

472/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztői kiegészítés 
3. sz. melléklete szerinti fi zetési megállapodást a 
XVIII. kerülettel, és felkéri a főpolgármestert, hogy 
gondoskodjon annak aláírásáról. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 20. pontja: Budapest, Rákoskeresztúri 
Újköztemető, 298., 300. és 301. parcella (Nemzeti Gyász-
park) nemzeti emlékhely megőrzése, fenntartása, fejlesz-
tése és bemutatása.

Előterjesztők: dr. György István, Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

473/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
egyetért a Nemzeti Örökség Intézete és a Nemzeti 
Emlékhely és Kegyeleti Bizottság kezdeményezé-
se alapján a Nemzeti Gyászpark, Rákoskeresztúri 
Újköztemető 298., 300. és 301. parcella nemzeti 
emlékhely véglegesített használati tervével, az elő-
terjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és 
felkéri a főpolgármestert annak aláírására. 

Határidő: a használati terv NÖRI általi aláírását kö-
vetően azonnal 

Felelős: Tarlós István 

474/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a Nemzeti Gyászpark, Rá-
koskeresztúri Újköztemető 298., 300. és 301. par-
cellához kapcsolódó, az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma és a Fővárosi Önkormányzat közötti 
támogatási szerződés 1. számú módosítását az elő-
terjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és 
felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a támogatási szerződés EMMI általi aláírá-
sát követően azonnal 

Felelős: Tarlós István 

475/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A beérkező támogatás pénzügyi rendezése érde-
kében csökkenti a „853501 Egyéb működési célú 
támogatások bevételei áht-n belülről” cím bevéte-
li, azon belül az egyéb működési célú támogatások 
bevételei áht-n belülről előirányzatot 5 400 E Ft-tal, 
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „853601 
Beruházási célú támogatások államháztartáson be-
lülről” bevételi, azon belül az egyéb felhalmozási 
célú támogatások bevételei áht-n belülről (beruhá-
zási célú támogatások áht-n belülről) előirányzatot 
az „Emberi Erőforrások Minisztériuma–Nemzeti 

Gyászpark térfi gyelő rendszer létesítése” feladat-
hoz kapcsolódóan, továbbá
a feladat megvalósítása érdekében csökkenti a 
„914901 Céltartalék a Nemzeti Gyászpark megőr-
zésére, fenntartására, fejlesztésére és bemutatására” 
cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 
5 400 E Ft-tal, egyidejűleg tervbe veszi a „840301 
Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon be-
lül az önkormányzati beruházások előirányzatán az 
új „Nemzeti Gyászpark térfi gyelő rendszer létesí-
tése” feladatot 4 252 E Ft-tal, valamint címen be-
lül megemeli a feladathoz kapcsolódóan a beruhá-
zási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot 
1 148 E Ft-tal.
(A feladat összköltsége 5 400 E Ft, 2014. évi üteme 
5 400 E Ft (4 252 E Ft nettó + 1 148 E Ft egyenes 
áfa)).

476/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja az előterjesztés 3. sz. mellékleteként 
csatolt, 007001 azonosító számú „Nemzeti Gyász-
park térfi gyelő rendszer létesítése” megnevezésű 
engedélyokiratot az abban foglalt tartalommal. Fel-
kéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követően azonnal 

Felelős: Tarlós István 

477/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a Budapesti Temetkezési In-
tézettel kötendő, a Nemzeti Gyászpark térfi gyelő 
rendszerének kiépítése tárgyú megvalósítási meg-
állapodást az előterjesztés 4. sz. melléklete szerin-
ti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak 
aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését és a támogatási szerződésmódosítás aláírá-
sát követően azonnal 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 21. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyű-
lés 742/2013. (IV. 24.) és 743/2013. (IV. 24.) sz. határoza-
tainak módosítására, a Budapest IV. kerület, Újpest Ön-
kormányzatával közös tulajdonú erdők erdőgazdálkodási 
feladatainak ellátása tárgyában.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. György István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

478/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
módosítja a 742/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. határo-
zatot akképpen, hogy az előterjesztés 1. számú 
melléklete szerinti megállapodás helyébe az előter-
jesztés 4. sz. mellékletét képező, „Megállapodás er-
dőgazdálkodási feladatok ellátásáról” tárgyú meg-
állapodás lép.
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Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 4. sz. 
mellékletében csatolt megállapodás aláírására.

Határidő: Budapest Főváros IV. kerület Újpest pol-
gármestere aláírását követő 30 nap 

Felelős: Tarlós István 

479/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Az erdőgazdálkodási tevékenység ellátásához szük-
séges kiadások fedezetét 2015. december 31-ig az 
előterjesztés 4. számú melléklete szerinti megálla-
podás 7. pontja szerint, 2016. január 1-jét követően 
a mindenkori költségvetési rendeletében biztosítja. 

Határidő: 2015. december 31., illetve 2016-tól a min-
denkori költségvetési rendelet 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 22. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzati Rendészeti Igazgatóság Pálya utcai telephelyé-
nek felújítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

480/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és támogatja a Budapest Főváros tulaj-
donában álló, a Fővárosi Önkormányzati Rendésze-
ti Igazgatóság kezelésében és használatában lévő, 
Budapest XVI. ker., Pálya u. 27. szám alatt találha-
tó ingatlan külső és belső felújítási munkái tárgyú 
feladatot. 

481/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A feladat megvalósítása érdekében csökkenti a 
„930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül 
a tartalékok előirányzatát 36 000 E Ft-tal, és ezzel 
egyidejűleg tervbe veszi a „100101 Fővárosi Ön-
kormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím támoga-
tási és kiadási, azon belül céljelleggel támogatott 
intézményi felújítások előirányzatán az új „Buda-
pest XVI. ker., Pálya u. 27. ingatlan külső és belső 
felújítása” feladatot 28 346 E Ft-tal, valamint címen 
belül megemeli a felújítási célú előzetesen felszá-
mított áfa előirányzatot 7 654 E Ft-tal. 

482/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a Pénzügyi és Költ-
ségvetési Bizottságnak, illetve a Gazdasági Bizott-
ságnak a Budapest Főváros Önkormányzata és in-
tézményei beruházási és felújítási tevékenysége 
előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításá-
nak rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. ren-
delet 12. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörét, és 
jóváhagyja a „Budapest XVI. ker., Pálya u. 27. in-
gatlan külső és belső felújítási munkái” tárgyú en-
gedélyokiratot az előterjesztés melléklete szerinti 
tartalommal, egyidejűleg felhatalmazza a főpolgár-
mestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 60 nap 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 23. pontja: A Budapesti Vállalkozásfej-
lesztési Közalapítvány alapító okiratának 8. számú mó-
dosítása.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

483/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdé-
sében meghatározott hatáskörében eljárva, mint az 
alapító jogait gyakorló testület, módosítja a Buda-
pesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány alapí-
tó okiratát az előterjesztés 1. számú mellékletében 
rögzített tartalommal, és ezzel megegyezően elfo-
gadja az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot, és fel-
kéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2014. május 31. 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 24. pontja: Javaslat a Budapesti Önkor-
mányzati Követeléskezelő Kft. 2013. évi beszámolójának 
elfogadására és a társasági szerződésének módosítására 
vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

484/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljár-
va úgy dönt, hogy megemeli a Budapesti Önkor-
mányzati Követeléskezelő Kft.-ben fennálló tulaj-
donára vonatkozó jegyzett tőke összegét 170 000 
Ft-ról 1 000 000 Ft-ra, mely 830 000 Ft-os tőke-
emelést a Ptk. 3:162. § és 3:198. § rendelkezései 
alapján a Társaság számlavezető bankjába történő 
készpénzbefi zetéssel teljesít. Ennek érdekében Bu-
dapest Főváros Önkormányzata 2014. évi össze-
vont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. 
Kgy. rendelet „930001 Általános tartalék” előirány-
zatát csökkenti 830 E Ft-tal, egyidejűleg megemeli 
a „815502 Budapesti Önkormányzati Követeléske-
zelő Kft. (BÖP Kft.)” előirányzatát 830 E Ft-tal.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása 

Felelős: Tarlós István 
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485/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy 
dönt, hogy a Budapesti Önkormányzati Követelés-
kezelő Kft. soron következő taggyűlésén Budapest 
Főváros Önkormányzata, mint tag képviseletében 
eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” 
szavazatával támogassa az alábbi döntések megho-
zatalát:
– Az ügyvezető által a Társaság 2013. évi éves be-
számolójáról, a Társaság vagyoni helyzetéről és üz-
letpolitikájáról szóló jelentés elfogadását. 
– A felügyelőbizottság jelentésének elfogadását a 
Társaság 2013. évi beszámolójáról.
– A könyvvizsgáló (PERTIA Könyvvizsgáló Zrt., 
1055 Budapest, Szalay u. 2., Virág Attila könyv-
vizsgáló, kamarai tagsági száma: 004242) jelenté-
sét a Társaság 2013. évi éves beszámolójáról.
– A Társaság ügyvezetésének javaslatára a felü-
gyelőbizottság által jóváhagyott osztalékfi zetési ja-
vaslatának elfogadását oly módon, hogy az adózott 
eredmény 117 195 E Ft teljes összege és az ered-
ménytartalék terhére igénybe vett 2 805 E Ft, össze-
sen 120 000 E Ft kerülne kifi zetésre osztalékként, 
tagonként 40 000 E Ft. 
– Az ügyvezető által készített, a Társaság 2013. évi 
beszámolójának elfogadását – a felügyelőbizottság 
által jóváhagyott – az eredményfelhasználásra vo-
natkozó javaslatát az alábbiak szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
Mérlegfőösszeg 224 225 E Ft
Saját tőke 83 012 E Ft
Adózás előtti eredmény 135 582 E Ft
Adózott eredmény 117 195 E Ft
Eredménytartalék igénybevétele 2 805 E Ft
Jóváhagyott osztalék, részesedés 120 000 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 0 E Ft

– A Társaság törzstőkéjének 510 000 Ft-ról 
3 000 000 Ft-ra történő megemelését.

– A társasági szerződés módosítását az előterjesz-
tés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

– A Ptk. rendelkezéseivel összhangban történő to-
vábbműködéséről szóló döntést.

Határidő: a Társaság soron következő taggyűlésének 
napja 

Felelős: Tarlós István 

486/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Meghatalmazza Szabó Árpádot, hogy a Budapes-
ti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. soron kö-
vetkező taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi 
képviselőjeként kötött mandátummal eljárva ve-
gyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi kép-
viselő meghatalmazásának aláírására és kiadására. 

Határidő: a Társaság soron következő taggyűlésének 
napja

Felelős: Tarlós István 

A napirend 25. pontja: Javaslat haszonkölcsön szer-
ződés megkötésére a Magyarországi Református Egyház 
Bethesda Gyermekkórházával.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szentes Tamás 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

487/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Magyarországi Refor-
mátus Egyház Bethesda Gyermekkórházával a 
29766/2 hrsz.-ú ingatlan 173 m² nagyságú „I” ke-
retövezeti besorolású része, a 29766/3 hrsz.-ú in-
gatlan 641 m² nagyságú része, valamint a 29767/2 
hrsz.-ú ingatlan egésze használatának átengedésé-
ről szóló haszonkölcsön szerződést az előterjesztés 
6. számú melléklete szerinti tartalommal, egyúttal 
felkéri a főpolgármestert a haszonkölcsön szerző-
dés aláírására.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

488/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy nem veszi napirendjére a „Javas-
lat az ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és 
Kereskedelmi Kft. részére tulajdonosi hozzájárulás 
megadására és használati szerződés megkötésére” 
című előterjesztést. 

A napirend 26. pontja: Javaslat a BFVK Zrt. 2013. 
évi beszámolójának és 2014. évi üzleti tervének, vala-
mint a 2014. évi éves közszolgáltatási szerződésének el-
fogadására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

489/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest 
Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. legfőbb szer-
veként eljárva 
– Elfogadja a Társaság igazgatóságának a Társaság 

2013. évi éves beszámolójára vonatkozó határo-
zatait. 
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– Elfogadja a Társaság felügyelőbizottságának a 
Társaság 2013. évi éves beszámolójára vonatko-
zó jelentését tartalmazó határozatait. 

– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (COR-
RECT Pénzügyi és Könyvszakértő Kft., nyilván-
tartásba vételi szám: 000079, Egri István Iván, 
kamarai tagsági szám: 003152), jelentését a Tár-
saság 2013. évi éves beszámolójáról. 

– Elfogadja – fi gyelemmel a felügyelőbizottság 
határozataira és a könyvvizsgáló jelentésére – a 
Társaság 2013. üzleti évre vonatkozó beszámo-
lóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő 
mellékletét, üzleti jelentését) a következők sze-
rint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
Mérlegfőösszeg 2 789 955 E Ft
Saját tőke 1 385 349 E Ft
Jegyzett tőke 721 280 E Ft
Adózás előtti eredmény 35 660 E Ft
Adózott eredmény 29 663 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 29 663 E Ft

– Elfogadja a 2013. évi mérleg szerinti eredmény 
eredménytartalékba történő helyezését. 
– Elfogadja a Társaság 2014. évi üzleti tervét az 
előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

490/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntés-
ről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István

491/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A BFVK Zrt. által a 2013. évben ellátott feladatok-
hoz képest a 2014. évben ellátandó többletfeladatok 
költségének fedezeteként csökkenti a „930001 Ál-
talános tartalék” cím kiadási előirányzatát 26 671 E 
Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a 
„825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás” cím kiadási, 
azon belül a dologi kiadások előirányzatát. 

492/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
43. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti 
az előterjesztői kiegészítés 2. számú melléklete sze-
rinti tartalommal a BFVK Zrt. 2014. évi éves köz-
szolgáltatási szerződését.
Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert a 
szer ződés aláírására.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

493/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Hatályon kívül helyezi a 199/2014. (II. 26.) Főv. 
Kgy. határozatot.

494/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
24. § a) pontjában biztosított jogkörében jóváhagy-
ja és megköti a Budapest Főváros Önkormányza-
ta és a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváro-
si Önkormányzat között a Budapest 36657/0/A/44 
hrsz.-on nyilvántartott, természetben Budapest 
VIII. kerület, Gutenberg u. 3., valamint a Budapest 
36658/0/A/31 hrsz.-ú, természetben Budapest VIII. 
kerület, Rökk Szilárd u. 3. szám alatti ingatlanok 
értékesítésére vonatkozó, az előterjesztői kiegészí-
tés 3. számú melléklete szerinti adásvételi szerző-
dést. Egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy 
gondoskodjon arról, hogy a BFVK Zrt.-vel érvény-
ben lévő közszolgáltatási keretszerződés 6. számú 
mellékletét képező meghatalmazás alapján, megha-
talmazottként a Társaság vezérigazgatója a szerző-
dést aláírja. 

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 27. pontja: Javaslat a Jászai Mari téri 
aluljáróban lévő helyiség haszonkölcsönbe adására a 
BKV Zrt. részére.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

495/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. 
Kgy. rendelet 35. § (1) bekezdése alapján jóváhagy-
ja és megköti a Budapesti Közlekedési Zártkörűen 
Működő Részvénytársasággal, a Budapest XIII. ke-
rületi, Jászai Mari téri gyalogos aluljáróban talál-
ható, nem lakás céljára szolgáló, 19,16 m² alapte-
rületű helyiség tárgyában a BKV Zrt. által ellátott 
– helyi közösségi közlekedés biztosítása – közfel-
adat ellátása céljából, határozatlan időtartamra szó-
ló haszonkölcsön szerződést azzal, hogy a rendel-
tetésszerű használathoz szükséges átalakításokat a 
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Rész-
vénytársaság saját költségén végzi el. Az előter-
jesztés és a haszonkölcsön szerződés 1. számú mel-
léklete helyébe a befogadott módosító indítvány 
melléklete lép. Felhatalmazza a főpolgármestert a 
haszonkölcsön szerződés aláírására.

Határidő: 90 nap 
Felelős: Tarlós István 



2014. július 15. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1227

A napirend 28. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat kizárólagos tulajdonát képező Budapest XI., 
Kőrösy J. u. 3–5. ingatlan és a XI. kerület Újbuda Önkor-
mányzata kizárólagos tulajdonát képező Egry J. u. 3–11. 
sz. ingatlan 5100/8299 tulajdoni hányadának cseréjére.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

496/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § 
(a) bekezdése alapján hozzájárul a Budapest Fővá-
ros Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező 
Budapest XI. kerület, Kőrösy J. u. 5. szám alatti, 
4275/10 hrsz.-ú – 3141 m² alapterületű, kivett szak-
iskola megnevezésű – 485 600 E Ft + áfa értékű in-
gatlannak, a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda 
Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező Bu-
dapest XI. kerület, Egry J. u. 3–11. (Stoczek u. 21.) 
szám alatti, 4126/12 hrsz.-ú – 8 299 m² nagysá-
gú kivett általános iskola megnevezésű – ingatlan 
490 800 E Ft értékű 5100/8299 tulajdoni hányadára 
történő cseréjéhez, azzal, hogy az ingatlanok között 
lévő értékkülönbözetet, azaz nettó 5 200 000 Ft ösz-
szeget a Fővárosi Önkormányzat az ingatlan csere-
szerződésben foglaltak szerint megfi zet a kerületi 
önkormányzat részére. Jóváhagyja és megköti az 
előterjesztés 4. sz. mellékletét képező csereszerző-
dést, és felhatalmazza a főpolgármestert annak alá-
írására. 

Határidő: 90 nap 
Felelős: Tarlós István 

497/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Tervbe vesz a „851301 Tárgyi eszközök értékesíté-
se” cím bevételi, azon belül a felhalmozási bevéte-
lek (egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak ér-
tékesítése) előirányzaton 485 600 E Ft-ot, valamint 
ugyanezen összeggel megemeli a „911702 Vagyon-
gazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka” cím ki-
adási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

498/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A „911702 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási 
céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok 
előirányzatát csökkenti 490 800 E Ft-tal, és egy-
idejűleg azonos összeggel megemeli a „847702 Va-
gyongazdálkodási Keret” cím kiadási, azon belül az 
önkormányzati beruházások előirányzatát. 

A napirend 29. pontja: Javaslat a Ferenciek tere 
aluljáróban, illetve a 4-es metró Keleti pályaudvar és 
Kelenföld vasútállomás állomásain lévő helyiségek BKK 

Zrt. részére, ügyfélközpont kialakítása céljából történő 
térítésmentes használatba adására.

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

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

499/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tör-
vény 11. § (13) bekezdésében foglaltak, valamint 
a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. 
Kgy. rendelet 35. § (1) bekezdése alapján a Buda-
pest V., Ferenciek tere aluljáróban az előterjesztés 
1. számú melléklete szerinti alaprajzon 12-es szám-
mal jelölt helyiséget, a 4-es metró Keleti pályaud-
var állomáson az előterjesztés 2. számú melléklete 
szerinti alaprajzon 201-től 210-ig terjedő számok-
kal jelölt helyiségeket, továbbá a 4-es metró Ke-
lenföld vasútállomás állomáson az előterjesztés 3. 
számú melléklete szerinti alaprajzon 609-től 611-ig 
és 622-től 632-ig terjedő számokkal jelölt helyisé-
geket térítésmentesen használatba adja a BKK Zrt. 
részére határozatlan időtartamra, ügyfélközpont lé-
tesítése, fenntartása, működtetése, az utasforgalom 
minél magasabb színvonalú kiszolgálása céljára.
Jóváhagyja, megköti a BKK Zrt.-vel az előterjesz-
tés 4., 5., 6. számú mellékletei szerinti tartalmú ha-
szonkölcsön szerződéseket, és felkéri a főpolgár-
mestert, hogy gondoskodjon azok aláírásáról. 

Határidő: 45 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 30. pontja: Javaslat a BKK Zrt.-vel kö-
tött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keret-
megállapodás 2013–2014-re vonatkozó közlekedésszer-
vezői éves mellékletének 2. sz. módosítására.

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

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

500/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
egyetért a feladatellátásról és közszolgáltatásról 
szóló keretmegállapodás 2013–2014-re vonatko-
zó közlekedésszervezői éves mellékletének 2. sz. 
módosításában foglaltakkal, és jóváhagyja, meg-
köti a feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló 
keretmegállapodás 2013–2014-re vonatkozó közle-
kedésszervezői éves mellékletének 2. sz. módosítá-
sát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, 
és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István 



1228 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. július 15.

A napirend 31. pontja: Javaslat a Budapesti villa-
mos és trolibusz járműfejlesztéssel kapcsolatos döntések 
meghozatalára.

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

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

501/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
egyetért a „Budapesti villamos és trolibusz jármű-
fejlesztés I. ütem önerő biztosítása” projekt kap-
csán a módosított ütemezéssel és az opciós lehívás 
keretében további 10 db villamos beszerzésével, to-
vábbá kötelezettséget vállal a szükséges 23 785 E 
Ft többlet önerő biztosítására, 2014. évre 7 136 E 
Ft, 2015. évre 16 649 E Ft ütemezésben. Az előleg 
fi nanszírozása érdekében 2015. évről 2014. évre át-
ütemezésre kerül további 35 541 E Ft. A módosítás 
után a projekt összköltsége 46 550 000 E Ft-ra, eb-
ből a főváros által biztosított önerő 311 885 E Ft-ra 
változik.

502/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A feladat új ütemezésének és többletforrásának biz-
tosítása érdekében:
csökkenti a „911101 2014. évi kötelezettségek cél-
tartaléka” cím kiadási, azon belül a működési tarta-
lék előirányzatát 42 677 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg 
azonos összeggel
megemeli a „813901 Budapesti Közlekedési Köz-
pont Zrt.” cím kiadási, azon belül a felhalmozási 
célú támogatás áht-n kívülre előirányzatán a „Bu-
dapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem 
önerő biztosítása” 2014. évi előirányzatát 42 677 E 
Ft-tal.
A „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesz-
tés I. ütem önerő biztosítása” feladat teljes költsé-
ge 311 885 E Ft-ra, 2014. évi előirányzata 96 999 E 
Ft-ra, 2015. évi előirányzata 129 882 E Ft-ra, 2016. 
évi előirányzata 79 194 E Ft-ra változik, a 2013. 12. 
31-ig tény változatlansága mellett.
A projekt támogatási szerződéssel megegyező tel-
jes költsége 46 550 000 E Ft (ebből: EU-támoga-
tás 46 238 115 E Ft), 2014. évi üteme 13 441 214 
E Ft (ebből: EU-támogatás 13 344 215 E Ft), 2015. 
évi üteme 20 430 544 E Ft (ebből: EU-támogatás 
20 300 662 E Ft), 2016. évi üteme 12 629 978 E Ft 
(ebből: EU-támogatás 12 550 784 E Ft). Felhaszná-
lás 2013. 12. 31-ig 112 647 E Ft, amelyből 42 454 E 
Ft a beérkező EU-támogatás.

503/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a „Budapesti villamos és 
trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása” 
beruházásra vonatkozó fejlesztési megállapodás 2. 
számú módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete 
szerinti tartalommal.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István 

A napirend 32. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat és a BKK Zrt. között megkötött fejlesztési-meg-
valósítási és pénzeszköz-átadási megállapodások ösz-
szehangolásáról a Fővárosi Önkormányzat 2014. évi 
költségvetésével.

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

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

504/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
egyetért a Határ úti gomba ügyfélcentrummá való 
átalakításával a felújítás keretein belül, és elkülö-
nítve rendelkezésre bocsátja a feladat megvalósítá-
sához szükséges összeget 2014. évi 48 000 E Ft, és 
a 2015. évi 142 000 E Ft ütemezésben. A feladat tel-
jes költsége 200 000 E Ft, az előkészítésre szüksé-
ges 10 000 E Ft-ot az „Ügyfélcentrum elektronikus 
jegyrendszerhez” feladat tartalmazza.

505/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Egyetért a „Dunapart fejlesztése, tervezés” feladat 
átütemezésével, egyben az összköltség 8 000 E Ft-
tal történő megemelésével. A feladat teljes költsége 
500 000 E Ft-ra módosul.

506/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Egyetért a „Közlekedésszervezési bevétel besze-
déshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014–
2015” feladat összköltségének 5 000 E Ft-tal tör-
ténő megemelésével. A feladat teljes költsége 
1 249 012 E Ft-ra módosul.

507/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Tekintettel a korábban „Közösségi közlekedés 
előnyben részesítéséről négy buszsáv kialakítása” 
megnevezésű és „Kiskorrekció 2013–2015” meg-
nevezésű feladatoknak a „Forgalomtechnikai in-
tézkedések” megnevezésű feladatként történő ösz-
szevonására, a Fővárosi Közgyűlés a „Közösségi 
közlekedés előnyben részesítéséről négy buszsáv 
kialakítása” feladatot a felmerült költségek alábbi-
ak szerinti elszámolásával egyidejűleg leállítja:
Megállapodásban foglalt 
teljes költség: 494 400 E Ft
ebből:
2013. 12. 31-ig tény: 2 435 E Ft
2014. évi előirányzat-felhasználás 
2014. 02. 28-i fordulónappal: 175 E Ft
Feladatmegvalósítás érdekében lekötött előirányza-
tok összegéből ki 
nem fi zetett összeg: 491 790 E Ft
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508/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Tekintettel a korábban „Közösségi közlekedés 
előnyben részesítéséről négy buszsáv kialakítása” 
megnevezésű és „Kiskorrekció 2013–2015” meg-
nevezésű feladatoknak a „Forgalomtechnikai in-
tézkedések” megnevezésű feladatként történő ösz-
szevonására, a Fővárosi Közgyűlés a „Kiskorrekció 
2013–2015” feladatot a felmerült költségek aláb-
biak szerinti elszámolásával egyidejűleg leállítja:
Megállapodásban foglalt 
teljes költség: 350 000 E Ft
ebből:
2013. 12. 31-ig tény: 0  Ft
2014. évi előirányzat-felhasználás 
2014. 02. 28-i fordulónappal: 314 E Ft
Feladatmegvalósítás érdekében lekötött előirányza-
tok összegéből ki 
nem fi zetett összeg: 349 686 E Ft

509/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Tekintettel a korábban „Kerékpáros Közlekedés 
Fejlesztése 2012–2013” megnevezésű és „2012–
2014 útfelújítási program” megnevezésű felada-
toknak a „2012–2016. évi útfelújítási program” 
megnevezésű feladatként történő összevonására, 
a Fővárosi Közgyűlés a „Kerékpáros Közlekedés 
Fejlesztése 2012–2013” feladatot a felmerült költ-
ségek alábbiak szerinti elszámolásával egyidejűleg 
leállítja:
Megállapodásban foglalt 
teljes költség: 1 031 476 E Ft
ebből: 
2013. 12. 31-ig tény: 88 028 E Ft
2014. évi előirányzat-felhasználás 
2014. 02. 28-i fordulónappal: 1 013 E Ft
Feladatmegvalósítás érdekében lekötött előirányza-
tok összegéből ki 
nem fi zetett összeg: 942 435 E Ft

510/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Tekintettel a korábban „Kerékpáros Közlekedés 
Fej lesztése 2012–2013” megnevezésű és „2012–
2014 útfelújítási program” megnevezésű feladatok-
nak a „2012–2016. évi útfelújítási program” meg-
nevezésű feladatként történő összevonására, a 
Fővárosi Közgyűlés a „2012–2014 útfelújítási 
program” feladatot a felmerült költségek alábbiak 
szerinti elszámolásával egyidejűleg leállítja:
Megállapodásban foglalt 
teljes költség: 11 652 585 E Ft
ebből:
2013. 12. 31-ig tény: 1 054 763 E Ft
2014. évi előirányzat-felhasználás 
2014. 02. 28-i fordulónappal: 954 616 E Ft
Feladatmegvalósítás érdekében lekötött előirányza-
tok összegéből ki 
nem fi zetett összeg: 9 643 206 E Ft

511/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy az előterjesztés 2. és 10. számú 
mellékleteiben foglalt, a megvalósítási megállapo-
dások alapján, az azokban foglalt elszámolási és át-
csoportosítási feladatok megvalósítása érdekében, 
illetve a további megállapodások 2014. évi költség-
vetési rendelettel való összhangjának megteremtése 
érdekében:
a1) egyes feladatok időbeli átütemezése érdekében 

az összköltség változatlanul hagyása mellett
 csökkenti a „883701 Út-, hídfelújítások” cím ki-

adási, azon belül az önkormányzati és intézmé-
nyi felújítások (önkormányzati felújítások) kö-
zött a(z)

– „2012–2016. évi útfelújítási program” feladat 
2014. évi előirányzatát 538 183 E Ft-tal, (a ki-
adásból önkormányzati beruházások 423 766 E 
Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 
előirányzata 114 417 E Ft), ezzel egyidejűleg

 megemeli a „813901 Budapesti Közlekedési 
Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb 
felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beru-
házási célra) előirányzatán a

– „Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsí-
tése és BKK jegypénztárak kialakítása” feladat 
2014. évi előirányzatát 6 277 E Ft-tal;

– „Elektronikus jegyrendszer előkészítése és ki-
vitelezése” feladat 2014. évi előirányzatát 
299 901 E Ft-tal;

– „Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer 
telepítése)” 2014. évi előirányzatát 196 464 E Ft-
tal,

 továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású ön-
kormányzati beruházások” cím kiadási, azon be-
lül az önkormányzati beruházások között a „Fej-
lesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatát 
35 541 E Ft-tal.

 A „Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerű-
sítése és BKK jegypénztárak kialakítása” feladat 
2015. évi üteme 69 723 E Ft-ra módosul.

 Az „Elektronikus jegyrendszer előkészítése és 
kivitelezése” feladat 2015. évi üteme 2 558 214 E 
Ft-ra módosul, a feladat későbbi ütemeinek vál-
tozatlanul hagyása mellett.

 A „Jegyautomata rendszer (TVM automa-
ta rendszer telepítése)” feladat 2015. évi üteme 
566 536 E Ft-ra módosul, a feladat későbbi üte-
meinek változatlanul hagyása mellett.

a2) a „2012–2016. évi útfelújítási program” módo-
sított összköltséggel való megvalósítása érdeké-
ben

 csökkenti a „840902 Évközi indítású önkor-
mányzati felújítások” cím kiadási, azon belül az 
önkormányzati és intézményi felújítások közötti 
„Útfelújítás 2015–2016” feladat 2015. évi ütemét 
1 268 000 E Ft-tal. Ezzel egyidejűleg azonos ösz-
szeggel megemeli a „2012–2016. évi útfelújítá-
si program” feladat 2015. évi ütemét a „883701 
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Út-, hídfelújítások” cím kiadási, azon belül az 
önkormányzati és intézményi felújítások (önkor-
mányzati felújítások) előirányzatán, továbbá a 
feladat 2015. évi üteme további 538 183 E Ft-tal 
is megemelésre kerül.

 Az „Útfelújítás 2015–2016” feladat összköltsége 
10 100 000 E Ft-ra módosul.

 A „2012–2016. évi útfelújítási program” feladat 
összköltsége 13 034 061 E Ft-ra módosul. 

b) egyes feladatok megemelt összköltséggel való 
megvalósítása és időbeli átütemezése érdekében 

 csökkenti a „911101 2014. évi kötelezettségek 
céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalék 
előirányzatát 13 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg

 megemeli a „813901 Budapesti Közlekedési 
Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb 
felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beru-
házási célra) előirányzatán a „Közlekedésszerve-
zési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai 
fejlesztések 2014–2015.” feladat 2014. évi elő-
irányzatát 5 000 E Ft-tal, továbbá

 megemeli a „840701 Évközi indítású önkormány-
zati beruházások” cím kiadási, azon belül az ön-
kormányzati beruházások között a „Fejlesztések 
átütemezésének tartaléka” előirányzatát 8 000 E 
Ft-tal.

 A „813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” 
cím kiadási, azon belül az egyéb felhalmozási 
célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra) 
előirányzatán csökkenti a „Dunapart fejlesztése, 
tervezés” feladat 2015. évi ütemét 7 000 E Ft-tal, 
egyben megemeli a 2016. évi ütemét 15 000 E Ft-
tal. A feladat összköltsége 8 000 E Ft-tal nő, azaz 
500 000 E Ft-ra módosul, 2014. évi előirányzata 
változatlan.

 A „Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez 
kapcsolódó technikai fejlesztések 2014–2015” 
feladat összköltsége 5 000 E Ft-tal nő, azaz 
1 249 012 E Ft-ra módosul.

c) a Margit híd és kapcsolódó közlekedési rendszer 
felújítása érdekében

 csökkenti a „911101 2014. évi kötelezettségek 
céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok 
előirányzatát 625 755 E Ft-tal, továbbá

 csökkenti a „Margit híd és a kapcsolódó közleke-
dési rendszer” feladatot a „883701 Út-, hídfelújí-
tások” címen belül 160 287 E Ft-tal, (a kiadásból 
önkormányzati és intézményi felújítások (önkor-
mányzati felújítások) 126 210 E Ft, beruházási 
célú előzetesen felszámított áfa 34 077 E Ft) és 
ezzel egyidejűleg

 tervbe veszi a „883701 Út-, hídfelújítások” cím 
kiadási, azon belül az önkormányzati és intéz-
ményi felújítások (önkormányzati felújítások) 
előirányzatán az új „Margit hídhoz kapcsolódó 
kiegészítő beruházások” feladatot 1 047 730 E 
Ft összköltséggel. A 2014. évi előirányzata 
786 042 E Ft (a kiadásból önkormányzati beru-

házások 618 931 E Ft, beruházási célú előzete-
sen felszámított áfa előirányzata 167 111 E Ft). 
A feladathoz kapcsolódó tény 2013. 12. 31-ig 
261 688 E Ft.

 A „Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rend-
szer” feladat összköltsége 27 043 514 E Ft-ra mó-
dosul. Felhasználás 2013. 12. 31-ig 27 025 720 E Ft.

d) a Határ úti ügyfélcentrum megvalósítása érdeké-
ben

 csökkenti a „911101 2014. évi kötelezettségek 
céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalék 
előirányzatát 190 000 E Ft-tal, és ezzel egyidejű-
leg

 tervbe veszi az új a „Határ úti ügyfélcentrum 
kialakítása, kivitelezés” feladatot 190 000 E Ft 
összköltséggel a „840701 Évközi indítású ön-
kormányzati beruházások” címen belül. A feladat 
2014. évi előirányzata 48 000 E Ft (a kiadásból 
önkormányzati beruházások 37 795 E Ft, beruhá-
zási célú előzetesen felszámított áfa 10 205 E Ft), 
2015. évi ütem 142 000 E Ft (beruházási célú elő-
zetesen felszámított áfa 30 189 E Ft),

 továbbá a feladathoz kapcsolódóan megemeli a 
„840701 Évközi indítású önkormányzati beruhá-
zások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati 
beruházások között a „Fejlesztések átütemezésé-
nek tartaléka” előirányzatát 142 000 E Ft-tal.

e) az Útfelújítási program előkészítése feladat ké-
sőbbi éveinek elkülönítése érdekében 

 A BKK-val megkötött megállapodásban le nem 
kötött 2017–2020. évi ütemek elkülönítése érde-
kében csökkenti a „883701 Út-, hídfelújítások” 
cím kiadási, azon belül az önkormányzati és in-
tézményi felújítások (önkormányzati felújítások) 
előirányzatán az „Útfelújítási program előkészí-
tése, terveztetése feladat 2017–2020. évi ütemeit, 
151 500 E Ft-tal évente, ezzel egyidejűleg

 tervbe veszi az „Útfelújítás előkészítése, tervez-
tetése 2017–2020” feladatot a „840902 Évközi 
indítású önkormányzati felújítások” cím kiadá-
si, azon belül az önkormányzati és intézményi 
felújítások (önkormányzati felújítások) között. 
A feladat összköltsége 606 000 E Ft, 2017., 2018., 
2019., 2020. évi üteme egyaránt 151 500 E Ft.

f) a Forgalomirányító jelzőlámpák feladathoz kap-
csolódóan

 csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormány-
zati beruházások” cím kiadási, azon belül az ön-
kormányzati beruházások előirányzatán a „For-
galomirányító jelzőlámpák fejlesztése” feladat 
előirányzatát 413 561 E Ft-tal, valamint címen 
belül a kiadási, azon belül a beruházási célú elő-
zetesen felszámított áfa előirányzatát 111 662 E 
Ft-tal (2015. évi ütemét 529 601 E Ft-tal, 2016. 
évi ütemét 544 785 E Ft-tal, 2017. évi ütemét 
560 576 E Ft-tal), ezzel a feladat törlésre kerül.
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Ezzel egyidejűleg azonos összeggel
 tervbe veszi a „840301 Önkormányzati beruházá-

sok” cím kiadási előirányzatán az új „2014–2017. 
évi közúti forgalomirányítás fejlesztési program-
ja” feladatot. A feladat összköltsége 2 160 185 E 
Ft, 2014. évi üteme 525 223 E Ft (ebből önkor-
mányzati beruházások 413 561 E Ft, beruházási 
előzetesen felszámított áfa 111 662 E Ft), 2015. 
évi üteme 529 601 E Ft (ebből beruházási célú 
előzetesen felszámított áfa 112 592 E Ft), 2016. 
évi üteme 544 785 E Ft (ebből beruházási célú 
előzetesen felszámított áfa 115 820 E Ft), 2017. 
évi üteme 560 576 E Ft (ebből beruházási célú 
előzetesen felszámított áfa 119 178 E Ft).

512/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A „Forgalomtechnikai intézkedések” feladat vonat-
kozásában
a) jóváhagyja a feladat engedélyokiratát az előter-

jesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal;
b) jóváhagyja és megköti a megvalósítási megálla-

podást az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti 
tartalommal.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István 

513/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a „Budapesti villamos és 
trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházá-
sok” beruházásra vonatkozó szerződés módosítását 
az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalom-
mal.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István 

514/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a „Teherforgalmi behajtás 
ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak 
kialakítása” beruházásra vonatkozó szerződés mó-
dosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti 
tartalommal.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István 

515/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a „BKK infrastruktúra fej-
lesztés” beruházásra vonatkozó szerződés módosí-
tását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tar-
talommal.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István 

516/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „Dunapart fejlesztése, tervezés” beru-
házásra vonatkozó szerződés módosítását a 031-es 
sorszámon kiosztott előterjesztői kiegészítés mel-
léklete szerinti tartalommal, és egyben felkéri a fő-
polgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István 

517/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a „Közlekedésszervezési 
bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesz-
tések 2014–2015.” beruházásra vonatkozó szerző-
dés módosítását az előterjesztés 7. sz. melléklete 
szerinti tartalommal.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István 

518/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az „Elektronikus jegyrend-
szer előkészítése és kivitelezése” beruházásra vo-
natkozó szerződés módosítását az előterjesztés 
8. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István 

519/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a „Jegyautomata rendszer 
(TVM automata rendszer telepítése)” beruházásra 
vonatkozó szerződés módosítását az előterjesztés 
9. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István 

520/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A „2012–2016. évi útfelújítási program megvalósí-
tása” feladat vonatkozásában
a) jóváhagyja a feladat engedélyokiratát az előter-

jesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal;
b) jóváhagyja és megköti a megvalósítási megálla-

podást az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti 
tartalommal.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István 

521/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A „2012–2013. évi útfelújítási program előkészíté-
se és terveztetése” feladat vonatkozásában
a) jóváhagyja a feladat engedélyokiratát az előter-

jesztés 11. sz. melléklete szerinti tartalommal;
b) jóváhagyja és megköti a megvalósítási megálla-

podást az előterjesztés 11. sz. melléklete szerinti 
tartalommal.
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Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István 

522/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A „Görgey utca és a kapcsolódó villamos pálya tel-
jes körű felújításának megvalósítás” feladat vonat-
kozásában
a) jóváhagyja a feladat engedélyokiratát az előter-

jesztés 12. sz. melléklete szerinti tartalommal;
b) jóváhagyja és megköti a megvalósítási megálla-

podást az előterjesztés 12. sz. melléklete szerinti 
tartalommal.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István 

523/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A „Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer 
felújítása” feladat vonatkozásában jóváhagyja a fel-
adat engedélyokiratát az előterjesztés 13. sz. mel-
léklete szerinti tartalommal.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István 

524/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A „Margit hídhoz kapcsolódó kiegészítő beruházá-
sok” feladat vonatkozásában
a) jóváhagyja a feladat engedélyokiratát az előter-

jesztés 13. sz. melléklete szerinti tartalommal;
b) jóváhagyja és megköti a megvalósítási megálla-

podást az előterjesztés 13. sz. melléklete szerinti 
tartalommal.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István 

525/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A „Forgalomtechnikai eszközök felújítása” feladat 
vonatkozásában
a) jóváhagyja a feladat engedélyokiratát az előter-

jesztés 14. sz. melléklete szerinti tartalommal;
b) jóváhagyja és megköti a megvalósítási megálla-

podást az előterjesztés 14. sz. melléklete szerinti 
tartalommal.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István 

526/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Egyetért az „Aluljárók és egyéb közlekedés kiszol-
gáló építmények felújításával összefüggő előkészí-
tési feladatok” kiegészítésével a VIII.–IX.–X. Nép-
liget aluljáró helyszínnel és azzal, hogy a feladatot 
a BKK Zrt. valósítsa meg.

527/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Az „Aluljárók és egyéb közlekedés kiszolgáló épít-
mények felújításával összefüggő előkészítési fel-
adatok” feladat vonatkozásában
a) jóváhagyja a feladat engedélyokiratának az elő-

terjesztés 15. sz. mellékletében bemutatott tar-
talommal történő módosítását, valamint annak 
kiegészítését akként, hogy az engedélyokirat 2. 
oldalán szereplő, a beruházás/felújítás telepítési 
helye megnevezésű táblázat kiegészül a 18. pont-
tal, azaz a VIII.–IX.–X. Népliget helyszínnel;

b) jóváhagyja és megköti a megvalósítási megálla-
podást az előterjesztés 15. sz. melléklete szerin-
ti tartalommal, valamint annak kiegészítését ak-
ként, hogy a megvalósítási megállapodás 1. sz. 
módosításának 2. pontjában a felújítandó alul-
járók felsorolása kiegészül a „Népliget aluljáró 
felújításának tervezése” feladattal, valamint a 
3.2. a) pontja kiegészül a VIII.–IX.–X. Népliget 
aluljáró helyszínnel. 

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István 

528/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Hatályon kívül helyezi a 286/2014. (II. 26.) és a 
290/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. határozatokat.

529/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „P+R rendszerű parkolók előkészíté-
se és kivitelezése” beruházás engedélyokiratát az 
előterjesztés 16. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

530/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „2014–2017. évi közúti forgalomirá-
nyítás fejlesztési programja” beruházás engedély-
okiratát az előterjesztés 17. sz. melléklete szerinti 
tartalommal.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 33. pontja: Javaslat a „Széll Kálmán tér 
rekonstrukciója” és a „Budai fonódó villamosközlekedés 
megteremtése” című fejlesztésekkel kapcsolatos dönté-
sek meghozatalára.

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

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

531/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
egyetért a „Széll Kálmán tér rekonstrukció I. ütem, 
a budai észak–déli villamoskapcsolat kiépítése, a 
Káposztásmegyeri intermodális csomópont fej-
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lesztése, tervezési-előkészítési munkái, és a Fo-
gaskerekű vasút fejlesztésének tervezési-előkészí-
tési munkáiról szóló” megnevezésű 3 943 567 E Ft 
összköltségű feladat szétbontásával, továbbá a fel-
adathoz biztosított 3 910 000 E Ft összköltségű 
„Széll Kálmán tér tartaléka” tartalék felosztásával 
az alábbiak szerint:
A „Széll Kálmán tér fejlesztése” beruházást meg-
emelt 5 509 956 E Ft összköltséggel (2014. évi üte-
me 2 863 204 E Ft, 2015. évi üteme 2 546 784 E Ft, 
tény 2013. 12. 31-ig 99 968 E Ft), a BKK Zrt. meg-
valósításában történő kivitelezéssel kívánja megva-
lósítani és biztosítja a korábban megkötött szerző-
déshez képest a szükséges többletforrást.
Kötelezettséget vállal a „Budai észak–déli villa-
mos kapcsolat kiépítése” uniós társfi nanszírozá-
sú feladathoz szükséges önerő 2 839 399 E Ft ren-
delkezésre állására, és a feladatot (2014. évi üteme 
1 706 110 E Ft, 2015. évi üteme 1 126 146 E Ft, tény 
2013. 12. 31-ig 7 143 E Ft) a BKK Zrt. által kíván-
ja megvalósítani, biztosítva a korábban megkötött 
szerződéshez képest a szükséges többletforrást.

532/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Tekintettel a „Széll Kálmán tér rekonstrukció I. 
ütem, a budai észak–déli villamoskapcsolat kiépí-
tése, a Káposztásmegyeri intermodális csomópont 
fejlesztése, tervezési-előkészítési munkái, és a Fo-
gaskerekű vasút fejlesztésének tervezési-előkészí-
tési munkáiról szóló” megnevezésű feladat keretein 
belül megvalósuló részfeladatok szétválasztására
a) a feladatot a felmerült költségek alábbiak szerin-

ti elszámolásával egyidejűleg leállítja:
Megállapodásban foglalt 
teljes költség: 3 943 567 E Ft
ebből:
2013. 12. 31-ig tény:  149 291 E Ft
2014. évi előirányzat-felhasználás 
2014. 02. 28-i fordulónappal: 10 196 E Ft
Feladatmegvalósítás 
érdekében lekötött előirányzatok 
összegéből ki nem 
fi zetett összeg: 3 784 080 E Ft
b) jóváhagyja és megköti az előterjesztés 4. sz. 

melléklete szerinti, az előterjesztői kiegészítés-
hez csatolt, a feladat elszámolásáról és megszün-
tetéséről szóló megállapodást.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

533/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A feladat többletforrásának biztosítása érdekében:
– csökkenti a „813901 Budapesti Közlekedési Köz-
pont Zrt.” cím kiadási, azon belül a felhalmozási 
célú támogatás áht-n kívülre előirányzatán a „Széll 
Kálmán tér rekonstrukció I. ütem, a budai észak–
déli villamoskapcsolat kiépítése, a Káposztásme-

gyeri intermodális csomópont fejlesztése, terve-
zési-előkészítési munkái, és a Fogaskerekű vasút 
fejlesztésének tervezési-előkészítési munkáiról 
szóló” pénz esz közátadás” 2014. évi előirányzatát 
2 381 723 E Ft-tal, 2015. évi ütemét 1 412 553 E Ft-
tal;
– csökkenti a „840702 Évközi indítású önkormány-
zati beruházások” cím kiadási, azon belül az ön-
kormányzati beruházásokon belül a „Széll Kálmán 
tér fejlesztésének tartaléka” 2014. évi előirányzatát 
1 650 000 E Ft-tal, 2015. évi ütemét 2 260 000 E Ft-
tal;
– csökkenti a „911101  2014. évi kötelezettségek 
tartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalék elő-
irányzatát 541 333 E Ft-tal;
– ezzel egyidejűleg tervbe veszi a „Széll Kálmán tér 
fejlesztése” feladatot 5 509 956 E Ft összköltséggel 
a „840301 Önkormányzati beruházások” címen be-
lül. A feladat 2014. évi előirányzata 2 863 204 E Ft, 
azon belül önkormányzati beruházások előirányza-
ta 2 254 491 E Ft, a beruházási célú előzetesen fel-
számított áfa előirányzata 608 713 E Ft. A 2015. évi 
előirányzata 2 546 784 E Ft, ebből áfa 541 442 E 
Ft. A feladathoz kapcsolódó tény 2013. 12. 31-ig 
99 968 E Ft.
– tervbe veszi az új „Káposztásmegyeri intermodá-
lis csomópont előkészítése” feladatot 22 431 E Ft 
összköltséggel a „840301 Önkormányzati beruhá-
zások” címen belül. A feladat 2014. évi előirány-
zata 3 365 E Ft, azon belül önkormányzati beruhá-
zások előirányzatát 2 649 E Ft, a beruházási célú 
előzetesen felszámított áfa előirányzata 715 E Ft. 
A feladathoz kapcsolódó tény 2013. 12. 31-ig 
19 066 E Ft.
– tervbe veszi a „Budai észak–déli villamos kap-
csolat kiépítése” feladatot 2 839 399 E Ft összkölt-
séggel a „813901 Budapesti Közlekedési Központ 
Zrt.” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú 
tá mogatás áht-n kívülre előirányzatán. A feladat 
2014. évi előirányzata 1 706 110 E Ft, 2015. évi üte-
me 1 126 146 E Ft, tény 2013. 12. 31-ig 7 143 E Ft,
– továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású ön-
kormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül 
az önkormányzati beruházások között „Fejleszté-
sek átütemezésének tartaléka” előirányzatát 377 E 
Ft-tal.

534/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
„Széll Kálmán tér fejlesztése” feladat vonatkozásá-
ban
a) jóváhagyja a feladat engedélyokiratát az előter-

jesztés 5. sz. melléklete szerinti, az előterjesztői 
kiegészítésben csatolt tartalommal,

b) jóváhagyja és megköti a megvalósítási megálla-
podást az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti, 
az előterjesztői kiegészítésben csatolt tartalom-
mal. 
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Határidő: a 2014. évi költségvetési rendeletmódosítás 
hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István 

535/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a „Budai észak–déli vil-
lamos kapcsolat kiépítése” beruházásra vonatko-
zó fejlesztési megállapodást az előterjesztés 8. sz. 
melléklete szerinti, az előterjesztői kiegészítésben 
csatolt tartalommal.

Határidő: a 2014. évi költségvetési rendeletmódosítás 
hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István 

A napirend 34. pontja: Javaslat a Magyarország 
2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi 
CCXXX. törvényben „Egy és két számjegyű országos fő-
közlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának tá-
mogatására 2014. évi támogatása” címen előirányzott 
felújítási támogatások kapcsán szükséges döntésekre.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

536/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a Magyarország 2014. évi 
központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. 
törvény 3. melléklet 10. cb) alpontjában leírt ren-
delkezés alapján az „Egy és két számjegyű orszá-
gos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karban-
tartásának támogatása” céljából előirányzott bruttó 
500 000 000 Ft támogatási összeg fővárosi átvéte-
lét biztosító támogatási szerződést az előterjesz-
tés melléklete szerinti tartalommal a költségveté-
si törvényben nevesített, kormányzatilag illetékes 
szervekkel. Felkéri a főpolgármestert, hogy a tá-
mogatási szerződést és az ahhoz kapcsolódó nyilat-
kozatokat, egyéb dokumentumokat írja alá.

Határidő: a támogatási szerződés beérkezését köve-
tő 15 nap 

Felelős: Tarlós István 

537/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A feladat megvalósítása érdekében:
– tervbe veszi a „854901 Felhalmozási célú önkor-
mányzati támogatások” cím felhalmozási célú ön-
kormányzati támogatások bevételi előirányzatán az 
új „Egy és két számjegyű országos főközlekedési 
utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2014. évi 
támogatása” feladatot 500 000 E Ft-tal;
– ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi 
a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítá-
sok” cím kiadási, azon belül az önkormányzati és 
intézményi felújítások (önkormányzati felújítások) 
előirányzatán az új „Felújítások átütemezésének 
tartaléka” feladatot;

– továbbá címen belül tervbe veszi az önkormány-
zati és intézményi felújítások (önkormányzati fel-
újítások) előirányzatán az új „Egy és két számjegyű 
országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai kar-
bantartásának 2014. évi támogatása” feladat 2015. 
évi előirányzatát 393 701 E Ft-tal, valamint címen 
belül a felújítási célú előzetesen felszámított áfa 
2015. évi előirányzatát 106 299 E Ft-tal.
Az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési 
utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2014. évi 
támogatása” feladat teljes költsége 500 000 E Ft, 
2015. évi üteme 500 000 E Ft.

A napirend 35. pontja: Javaslat Budapest Főváros 
Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tu-
lajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) 
Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. 
(III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 25/2014. (V. 19.) önkormányzati rendele-
tét Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a va-
gyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fő-
városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabály-
zatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 
tartalommal. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

538/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat és a fő-
városi önkormányzati feladatkörbe tartozó köz-
szolgáltatást végző gazdasági társaság megvaló-
sításában vagy kedvezményezetti körében lévő 
beruházások esetén az egyes beruházások forrás-
szerződéseinek, illetve engedélyokiratainak terhére 
biztosítandó a közműkiváltások maradványértékei-
nek fedezete.

Határidő: folyamatos 
Felelős: Tarlós István 

539/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a jövőben indítandó projektek, 
beruházások előkészítésekor, a megvalósításhoz 
szükséges közműkiváltás részét képező közmű el-
bontáskori értékének fedezete, előzetes becslés 
alapján kerüljön betervezésre a megvalósítás költ-
ségei közé.

Határidő: beruházások tervezése 
Felelős: Tarlós István 
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A napirend 36. pontja: Javaslat az FKF Zrt.-vel kö-
tött, „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környe-
zetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás 
és újrahasznosítás arányának növelése” elnevezésű be-
ruházás keretében létrehozott hulladékgazdálkodási esz-
közök és technológiák használati jogának átruházásáról 
szóló megállapodás 2. sz. módosítására, valamint a be-
ruházás engedélyokiratának 2. sz. módosítására. 

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

540/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja „A fővárosi hulladékgazdálkodási rend-
szer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahaszno-
sítás arányának növelése” feladat 12 607 016 E Ft 
módosított összköltséggel és módosított ütemezés-
sel történő megvalósítását. A feladat megvalósítása 
a Fővárosi Önkormányzat részéről történő többlet-
forrás biztosítását nem igényli.

541/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a 
„840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadá-
si, azon belül az „Önkormányzati beruházások” 
elő irányzatát a „Fővárosi hulladékgazdálkodá-
si rendszer bővítése” feladathoz kapcsolódóan 
2 189 852 E Ft-tal, valamint címen belül csökkenti 
a „Beruházási célú előzetesen felszámított áfa” elő-
irányzatát 21 937 E Ft-tal, egyidejűleg a visszaigé-
nyelhető áfa csökkenése miatt megemeli a „841101 
Pénzügytechnikai feladatok” címen belül a „Dolo-
gi kiadások” kiadási előirányzatát 21 937 E Ft-tal. 
Továbbá csökkenti a „853601 Beruházási célú tá-
mogatások államháztartáson belülről” címen be-
lül az „Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n 
belülre” (beruházási célra) bevételi előirányzatát 
2 189 837 E Ft-tal a „KEOP – A fővárosi hulladék-
gazdálkodási rendszer bővítésé”-hez kapcsoló dóan. 
Ezzel egyidejűleg megemeli a „840701 Évközi in-
dítású önkormányzati beruházások” cím kiadási 
előirányzatán belül a „Fejlesztések átütemezésének 
tartaléká”-t 15 E Ft-tal.
A feladat összköltsége 12 607 016 E Ft-ra módo-
sul, 2014. évi előirányzata 5 064 335 E Ft-ra (áfa 
összesen: 1 076 670 E Ft, amelyből egyenes áfa 
363 877 E Ft, fordított áfa 712 793 E Ft, kapcsolódó 
KEOP támogatás 3 710 868 E Ft), 2015. évi ütem 
7 542 598 E Ft (áfa összesen: 1 543 636 E Ft, ebből 
egyenes áfa 81 782 E Ft, fordított áfa 1 461 854 E 
Ft, kapcsolódó KEOP támogatás 4 720 181 E Ft).

542/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja „A fővárosi hulladékgazdálkodási rend-
szer környezetbarát technológiáinak bővítése, a 
hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának 

növelése” megnevezésű feladat megvalósítására 
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei 
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésé-
nek, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről 
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet alapján 
az engedélyokirat 2. sz. módosítását az előterjesz-
tés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felké-
ri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az enge-
délyokirat módosításának aláírásáról.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István 

543/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti az FKF Zrt. által kiadott, a 
többletfedezet biztosítását igazoló nyilatkozat alap-
ján az FKF Zrt.-vel kötött „A fővárosi hulladékgaz-
dálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak 
bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás 
arányának növelése” keretében létrehozott hulla-
dékgazdálkodási eszközök és technológiák haszná-
lati jogának átruházásáról szóló, 2013. május 24-én 
létrejött, és 2013. december 21-én módosított meg-
állapodás 2. számú módosítását az előterjesztés 7. 
sz. mellékletében szereplő tartalommal, és felkéri a 
főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: az FKF Zrt. felügyelőbizottságának és a 
BVK Zrt. igazgatóságának jóváhagyását követő 10 
nap 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 37. pontja: Javaslat a Fővárosi Közterü-
let-fenntartó Zrt.-vel a „Hulladéklerakástól történő elté-
rítéshez szükséges eszközök beszerzése – a fővárosi hul-
ladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése 
és informatikai korszerűsítése” című projekt önerő biz-
tosítására vonatkozó vagyonkezelési szerződés megkö-
tésére.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

544/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
meg kívánja valósítani a „Hulladéklerakástól tör-
ténő eltérítéshez szükséges eszközök beszerzése 
– a fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer esz-
közparkjának fejlesztése és informatikai korsze-
rűsítése” feladatot a KEOP-1.1.1/C/13 jelű konst-
rukcióban, és a pályázathoz szükséges önrészt, 
236 763 758 Ft-ot a költségvetésében elkülöníti. A 
pályázat elnyerése esetén a feladat fedezetéül szol-
gáló önrész a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. és 
a Fővárosi Önkormányzat között kötendő fi nan-
szírozási megállapodás alapján megtérítésre kerül. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy eredményes pályá-
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zást követően gondoskodjon a támogatási szerző-
dés Közgyűlés elé terjesztéséről. 

Határidő: a támogatói döntés beérkezését követően 
Felelős: Tarlós István 

545/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a 
„911101 2014. évi kötelezettségek tartaléka” cím 
előirányzatát 236 764 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg 
tervbe veszi az új „A fővárosi hulladékgazdálko-
dási rendszer eszközparkjának fejlesztése és infor-
matikai korszerűsítése, pályázati önrész” feladatot 
236 764 E Ft összköltséggel a „840701 Évközi in-
dítású önkormányzati beruházások” kiadási címen 
belül. A feladat 2014. évi előirányzata 236 764 E Ft, 
azon belül önkormányzati beruházások előirányza-
ta 197 000 E Ft, a beruházási célú előzetesen fel-
számított áfa előirányzata 39 764 E Ft. (A pályá-
zat elnyerése esetén a feladat összköltsége bruttó 
3 799 662 E Ft, ebből KEOP támogatás: nettó 
2 755 092 E Ft, visszaigényelhető áfa 807 802 E Ft).

546/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkor-
mányzata és az FKF Zrt. között kötendő vagyon-
kezelési szerződést az előterjesztés 2. számú mel-
léklete szerinti tartalommal, amennyiben a pályázat 
támogatásban részesül és a támogatási szerződés 
megkötésre kerül. Felkéri a főpolgármestert, hogy 
gondoskodjon a vagyonkezelési szerződés aláírá-
sáról. 

Határidő: a szállítási szerződés megkötését követő 45 
napon belül 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 38. pontja: Javaslat támogatási szerző-
dés megkötésére a „Cséry-telep kármentesítésének elő-
készítésére” című projekt vonatkozásában a Vidékfejlesz-
tési Minisztériummal.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

547/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy meg kívánja valósítani a Cséry-
telep kármentesítésének előkészítése feladatot köz-
ponti költségvetési fi nanszírozással 100 000 E Ft 
összköltséggel 2014-ben és 2015-ben. A feladat 
megvalósítása önkormányzati saját forrás biztosítá-
sát nem igényli. 

548/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A feladat végrehajtása érdekében tervbe veszi az 
új „Cséry-telep kármentesítésének előkészítése” 
feladatot a „840301 Önkormányzati beruházások” 
cím kiadási, azon belül önkormányzati beruházá-

sok előirányzatán 44 825 E Ft-tal, a beruházási célú 
előzetesen felszámított áfa előirányzatán 12 103 E 
Ft-tal, valamint megemeli a „840701 Évközi indítá-
sú önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon 
belül az önkormányzati beruházások előirányzatán 
a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladat 
előirányzatát 43 072 E Ft-tal.
A feladat összköltsége 100 000 E Ft, 2014. évi üte-
me 56 928 E Ft (44 825 E Ft nettó + 12 103 E Ft 
áfa), 2015. évi üteme 43 072 E Ft (33 915 E Ft nettó 
+ 9 157 E Ft áfa).
Ezzel egyidejűleg a feladathoz kapcsolódóan a Vi-
dékfejlesztési Minisztériumtól beérkező támogatás 
tervbevétele érdekében 100 000 E Ft-tal megeme-
li a „853601 Beruházási célú támogatások állam-
háztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az 
„Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
áht-n belülről” (Beruházási célú támogatások áht-n 
belülről) előirányzatát. 

549/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a Vidékfejlesztési Miniszté-
rium és Budapest Főváros Önkormányzata között 
a „Cséry-telep kármentesítésének előkészítésére” 
című projekt tárgyában a támogatási szerződést az 
előterjesztés 1. számú melléklete, illetve az előter-
jesztő által szóban tett módosítás szerinti tartalom-
mal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon 
a támogatási szerződés aláírásáról és benyújtásáról 
a Vidékfejlesztési Minisztérium részére. 

Határidő: 2014. május 15. 
Felelős: Tarlós István 

550/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata és 
intézményei beruházási és felújítási tevékenysé-
ge előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósítá-
sának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. 
rendelet 12. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt 
hatásköre szerint eljárva az előterjesztés 2. sz. 
mellékleteként csatolt, 6995. azonosító számú, 
„Cséry-telep kármentesítésének előkészítése” meg-
nevezésű engedélyokiratot, az abban foglalt tarta-
lommal. Felkéri a főpolgármestert az engedélyok-
irat aláírására. 

Határidő: 2014. május 15. 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 39. pontja: Javaslat a „Közvilágítási 
célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén” 
című, KEOP-5.5.0/A/12-2013-0067 jelű pályázathoz 
kapcsolódó önerő pénzügyi fedezetének biztosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 



2014. július 15. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1237

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

551/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
kijelenti, hogy kötelezettséget vállal a „Közvilágí-
tási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros 
területén” (megvalósítási helyszínek: Rákóczi híd, 
Óbudai Gázgyári lakótelep, Bartók Béla út) KEOP-
5.5.0/A/12-2013-0067 jelű pályázati konstrukció-
ban benyújtott projekt megvalósításához szükséges 
22 400 E Ft önrész biztosítására. A projekt terve-
zett összköltsége 149 600 E Ft, igényelt támogatás 
127 200 E Ft.

Határidő: a támogatási szerződés megkötésével egy-
idejűleg 

Felelős: Tarlós István 

552/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A feladat végrehajtása érdekében
– csökkenti a „911101 2014. évi kötelezettségek 
tartaléka” cím előirányzatát 22 400 E Ft-tal, ezzel 
egyidejűleg 
– tervbe veszi az új „Közvilágítási célú energia-
racionalizálás Budapest Főváros területén, pályá-
zati önrész” feladatot 22 400 E Ft összköltséggel 
a „840701 Évközi indítású önkormányzati beru-
házások” kiadási címen belül. A feladat 2014. évi 
előirányzata 22 400 E Ft, azon belül önkormány-
zati beruházások előirányzata 17 638 E Ft, a beru-
házási célú előzetesen felszámított áfa előirányzata 
4 762 E Ft.
A pályázat elnyerése esetén a feladat összköltsége 
149 600 E Ft, 2014. évi üteme 149 600 E Ft (ebből 
KEOP támogatás: 127 200 E Ft). 

553/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy eredményes pályá-
zást követően gondoskodjon a támogatási szerző-
dés Közgyűlés elé terjesztéséről. 

Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek a támogatási 
szerződéstervezet beérkezését követő soron követ-
kező ülése 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 40. pontja: Javaslat a 2014. évi Műemlé-
ki Keret pályázatának kiírására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

554/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
kiírja a „Műemléki Keret 2014” pályázatot az elő-
terjesztés mellékleteként csatolt pályázati kiírás-
ban foglalt tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, 
hogy az előterjesztés mellékletében szereplő pályá-
zati kiírás Budapest Portálon való közzétételéről, 
és az Ügyfélszolgálati Irodán (Budapest V. kerület, 

Bárczy István utca 1–3.) nyomtatott formában való 
hozzáférhetőségéről gondoskodjon.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 14 napon belül

Felelős: Tarlós István 

555/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A feladat megvalósítása érdekében csökkenti a 
„846902 Műemléki célú támogatás” cím kiadási, 
azon belül az egyéb működési célú támogatások 
áht-n kívülre előirányzatát 48 250 E Ft-tal, ezzel 
egyidejűleg címen belül azonos összeggel tervbe 
veszi az egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n 
kívülre (felújítási célra) előirányzatán a „Pályázat 
műemléki célú felújításra” feladatot.

A napirend 41. pontja: Javaslat a „BTM Kiscelli 
Múzeum fejlesztése” c. pályázat benyújtására az EGT Fi-
nanszírozási Mechanizmus Kulturális és természeti örök-
ség megőrzése és megújítása pályázati konstrukció ban.

Előterjesztők: dr. Szeneczey Balázs, Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

556/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyását adja az EGT Finanszírozási Mechaniz-
mus 2009–2014 keretében a HU07PA16-A1-2013 
jelű pályázati kiírásra a „BTM Kiscelli Múzeum 
fejlesztése” című pályázat benyújtásához, amely-
nek tervezett bekerülési költsége 649 644 E Ft, az 
igényelt támogatás összege 295 100 E Ft. Felkéri 
a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a teljes pá-
lyázati dokumentáció aláírásáról és benyújtásáról.

Határidő: 2014. május 20. 
Felelős: Tarlós István 

557/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal a „BTM Kiscelli Múzeum 
fejlesztése” (megvalósítási helyszíne: 1037 Buda-
pest, Kiscelli u. 108.) című, az EGT Finanszírozási 
Mechanizmus 2009–2014 Kulturális és természe-
ti örökség megőrzése és megújítása, Városi épített 
örökség megőrzése című, HU07PA16-A1-2013 jelű 
pályázati konstrukcióban benyújtott projekt megva-
lósításához szükséges 354 544 E Ft önerő biztosítá-
sára. (A projekt tervezett összköltsége: 649 644 E 
Ft, igényelt támogatás: 295 100 E Ft), valamint az 
EGT Alap forrásból nyújtott támogatás elnyeré-
se esetén az önkormányzati saját forrás összegét a 
költségvetésben elkülöníti. 

558/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A feladat végrehajtása érdekében
– csökkenti a „911101 2014. évi kötelezettségek 
tartaléka” cím előirányzatát 354 544 E Ft-tal, ezzel 
egyidejűleg
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– tervbe veszi az új „Kiscelli múzeum fejlesztése, 
pályázati önrész” feladatot 354 544 E Ft összkölt-
séggel a „840701 Évközi indítású önkormányzati 
beruházások” kiadási címen belül. A feladat 2014. 
évi előirányzata 57 150 E Ft, azon belül önkor-
mányzati beruházások előirányzata 45 000 E Ft, 
a beruházási célú előzetesen felszámított áfa elő-
irányzata 12 150 E Ft. A feladat 2015. évi üteme 
204 200 E Ft (ebből beruházási célú előzetesen fel-
számított áfa 43 413 E Ft) 2016. évi üteme 93 194 E 
Ft (ebből beruházási célú előzetesen felszámított 
áfa 19 813 E Ft).
A pályázat elnyerése esetén a feladat összköltsége 
649 644 E Ft, 2014. évi üteme 104 366 E Ft (eb-
ből EGT Alap támogatás: 47 216 E Ft), 2015. évi 
üteme 372 407 E Ft (ebből EGT Alap támogatás: 
168 207 E Ft), 2016. évi üteme: 172 871 E Ft (ebből 
EGT Alap támogatás: 79 677 E Ft),
– továbbá címen belül megemeli a „Fejlesztések át-
ütemezésének tartaléka” feladatot 297 394 E Ft-tal. 

559/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal a BTM Kiscelli Múze-
um mélypince süllyedésének megállítása céljából 
végzendő veszélyelhárítási munkák támogatására 
72 390 E Ft összköltséggel. 

560/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A feladat végrehajtása érdekében
– csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím elő-
irányzatát 72 390 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg
– tervbe veszi az új „Kiscelli Múzeum kárelhárí-
tás” feladatot 72 390 E Ft összköltséggel a „840701 
Évközi indítású önkormányzati beruházások” ki-
adási címen belül. A feladat 2014. évi előirányzata 
72 390 E Ft, azon belül önkormányzati beruházások 
előirányzata 57 000 E Ft, a beruházási célú előzete-
sen felszámított áfa előirányzata 15 390 E Ft. 

561/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy eredményes pályá-
zást követően gondoskodjon a támogatási szerző-
dés Közgyűlés elé terjesztéséről. 

Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek a támogatási 
szerződéstervezet beérkezését követő soron követ-
kező ülése 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 42. pontja: Javaslat egyes kulturális tár-
saságok alapító okiratának módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

562/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-

ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest 
Bábszínház Nonprofi t Kft. legfőbb szerveként el-
járva úgy dönt, hogy a Budapest Bábszínház Non-
profi t Kft. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. tv. rendelkezéseivel összhangban működik 
tovább. Jóváhagyja az előterjesztés 1. sz. mellék-
letének megfelelően a Budapest Bábszínház Non-
profi t Kft. alapító okiratának módosítását, és felkéri 
a főpolgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletét 
képező alapító okirat módosítása, valamint az elő-
terjesztés 2. sz. mellékletét képező módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírásá-
ra és kiadására.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István 

563/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest 
Bábszínház Nonprofi t Kft. legfőbb szerveként el-
járva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói 
döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében 
a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István 

564/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rende-
let 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, 
a Katona József Színház Nonprofi t Kft. legfőbb 
szerveként eljárva úgy dönt, hogy a Katona József 
Színház Nonprofi t Kft. a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. tv. rendelkezéseivel összhangban 
működik tovább. Jóváhagyja az előterjesztés 3. sz. 
mellékletének megfelelően a Katona József Szín-
ház Nonprofi t Kft. alapító okiratának módosítását, 
és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 3. sz. 
mellékletét képező alapító okirat módosítása, vala-
mint az előterjesztés 4. sz. mellékletét képező mó-
dosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István 

565/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rende-
let 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a 
Katona József Színház Nonprofi t Korlátolt Felelős-
ségű Társaság legfőbb szerveként eljárva felkéri a 
főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 
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3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság veze-
tő tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István 

566/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rende-
let 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a 
Kolibri Színház Nonprofi t Kft. legfőbb szerveként 
eljárva úgy dönt, hogy a Kolibri Színház Nonpro-
fi t Kft. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. tv. rendelkezéseivel összhangban működik to-
vább. Jóváhagyja az előterjesztés 5. sz. mellékle-
tének megfelelően a Kolibri Színház Nonprofi t Kft. 
alapító okiratának módosítását, és felkéri a főpol-
gármestert az előterjesztés 5. sz. mellékletét képező 
alapító okirat módosítása, valamint az előterjesztés 
6. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és ki-
adására.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István 

567/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Kolibri 
Színház Nonprofi t Kft. legfőbb szerveként eljárva 
felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről 
a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság 
vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István 

568/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rende-
let 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, 
a Radnóti Miklós Színház Nonprofi t Kft. legfőbb 
szerveként eljárva úgy dönt, hogy a Radnóti Miklós 
Színház Nonprofi t Kft. a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. tv. rendelkezéseivel összhangban 
működik tovább. Jóváhagyja az előterjesztés 7. sz. 
mellékletének megfelelően a Radnóti Miklós Szín-
ház Nonprofi t Kft. alapító okiratának módosítását, 
és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 7. sz. 
mellékletét képező alapító okirat módosítása, vala-
mint az előterjesztés 8. sz. mellékletét képező mó-
dosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István 

569/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Radnóti 
Miklós Színház Nonprofi t Kft. legfőbb szerveként 
eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói 
döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében 
a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 43. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat fenntartásában működő óvodák és az oktatási 
ágazathoz alapított egyes gazdasági szervezetek alapító 
okiratának módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

570/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
módosítja a Cseppkő Óvoda (1025 Budapest, 
Cseppkő u. 74., OM azonosító: 034244) alapító ok-
iratát az előterjesztés 2. számú melléklete szerin-
ti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az ala-
pító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 3. 
számú melléklete szerinti módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és ki-
adására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

571/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Óvodája 
(1068 Budapest, Városligeti fasor 30., OM azono-
sító: 034379) alapító okiratát az előterjesztés 5. szá-
mú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a fő-
polgármestert az alapító okirat módosítás, valamint 
az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti módo-
sításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító ok-
irat aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

572/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Gyógypedagógiai Intézmények Gazda-
sági Szervezete (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 
49–51.) alapító okiratát az előterjesztés 9. számú 
melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpol-
gármestert az alapító okirat módosítás, valamint az 
előterjesztés 10. számú melléklete szerinti módosí-
tásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 
aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 
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573/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Gimnáziumok Gazdasági Szervezete 
(1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49–51.) alapító 
okiratát az előterjesztés 12. számú melléklete sze-
rinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az 
alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 
13. számú melléklete szerinti módosításokkal egy-
séges szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és 
kiadására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

574/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Kollégiumok Gazdasági Szervezete 
(1149 Budapest, Mogyoródi út 21.) alapító okiratát 
az előterjesztés 15. számú melléklete szerinti tarta-
lommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító ok-
irat módosítás, valamint az előterjesztés 16. számú 
melléklete szerinti módosításokkal egységes szer-
kezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadá-
sára.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

575/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Mozaik Gazdasági Szervezet (1011 
Budapest, Ponty u. 1–3.) alapító okiratát az előter-
jesztés 18. számú melléklete szerinti tartalommal, 
és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módo-
sítás, valamint az előterjesztés 19. számú mellék-
lete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 44. pontja: Javaslat a Thália Színház 
Nonprofi t Kft. beruházási feladatához kapcsolódó enge-
délyokirat és megvalósítási megállapodás jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

576/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata 
2014. évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. 
(III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. sz. mellékletében az 
évközi indítású beruházások között jóváhagyott, 
„Thália Színház Nonprofi t Kft. felső-színpadgé-
pészeti irányítópult cseréje” megnevezésű felada-
tot „Thália Színház Nonprofi t Kft. ügyelőrendszer 
korszerűsítése, valamint a felsőgépészeti szinkron 
vezérlőrendszer cseréje” megnevezésű feladatra 
nevezi át. A feladat összköltségét 20 500 E Ft he-
lyett 41 750 E Ft-ban határozza meg és hagyja jóvá.

577/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A feladathoz szükséges forrás biztosítása érde-
kében, a „Thália Színház Nonprofi t Kft. ügyelő-
rendszer korszerűsítése, valamint a felsőgépésze-
ti szinkron vezérlőrendszer cseréje” megnevezésű 
feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „930001 Ál-
talános tartalék” cím kiadási, azon belül tartalék 
előirányzatát 21 250 E Ft-tal, valamint a „840702 
Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím 
kiadási előirányzatát 20 500 E Ft-tal (a kiadásból 
önkormányzati beruházás: 16 142 E Ft, beruházási 
célú előzetesen felszámított áfa: 4 358 E Ft), egy-
idejűleg 41 750 E Ft összeggel megemeli a „840302 
Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirány-
zatát. A kiadásból:
önkormányzati beruházás: 32 874 E Ft,
beruházási célú előzetesen
felszámított áfa:  8 876 E Ft.

578/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. 
rendelet 42. § (7) bekezdése szerint eseti jelleggel 
magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata 
és intézményei beruházási és felújítási tevékeny-
sége előkészítésének, jóváhagyásának, megvaló-
sításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. 
Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt fel-
hatalmazás szerinti gazdasági bizottsági hatáskö-
rét, és jóváhagyja a „Thália Színház Nonprofi t Kft. 
ügyelőrendszer korszerűsítése, valamint a felsőgé-
pészeti szinkron vezérlőrendszer cseréje” tárgyú, 
6949 egyedi azonosító számú engedélyokiratot az 
előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. 
Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert az en-
gedélyokirat aláírására.

Határidő: a rendeletmódosítás hatálybalépését köve-
tő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István 

579/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. 
rendelet 42. § (7) bekezdése szerint eseti jelleggel 
magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata 
és intézményei beruházási és felújítási tevékenysé-
ge előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósítá-
sának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. 
rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt felhatalma-
zás szerinti gazdasági bizottsági hatáskörét, továb-
bá a rendelet 16. § (1) bek. értelmében jóváhagyja 
és megköti a „Thália Színház Nonprofi t Kft. ügye-
lőrendszer korszerűsítése, valamint a felsőgépésze-
ti szinkron vezérlőrendszer cseréje” tárgyú feladat-
hoz kapcsolódó megvalósítási megállapodást az 
előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. 
Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírá-
sára.
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Határidő: a rendeletmódosítás hatálybalépését köve-
tő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István 

A napirend 45. pontja: Javaslat a Vidékfejlesztési 
Minisztérium fenntartásában álló Soós István Borásza-
ti Szakképző Iskolával kötendő, az intézmény köznevelé-
si feladatainak ellátását szolgáló ingó vagyonelemekre 
ingyenes vagyonkezelői jogot biztosító szerződés jóvá-
hagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

580/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és a Soós István Borászati Szakképző 
Iskola közötti, a köznevelési intézmény feladat-
ellátásához szükséges fővárosi tulajdonban álló 
ingó vagyonelemek vagyonkezelésbe adásáról szó-
ló szerződést az előterjesztés 2. számú melléklete 
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert 
a szerződés, valamint a vagyonkezelési szerződés 
alapján a vagyonkezelésbe adott járművek üzem-
bentartói jogának átruházásáról szóló szerződések 
aláírására.

Határidő: 90 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 46. pontja: Javaslat a Budapesti Törté-
neti Múzeum létszámának emelésére és a kapcsolódó elő-
irányzat-módosításokra.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

581/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Budapesti Történeti Múzeum in-
tézmény jelenlegi 249 fős engedélyezett létszám-
keretét 2014. május 1. nappal tartósan 5 (fő) állás-
hellyel [régészeti feltárásokat végző technikus] 254 
(fő) álláshelyre megemeli.

Határidő: 2014. május 1. 
Felelős: Tarlós István 

582/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A létszámemelés végrehajtása érdekében tartós jel-
leggel csökkenti az „550101 Budapesti Történeti 
Múzeum” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások 
előirányzatát 8 636 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg cí-
men belül megemeli a kiadási, ezen belül a 
– személyi juttatások előirányzatát 6 800 E Ft-tal 
(8 hónapra) és a 
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá-
járulási adó előirányzatát 1 836 E Ft-tal (8 hónapra).

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 47. pontja: Javaslat Abay Kunanbajev 
kazah költőt ábrázoló mellszobor elhelyezésére a Város-
ligetben.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

583/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdése ér-
telmében jóváhagyja, hogy a Kazah Köztársaság 
Magyarországi Nagykövetsége kezdeményezése 
alapján a Városligeti Asztana úton (a Vakok kert-
je magasságában, az Ajtósi Dürer sor által határolt 
zöldterületen) elhelyezésre kerüljön a Kuszajnov 
Bolat szobrászművész Abay Kunanbajev költőt 
ábrázoló mellszobra a talapzat elölnézeti oldalán: 
ABAY / KAZAH KÖLTŐ ÉS BÖLCSELŐ / 1845–
1904 / FELAVATTA NURSULTAN NAZARBA-
YEV, A KAZAH KÖZTÁRSASÁG ELSŐ ELNÖ-
KE 2014. JÚNIUS 4-ÉN; a hátoldalon: A KAZAH 
NÉP AJÁNDÉKA / 2014. / felirattal.

Határidő: a határozat megküldésére a döntést köve-
tő 30 nap 

Felelős: Tarlós István 

584/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros 
Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek felet-
ti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. 
(III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 44. § (1) bekezdés b) 
pontjában a Gazdasági Bizottságra átruházott ha-
táskörét. 

585/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat 
és a Kazah Köztársaság Magyarországi Nagykövet-
sége között az előterjesztés 2. számú mellékletében 
csatolt ajándékozási szerződést, egyben felkéri a 
főpolgármestert az előterjesztés 2. számú mellékle-
te szerinti ajándékozási szerződés aláírására. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 48. pontja: Javaslat a Budapesti Feszti-
vál- és Turisztikai Központ Nonprofi t Kft. által szervezett 
budapesti őszi fesztiválprogram támogatására.

Előterjesztő: Csomós Miklós 
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

586/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Budapesti Fesztivál- és Turisz-
tikai Központ Nonprofi t Kft. számára a 2014. évi 
budapesti őszi fesztiválprogram előkészítésére és 
megrendezésére 31 000 E Ft támogatást biztosít a 
„912002 Nagyrendezvények céltartaléka” cím tar-
talékok előirányzata terhére.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

587/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A 2014. évi budapesti őszi fesztiválprogram előké-
szítése és megrendezése érdekében 31 000 E Ft-tal 
csökkenti a „912002 Nagyrendezvények céltartalé-
ka” cím tartalékok előirányzatát, és ezzel egy idő-
ben ugyanezen összeggel megemeli a „810601 Bu-
dapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofi t 
Kft.” cím kiadási, ezen belül az egyéb működési 
célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 49. pontja: Javaslat működtetői véle-
mény kiadására a Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont által fenntartott egyes köznevelési intézmények át-
szervezéséhez.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

588/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fővá-
rosi Pedagógiai Szakszolgálata átszervezésére vo-
natkozó szándékát, hogy az intézmény székhelye, 
illetve egyes tagintézményeinek telephelye meg-
változzon – amennyiben az a Fővárosi Önkormány-
zat, mint működtető részére a költöztetést is bele-
értve többletkötelezettséget nem jelent –, és felkéri 
a főpolgármestert, hogy a döntésről a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központot értesítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

589/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogat-
ja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Bu-
dapesti X. Tankerületének a Budapest X. kerületi 
Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium átszer-
vezésére vonatkozó szándékát, a feladatellátási 
helyenként felvehető maximális gyermek-, illet-

ve tanulólétszám módosítását – amennyiben az a 
Fővárosi Önkormányzat, mint működtető részé-
re többletkötelezettséget nem jelent –, és felkéri a 
főpolgármestert, hogy a döntésről a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Budapesti X. Tanke-
rületének igazgatóját értesítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

590/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Buda-
pesti XX. Tankerületének a Benedek Elek Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, 
Általános Iskola, Speciális Szakiskola átszervezé-
sére vonatkozó szándékát, az intézmény szakmai 
alapdokumentumában az alapfeladat ép értelmű au-
tizmus spektrumzavarral küzdő tanulók ellátásával 
történő bővítését – amennyiben az a Fővárosi Ön-
kormányzat, mint működtető részére többletkötele-
zettséget nem jelent –, és felkéri a főpolgármestert, 
hogy a döntésről a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Budapesti XX. Tankerületének igazgató-
ját értesítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

591/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Buda-
pesti XX. Tankerületének a Benedek Elek Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, 
Általános Iskola, Speciális Szakiskola átszervezé-
sére vonatkozó szándékát, az intézmény szakmai 
alapdokumentumában az alapfeladat fejlesztő ne-
velés-oktatással történő bővítését – amennyiben az 
a Fővárosi Önkormányzat, mint működtető részére 
többletkötelezettséget nem jelent –, és felkéri a fő-
polgármestert, hogy a döntésről a Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központ Budapesti XX. Tanke-
rületének igazgatóját értesítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

592/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Buda-
pesti XX. Tankerületének a Benedek Elek Egysé-
ges Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 
Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola át-
szervezésére vonatkozó szándékát, az intézmény 
szakmai alapdokumentumában a már folyó szá-
mítógépes adatrögzítő (azonosító: 31 346 02 rész 
szakképesítés, ügyvitel) és a szociális gondozó és 
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ápoló (azonosító: 34 762 01 szociális szolgáltatá-
sok) szakképesítések megjelenítését – amennyiben 
az a Fővárosi Önkormányzat, mint működtető ré-
szére többletkötelezettséget nem jelent –, és felkéri 
a főpolgármestert, hogy a döntésről a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Budapesti XX. Tan-
kerületének igazgatóját értesítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

593/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy az Oktatási Bizottságnak, a Fővá-
rosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Sza-
bályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. 
rendelet 6. számú melléklete 7.6. pontjában meg-
határozott hatáskörét eseti jelleggel magához vonja 
és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támo-
gatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Budapesti XX. Tankerületének azon szándékát, 
hogy a Budapest XX. Kerületi Német Nemzetisé-
gi Gimnázium és Kollégium neve „Budapest XX. 
Kerületi Német Nemzetiségi Gimnázium és Kol-
légium – Deutsches Nationalitätengymnasium und 
Schülerwohnheim des XX. Bezirks in Budapest”-
re módosuljon, és felkéri a főpolgármestert, hogy 
a döntésről a Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont Budapesti XX. Tankerületének igazgatóját ér-
tesítse. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

594/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Buda-
pesti XX. Tankerületének a Budapest XX. Kerületi 
Kossuth Lajos Gimnázium átszervezésére vonatko-
zó szándékát, hogy az intézmény szakmai alapdo-
kumentumában a felvehető maximális létszámot 
455 főről 490 főre növeljék – amennyiben az a Fő-
városi Önkormányzat, mint működtető részére át-
alakítási, eszközbeszerzési többletkötelezettséget 
nem jelent –, és felkéri a főpolgármestert, hogy a 
döntésről a Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont Budapesti XX. Tankerületének igazgatóját ér-
tesítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

595/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Buda-
pesti XX. Tankerületének a Budapest XX. Kerü-
leti Nagy László Általános Iskola és Gimnázium 
átszervezésére vonatkozó szándékát, hogy az intéz-

mény szakmai alapdokumentumában a kilenc év-
folyamos (kifutó rendszerű) oktatás megjelenítésre 
kerüljön – amennyiben az a Fővárosi Önkormány-
zat, mint működtető részére többletkötelezettséget 
nem jelent –, és felkéri a főpolgármestert, hogy a 
döntésről a Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont Budapesti XX. Tankerületének igazgatóját ér-
tesítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

596/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a Fábry 
Zoltán Középiskolás Leánykollégium átszervezé-
sére vonatkozó szándékát, a feladatellátási helyen-
ként felvehető maximális gyermek-, illetve tanuló-
létszám növelését a jelenlegi kapacitás terhére, és 
felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Kle-
belsberg Intézményfenntartó Központot értesítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

597/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján nem támo-
gatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a 
Középiskolai Leánykollégium átszervezésére vo-
natkozó szándékát, a feladatellátási helyenként fel-
vehető maximális gyermek-, illetve tanulólétszám 
növelését, és felkéri a főpolgármestert, hogy a dön-
tésről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot 
értesítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

598/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Buda-
pesti XIV. Tankerületének a Gyengénlátók Álta-
lános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézménye és Kollégiuma átszervezésére 
vonatkozó szándékát, az intézmény szakmai alap-
dokumentumában a feladatellátási helyenként fel-
vehető maximális gyermek-, illetve tanulólétszám 
növelését – amennyiben az a Fővárosi Önkormány-
zat, mint működtető részére többletkötelezettséget 
nem jelent –, és felkéri a főpolgármestert, hogy a 
döntésről a Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont Budapesti XIV. Tankerületének igazgatóját ér-
tesítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 
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599/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján nem tá-
mogatja, hogy a Gyengénlátók Általános Iskolája, 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmé-
nye és Kollégiuma szakmai alapdokumentumá-
ban meghatározott „köznevelési intézményben ta-
nulók kollégiumi, externátusi nevelése” feladat 
szakfeladatrend szerinti megnevezés módosítását, 
és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Kle-
belsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti 
XIV. Tankerületének igazgatóját értesítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

600/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Buda-
pesti XIV. Tankerületének a Gyengénlátók Álta-
lános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézménye és Kollégiuma átszervezésére 
vonatkozó szándékát, az intézmény szakmai alap-
dokumentumában az országos feladat ellátásának 
megjelenítését – amennyiben az a Fővárosi Ön-
kormányzat, mint működtető részére többletkötele-
zettséget nem jelent –, és felkéri a főpolgármestert, 
hogy a döntésről a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Budapesti XIV. Tankerületének igazgató-
ját értesítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

601/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Buda-
pesti XIV. Tankerületének a Gyengénlátók Álta-
lános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézménye és Kollégiuma átszervezésére 
vonatkozó szándékát, az intézmény szakmai alap-
dokumentumából a pedagógiai-szakmai szolgálta-
tás alapfeladat törlését, és felkéri a főpolgármestert, 
hogy a döntésről a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Budapesti XIV. Tankerületének igazgató-
ját értesítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

602/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Buda-
pesti XIV. Tankerületének a Hallássérültek Óvodá-
ja, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egy-
séges Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye 
és Kollégiuma átszervezésére vonatkozó szándé-
kát, hogy az intézmény szakmai alapdokumentu-

mában az alsó tagozatnál szerepeljen, hogy 6 év-
folyamos (E1–E2 és 1–4. évfolyam), a szakiskolai 
nevelés-oktatásnál 9E évfolyam (közismereti kép-
zést biztosító) képzés – amennyiben az a Fővárosi 
Önkormányzat, mint működtető részére többletkö-
telezettséget nem jelent –, illetve nem támogatja 
a „köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, 
externátusi nevelése” feladat szakfeladatrend sze-
rinti megnevezés módosítását. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Kle-
belsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti 
XIV. Tankerületének igazgatóját értesítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

603/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogat-
ható a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Budapesti XIV. Tankerületének a Mozgásjavító 
Óvoda, Általános Iskola, Szakközépiskola, Egysé-
ges Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 
Kollégium átszervezésére vonatkozó azon szán-
déka, hogy a szakközépiskolai osztályok kifuttatá-
sával párhuzamosan gimnáziumi (5 évfolyamos 
nyelvi előkészítő és/vagy 4 évfolyamos normál ta-
gozatú) oktatás felmenő rendszerben kerüljön be-
vezetésre további egyeztetések után – amennyiben 
az a Fővárosi Önkormányzat, mint működtető ré-
szére többletkötelezettséget nem jelent –, és felkéri 
a főpolgármestert, hogy a döntésről a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Budapesti XIV. Tan-
kerületének igazgatóját értesítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

604/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogat ja 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Buda-
pesti XIV. Tankerületének a Mozgásjavító Óvo-
da, Általános Iskola, Szakközépiskola, Egysé-
ges Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 
Kollégium átszervezésére vonatkozó szándékát, a 
kollégiumi csoportok számának növelése továb-
bi egyeztetések után – amennyiben az a Fővárosi 
Önkormányzat, mint működtető részére többletkö-
telezettséget nem jelent – támogatható, és felkéri a 
főpolgármestert, hogy a döntésről a Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központ Budapesti XIV. Tanke-
rületének igazgatóját értesítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

605/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támo-
gatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 



2014. július 15. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1245

Budapesti XIV. Tankerületének a Mozgásjavító 
Óvoda, Általános Iskola, Szakközépiskola, Egysé-
ges Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 
Kollégium átszervezésére vonatkozó szándékát, az 
intézmény szakmai alapdokumentumában az intéz-
mény típusának „egységes gyógypedagógiai mód-
szertani intézmény” megnevezésre módosítását 
– amennyiben az a Fővárosi Önkormányzat, mint 
működtető részére többletkötelezettséget nem je-
lent –, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntés-
ről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Bu-
dapesti XIV. Tankerületének igazgatóját értesítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

606/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támo-
gatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Budapesti XIV. Tankerületének a Vakok Óvodája, 
Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egysé-
ges Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, 
Kollégiuma és Gyermekotthona átszervezésére 
vo natkozó szándékát, az intézmény szakmai alap-
dokumentumának kiegészítését a „köznevelési in-
tézményben tanulók lakhatásának biztosítása” fel-
adattal – amennyiben az a Fővárosi Önkormányzat, 
mint működtető részére többletkötelezettséget nem 
jelent –, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntés-
ről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Bu-
dapesti XIV. Tankerületének igazgatóját értesítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

607/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Buda-
pesti XIV. Tankerületének a Vakok Óvodája, Ál-
talános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollé-
giuma és Gyermekotthona átszervezésére vonatko-
zó szándékát, az intézmény szakmai alapdokumen-
tumának kiegészítését a „fejlesztő nevelés-oktatás” 
alapfeladattal – amennyiben az a Fővárosi Önkor-
mányzat, mint működtető részére többletkötele-
zettséget nem jelent –, és felkéri a főpolgármestert, 
hogy a döntésről a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Budapesti XIV. Tankerületének igazgató-
ját értesítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

608/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Buda-
pesti XIV. Tankerületének a Vakok Óvodája, Ál-

talános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollé-
giuma és Gyermekotthona átszervezésére vonat-
kozó szándékát, az intézmény szakmai alapdoku-
mentumában a „nappali rendszerű iskolai oktatás” 
feladat kiegészítését az „alapfokú művészetoktatás 
zeneművészeti ágban” tevékenységgel – amennyi-
ben az a Fővárosi Önkormányzat, mint működtető 
részére többletkötelezettséget nem jelent –, és fel-
kéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Klebels-
berg Intézményfenntartó Központ Budapesti XIV. 
Tankerületének igazgatóját értesítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

609/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Buda-
pesti XIV. Tankerületének a Vakok Óvodája, Ál-
talános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kol-
légiuma és Gyermekotthona átszervezésére vonat-
kozó szándékát, az intézmény szakmai alapdoku-
mentumának kiegészítését a „kulturális műsorok, 
rendezvények, kiállítások szervezése” feladattal 
– amennyiben az a Fővárosi Önkormányzat, mint 
működtető részére többletkötelezettséget nem je-
lent –, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntés-
ről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Bu-
dapesti XIV. Tankerületének igazgatóját értesítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

610/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Buda-
pesti XIV. Tankerületének a Vakok Óvodája, Ál-
talános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollé-
giuma és Gyermekotthona átszervezésére vonatko-
zó szándékát, az intézmény szakmai alapdokumen-
tumának kiegészítését a „fogyatékossággal élők 
iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása” fel-
adattal – amennyiben az a Fővárosi Önkormányzat, 
mint működtető részére többletkötelezettséget nem 
jelent –, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntés-
ről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Bu-
dapesti XIV. Tankerületének igazgatóját értesítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

611/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támo-
gatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Budapesti XIV. Tankerületének a Vakok Óvodája, 
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Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egysé-
ges Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, 
Kollégiuma és Gyermekotthona átszervezésére vo-
natkozó szándékát, az intézmény szakmai alapdo-
kumentumának kiegészítését az „M.n.s. egyéb fel-
nőttoktatás” feladattal – amennyiben az a Fővárosi 
Önkormányzat, mint működtető részére többlet-
kötelezettséget nem jelent –, és felkéri a főpolgár-
mestert, hogy a döntésről a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ Budapesti XIV. Tankerületének 
igazgatóját értesítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István

612/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támo-
gatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Budapesti XIV. Tankerületének a Vakok Óvodája, 
Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egysé-
ges Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, 
Kollégiuma és Gyermekotthona átszervezésére vo-
natkozó szándékát, az intézmény szakmai alapdo-
kumentumában az Ajtósi Dürer sor 39. szám alat-
ti székhelyen az átvállalt feladat „gyermekotthon” 
helyett „különleges gyermekotthon”, ez alá bontva 
„otthont nyújtó ellátás” és „utógondozói ellátás”, az 
Ida utca 6. szám alatti telephelyen a „gyermekott-
hon” helyett „különleges lakásotthon”, ez alá bont-
va „otthont nyújtó ellátás” és „utógondozói ellátás” 
rögzítését – amennyiben az a Fővárosi Önkormány-
zat, mint működtető részére többletkötelezettséget 
nem jelent –, és felkéri a főpolgármestert, hogy a 
döntésről a Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont Budapesti XIV. Tankerületének igazgatóját ér-
tesítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

613/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Buda-
pesti XIV. Tankerületének a Dr. Török Béla Óvoda, 
Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kol-
légium átszervezésére vonatkozó szándékát, az in-
tézmény szakmai alapdokumentumának kiegészíté-
sét a székhelyen a „nappali tagozatos iskolai oktatás 
9 évfolyamon (E/1 és 1–4., valamint 5–8. évfolya-
mok)” feladattal – amennyiben az a Fővárosi Ön-
kormányzat, mint működtető részére többletkötele-
zettséget nem jelent –, és felkéri a főpolgármestert, 
hogy a döntésről a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Budapesti XIV. Tankerületének igazgató-
ját értesítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

614/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Buda-
pesti XIV. Tankerületének a Dr. Török Béla Óvoda, 
Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollé-
gium átszervezésére vonatkozó szándékát, az intéz-
mény szakmai alapdokumentumának kiegészítését 
a „nappali tagozatos iskolai oktatás 5 évfolyamon 
(E/1 és 1–4. évfolyamok)” feladattal – amennyiben 
az a Fővárosi Önkormányzat, mint működtető ré-
szére többletkötelezettséget nem jelent –, és felkéri 
a főpolgármestert, hogy a döntésről a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Budapesti XIV. Tan-
kerületének igazgatóját értesítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

615/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Buda-
pesti XIV. Tankerületének a Dr. Török Béla Óvo-
da, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egysé-
ges Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 
Kollégium átszervezésére vonatkozó szándékát, az 
intézmény szakmai alapdokumentumának kiegé-
szítését a „fejlesztő nevelés-oktatás” alapfeladattal 
– amennyiben az a Fővárosi Önkormányzat, mint 
működtető részére többletkötelezettséget nem je-
lent –, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntés-
ről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Bu-
dapesti XIV. Tankerületének igazgatóját értesítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

616/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogat-
ja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Bu-
dapesti XIX. Tankerületének a Kispesti Károlyi 
Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium 
átszervezésére vonatkozó szándékát, hogy az in-
tézmény szakmai alapdokumentumából kivezetés-
re kerüljön a nyelvi előkészítő évfolyam, és felkéri 
főpolgármestert, hogy a döntésről a Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központ Budapesti XIX. Tanke-
rületének igazgatóját értesítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

617/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján a Klebels-
berg Intézményfenntartó Központ Budapesti XII. 
Tankerületének a Gennaro Verolino Általános Isko-
la, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermek-
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otthon átszervezésére vonatkozó azon szándékát 
nem tartja indokoltnak, hogy az intézmény szakmai 
alapdokumentuma új feladattal, a „nappali munka-
rend szerinti felnőttoktatás”-sal bővüljön, és felkéri 
a főpolgármestert, hogy a döntésről a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Budapesti XII. Tan-
kerületének igazgatóját értesítse. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

618/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Buda-
pesti VIII. Tankerületének a Budapesti Fazekas Mi-
hály Általános Iskola és Gimnázium átszervezésére 
vonatkozó szándékát, hogy az intézmény szakmai 
alapdokumentumából törlésre kerüljenek a pedagó-
giai szakszolgálati feladatok, és felkéri a főpolgár-
mestert, hogy a döntésről a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ Budapesti VIII. Tankerületének 
igazgatóját értesítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

619/2014.(IV.30.) Főv. Kgy. h.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogat-
ja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Bu-
dapesti I. Tankerületének a Kodály Zoltán Magyar 
Kórusiskola Általános Iskola, Gimnázium, Alap-
fokú Művészeti Iskola és Szakközépiskola átszer-
vezésére vonatkozó szándékát, az intézmény szak-
mai alapdokumentumában az iskolatípus egységes 
iskolára módosítását és a klasszikus zenész szak-
mán belül a zeneszerzés szakmairánnyal kiegészí-
tését – amennyiben az a Fővárosi Önkormányzat, 
mint működtető részére többletkötelezettséget nem 
jelent –, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntés-
ről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Bu-
dapesti I. Tankerületének igazgatóját értesítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

620/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a Tán-
csics Mihály Tehetséggondozó Kollégium átszer-
vezésére vonatkozó szándékát, az intézmény szak-
mai alapdokumentumának kiegészítését a „sajátos 
nevelési igényű tanulók integrált ellátása” alapfel-
adattal – amennyiben az a Fővárosi Önkormányzat, 
mint működtető részére többletkötelezettséget nem 
jelent –, és felkéri a főpolgármestert, hogy a dön-
tésről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot 
értesítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

621/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a Deák 
Ferenc Középiskolai Kollégium átszervezésére vo-
natkozó szándékát, az intézmény székhelyváltozta-
tását, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot érte-
sítse. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

622/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a Bu-
dapesti Egyesített Középiskolai Kollégium átszer-
vezésére vonatkozó szándékát, az intézmény 1143 
Budapest, Tábornok utca 22. szám alatti telephelyé-
nek megszüntetését azzal, hogy a korábbi telephely 
a továbbiakban székhelyként a Deák Ferenc Kö-
zépiskolai Kollégium feladatellátását szolgálja, és 
felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Kle-
belsberg Intézményfenntartó Központot értesítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 50. pontja: Javaslat a 29/2013. (IV. 18.) 
Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 26/2014. (V. 19.) önkormányzati rendele-
tét a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmé-
nyek és a családok átmeneti otthonai által biztosított el-
látások formáiról, azok igénybevételének rendjéről szóló 
29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 
előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 51. pontja: Javaslat a Budapest Esély 
Nonprofi t Kft. tevékenységével kapcsolatos dokumentu-
mok elfogadására, illetve döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

623/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest 
Esély Nonprofi t Kft. legfőbb szerveként eljárva el-
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fogadja a Társaság 2014. évi üzleti tervét az előter-
jesztés 1. és 2. számú mellékletei szerinti tartalom-
mal, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a 
Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

624/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rende-
let 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a 
Budapest Esély Nonprofi t Kft. legfőbb szerveként 
eljárva úgy dönt, hogy a Budapest Esély Nonpro-
fi t Kft. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. tv. rendelkezéseivel összhangban működik to-
vább. Jóváhagyja a Budapest Esély Nonprofi t Kft. 
alapító okiratának módosítását az előterjesztés 5. 
sz. mellékletének megfelelő tartalommal, és felkéri 
a főpolgármestert az előterjesztés 5. sz. mellékletét 
képező alapító okirat módosítása, valamint az elő-
terjesztés 6. sz. mellékletét képező módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírásá-
ra és kiadására.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

625/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest 
Esély Nonprofi t Kft. legfőbb szerveként eljárva fel-
kéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a 
Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság 
vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

626/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapest Esély Nonprofi t 
Kft.-vel a 2014. évre vonatkozó éves közszolgálta-
tási szerződést az előterjesztés 9. sz. mellékletében 
szereplő tartalommal, és felkéri a főpolgármestert 
annak aláírására.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István 

627/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. 
Kgy. rendelet 42. § (7) bekezdésében foglalt fel-
hatalmazás alapján eseti jelleggel magához vonja a 
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságnak, valamint 
a Gazdasági Bizottságnak a Budapest Főváros Ön-
kormányzata és intézményei beruházási és felújítá-
si tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, 

megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) 
Főv. Kgy. rendelet 14. § (6) bekezdésén, valamint 
a 12. § (2) bekezdésén alapuló hatáskörét, és jóvá-
hagyja a Budapest Főváros Önkormányzata, vala-
mint a Budapest Esély Nonprofi t Kft. között kötött 
megvalósítási megállapodás 1. sz. módosítását az 
előterjesztés 11. sz. melléklete szerinti tartalommal, 
és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

628/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. 
Kgy. rendelet 42. § (7) bekezdésében foglalt fel-
hatalmazás alapján eseti jelleggel magához vonja a 
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságnak, valamint 
a Gazdasági Bizottságnak a Budapest Főváros Ön-
kormányzata és intézményei beruházási és felújítá-
si tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, 
megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) 
Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt 
hatáskörét, és jóváhagyja a 6856 egyedi azonosító 
számú engedélyokirat 1. számú módosítását az elő-
terjesztés 12. sz. melléklete szerinti tartalommal, és 
felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat 1. szá-
mú módosításának aláírására. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

629/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. 
Kgy. rendelet 42. § (7) bekezdésében foglalt fel-
hatalmazás alapján eseti jelleggel magához vonja a 
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságnak, valamint 
a Gazdasági Bizottságnak a Budapest Főváros Ön-
kormányzata és intézményei beruházási és felújítá-
si tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, 
megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) 
Főv. Kgy. rendelet 14. § (6) bekezdésén, valamint 
a 12. § (2) bekezdésén alapuló hatáskörét, és jóvá-
hagyja a Budapest Főváros Önkormányzata, vala-
mint a Budapest Esély Nonprofi t Kft. között kötött 
megvalósítási megállapodás 3. sz. módosítását az 
előterjesztés 15. sz. melléklete szerinti tartalommal, 
és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

630/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. 
Kgy. rendelet 42. § (7) bekezdésében foglalt fel-
hatalmazás alapján eseti jelleggel magához vonja a 
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságnak, valamint 
a Gazdasági Bizottságnak a Budapest Főváros Ön-
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kormányzata és intézményei beruházási és felújítá-
si tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, 
megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) 
Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt 
hatáskörét, és jóváhagyja a 6830 egyedi azonosító 
számú engedélyokirat 3. számú módosítását az elő-
terjesztés 16. sz. melléklete szerinti tartalommal, és 
felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat 3. szá-
mú módosításának aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 52. pontja: Javaslat a Belvárosi Nagy-
boldogasszony Főplébánia Templom használatához szük-
séges vakolatjavítási, orgonafelújítási, harangozóberen-
dezés-korszerűsítési, valamint burkolatcsere kiegészítési 
munkálatokhoz.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

631/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
meg kívánja valósítani a Belvárosi templom rendel-
tetésszerű használhatóságának érdekében a „Belvá-
rosi templom kiegészítő munkák” tárgyú felújítási 
feladatot 32 M Ft-os összköltséggel.

632/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A feladathoz szükséges forrás biztosítása érdeké-
ben csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím 
kiadási, azon belül tartalék előirányzatát 32 000 E 
Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe 
veszi a „Belvárosi templom kiegészítő munkák” 
feladatot. A feladat bruttó összköltsége: 32 000 E Ft 
(25 197 E Ft nettó + 6 803 E Ft fordított áfa).
A feladat végrehajtása érdekében megemeli a 
„840902 Évközi indítású önkormányzati felújítá-
sok” cím kiadási, azon belül az önkormányzati és 
intézményi felújítások (önkormányzati felújítá-
sok) előirányzatát a „Belvárosi templom kiegészí-
tő munkák” feladathoz kapcsolódóan 25 197 E Ft 
összeggel, valamint megemeli a „841101 Pénzügy-
technikai feladatok” kiadási, azon belül dologi ki-
adások (többi dologi kiadás) előirányzatát 6 803 E 
Ft-tal. 

633/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Eseti jelleggel elvonja a Budapest Főváros Önkor-
mányzata és intézményei beruházási és felújítá-
si tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, 
megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) 
Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében meg-
határozott Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi és 
Költségvetési Bizottság hatáskörét, és jóváhagyja a 
6943 egyedi azonosító számú engedélyokiratot az 

előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. Fel-
kéri a főpolgármestert az okirat aláírására. 

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 30 nap 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 53. pontja: Javaslat a Budapest IV., Ba-
ross u. 100. szám alatti Idősek Otthona és a Budapest 
XIII., Dózsa György út 152. szám alatti Budapesti Mód-
szertani Szociális Központ és Intézményei alapító okira-
tának módosítására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

634/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
hatályon kívül helyezi a 2217–2218/2013. (XII. 11.) 
Főv. Kgy. határozatokat. 

635/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Ott-
hona 1047 Budapest IV., Baross u. 100. sz. alatti 
intézmény alapító okiratát az előterjesztés 4/B. sz. 
melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpol-
gármestert az alapítóokirat-*módosítás aláírására, 
valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratának az előterjesztés 4/C. sz. mellék-
lete szerinti tartalommal történő kiadására. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

636/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Budapes-
ti Módszertani Szociális Központ és Intézményei 
1134 Budapest XIII., Dózsa György út 152. sz. 
alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 
5/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri 
a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírá-
sára, valamint az intézmény egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratának az előterjesztés 5/C. sz. 
melléklete szerinti tartalommal történő kiadására. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 54. pontja: Javaslat civil szervezetekkel 
támogatási szerződés módosításának megkötésére, be-
számoló a Fővárosi Hajléktalanügyi Konzorcium 2013. 
évi tevékenységéről.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

637/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Menhely Alapítvány és 
Budapest Főváros Önkormányzata között 2011. 
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no vember 3-án létrejött támogatási szerződés mó-
dosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti 
tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támo-
gatásiszerződés-módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

638/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a „830302 Men-
hely Alapítvány” számára a Fővárosi Hajléktalan-
ügyi Koncepcióban elfogadott – 2015. január 1-től 
2015. március 31-ig terjedő téli krízis időszakra vo-
natkozó – feladatok megvalósításához szükséges 
54 888 E Ft támogatást a 2015. évi költségvetésben 
biztosítja.

Határidő: a 2015. évi költségvetés összeállítása 
Felelős: Tarlós István 

639/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat Egyesület Közép-magyarországi Régió 
és Budapest Főváros Önkormányzata között 2011. 
november 3-án létrejött támogatási szerződés mó-
dosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti 
tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támoga-
tásiszerződés-módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

640/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a „831302 Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat” számára a Fővárosi 
Hajléktalanügyi Koncepcióban elfogadott – 2015. 
január 1-től 2015. március 31-ig terjedő téli krízis 
időszakra vonatkozó – feladatok megvalósításához 
szükséges 19 839 E Ft támogatást a 2015. évi költ-
ségvetésben biztosítja.

Határidő: a 2015. évi költségvetés összeállítása 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 55. pontja: Javaslat Budapest Főváros 
Önkormányzata és a Budapest Esély Nonprofi t Kft. kö-
zött az ún. Város Boltja üzemeltetéséhez kapcsolódó szer-
ződés megkötésére.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

641/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
hatályon kívül helyezi a 948/2013. (V. 29.) Főv. 
Kgy. határozatot. 

642/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkor-
mányzata és a Budapest Esély Nonprofi t Kft. kö-
zött, a Város Boltja üzemeltetéséhez kapcsolódóan 

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező, Bu-
dapest V. ker., Városház u. 9–11. szám alatt talál-
ható, összesen 157,8 m² összterületű épületrész 
térítésmentes használatba adásáról szóló, az előter-
jesztés 1. számú mellékleteként csatolt haszonköl-
csön-szerződést, és felkéri a főpolgármestert annak 
aláírására.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 56. pontja: Javaslat Budapest Főváros 
Önkormányzata és a Nemzetközi Gyermekmentő Szol-
gálat Alapítvánnyal kötendő Városligeti Gyermeknap és 
Mindenki Karácsonya közösségi rendezvényekre irányu-
ló 2014. évi támogatási szerződés jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

643/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy átcsoportosít a „914502 Célt.: a 
Nemzetk. Gyermekm. Szolg. által szerv. két k. 
rend.-re” cím tartalékok soráról 20 000 E Ft-ot a 
„848602 Nemzetközi Gyermekmentő által szerv. 
rendezvények támogatása” cím egyéb működési 
célú támogatások áht-n kívül sorára. 

644/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Eseti jelleggel elvonja a Fővárosi Önkormány-
zat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet (SZMSZ) 7. 
sz. melléklet 8.11 pontjában nevesített főpolgár-
mesteri hatáskört az SZMSZ 56. § (4) bekezdé-
sében foglaltak alapján, és jóváhagyja, megköti a 
Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvány-
nyal az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete 
szerinti tartalommal a 2014. évi támogatási szerző-
dést. Felkéri a főpolgármestert a támogatási szerző-
dés aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 60 napon belül 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 57. pontja: Javaslat a „841301 Sportcé-
lú támogatás” cím felosztására és egyben sportszerveze-
tek támogatására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

645/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az éves fővárosi sportfeladatok ered-
ményesebb ellátása érdekében 15 000 E Ft többlet-
támogatást biztosít, ennek érdekében 15 000 E Ft 
összeggel csökkenti a „930001 Általános tartalék” 
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cím kiadási, azon belül tartalékok előirányzatát, és 
ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli 
a „841301 Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon 
belül egyéb működési célú támogatások áht-n kí-
vülre előirányzatát.

646/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „841301 Sportcélú támogatás” cím 
2014. évi felosztását az alábbiak szerint:

Feladat megnevezése Összege
(E Ft-ban)

1. A budapesti diák- és szabadidősport rendszerének fenntartása és kiemelt 
támogatása, a fővárosi sportágazati, pályázati rendszer fenntartása 33 700

a) A Budapesti Diáksport Szövetség támogatása (versenyrendszer és működési 
feladatok). 10 000

b) A Budapesti Szabadidősport Szövetség támogatása (versenyrendszer és működési 
feladatok). 8 700

c) Budapesti szabadidős sportszervezetek pályázati formában történő támogatására, 
(SZ) jelű pályázat. 15 000

2. Budapesti területi sportszövetségek és sportági szakszövetségek által működtetett 
fővárosi versenyrendszer és az azzal összefüggő szövetségi feladatok támogatása 49 000

a) A 39 budapesti területi sportszövetség és sportági szakszövetség szabadidősport-
és utánpótlásverseny-rendszerének működtetésére. 49 000

3. Egyéb önkormányzati sportágazati feladatok ellátásának támogatása 22 788

a) A fővárosi verseny- és eseménynaptár, valamint sportévkönyv megjelentetésére;
az Egységes Budapest Sportnaptár – sportinformációs rendszer – működtetésére. 2 000

b) Európa Sportnap az Egészségért rendezvény megrendezésére. 4 500

c)
Fővárosi nemzetközi és EU sportkapcsolatokból, igazgatási feladatokból,
a Főváros által szervezendő kerületi, szövetségi értekezletek megrendezéséből, 
továbbá diáksport-koordinátor tevékenységből adódó feladatok ellátására.

8 000

d)
A budapesti területi sportszövetségek és sportági szakszövetségek
pénzügyi és számviteli, illetve egyéb koordinációs feladatainak ellátása
a Budapesti Sportszövetségek Uniója bonyolításában.

8 288

Összesen: 105 488

647/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Támogatja a „841301 Sportcélú támogatás” cím 
2014. évi előirányzata terhére az alábbi társadalmi 
szervezeteket. Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 

1. számú mellékletében és az előterjesztői kiegé-
szítés 2–4. számú mellékleteiben foglalt támoga-
tási megállapodásokat, és felkéri a főpolgármestert 
azok aláírására.

Sorsz. Megnevezés Támogatott cél
Támogatás

összege 
(E Ft-ban)

1. Budapesti Diáksport 
Szövetség

A szövetség versenyrendszer működtetésével kapcsolatos 
feladatok kiadásaira, ezen belül a szövetség által szervezett 
budapesti sportversenyei, versenyrendszerének működtetésére, 
a szövetség budapesti rendezésű nemzetközi eseményeinek 
kiadásaira, a szövetség működési költségeinek fedezésére.

10 000

2. Budapesti Szabadidősport 
Szövetség

A szövetség versenyrendszer működtetésével kapcsolatos 
feladatok kiadásaira, ezen belül a szövetség által szervezett 
budapesti sportversenyei, versenyrendszerének működtetésére, 
a szövetség budapesti rendezésű nemzetközi eseményeinek 
kiadásaira, a szövetség működési költségeinek fedezésére.

8 700

3. Budapesti 
Sportszövetségek Uniója

Az Európa Sportnap az Egészségért rendezvény kiadásaira 
(4 500 E Ft), illetve egyéb működési költségei fi nanszírozására 
(10 000 E Ft) (a 2011. 11. 15-én megkötött együttműködési 
megállapodásban foglaltakra tekintettel).

14 500
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4. Budapesti 
Sportszövetségek Uniója

A budapesti sportszövetségek és sportági szakszövetségek 
működési feladatainak ellátására (a 2011. 11. 15-én megkötött 
együttműködési megállapodásban foglaltakra tekintettel).

8 288

Összesen: 41 488

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését és a TVI állásfoglalásának beérkezését kö-
vető 30 munkanap

Felelős: Tarlós István 

648/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Támogatja a „841301 Sportcélú támogatás” cím 
2014. évi előirányzata terhére az alábbi társadalmi 
szervezeteket. Jóváhagyja, megköti a támogatási 
megállapodásokat az előterjesztés 5. sz. mellékle-
te szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert 
azok aláírására.

Sorsz. Megnevezés Támogatott cél
Támogatás összege 

2014-ben
(E Ft-ban)

Budapesti területi sportszövetségek

1. Budapesti 
Sportszövetségek Uniója Az unió működési kiadásainak támogatására. 6 200

2. Budapesti Egyetemi-
Főiskolai Sportszövetség

A sportszövetség működési költségeinek, 
budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, 
valamint a Budapesten megrendezésre kerülő 
nemzetközi eseményeinek támogatására.

2 600

3. Fogyatékkal Élők 
Budapesti Sportszövetsége

A sportszövetség működési költségeinek, 
budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, 
valamint a Budapesten megrendezésre kerülő 
nemzetközi eseményeinek támogatására.

2 500

4. Budapesti Természetbarát 
Sportszövetség

A sportszövetség működési költségeinek, 
budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, 
valamint a Budapesten megrendezésre kerülő 
nemzetközi eseményeinek támogatására.

2 100

5. Harci Művészetek 
Budapesti Szövetsége

A sportszövetség működési költségeinek, 
budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, 
valamint a Budapesten megrendezésre kerülő 
nemzetközi eseményeinek támogatására.

800

6.

Közép-magyarországi 
Technikai és Tömeg-
sportklubok Budapesti 
Szövetsége

A sportszövetség működési költségeinek, 
budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, 
valamint a Budapesten megrendezésre kerülő 
nemzetközi eseményeinek támogatására.

250

7.
Budapesti Wellness 
Életmódklubok
Szövetsége

A sportszövetség működési költségeinek, 
budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, 
valamint a Budapesten megrendezésre kerülő 
nemzetközi eseményeinek támogatására.

0

8. Sportegyesületek Budapesti 
Szövetsége

A sportszövetség működési költségeinek, 
budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, 
valamint a Budapesten megrendezésre kerülő 
nemzetközi eseményeinek támogatására.

0

Budapesti területi sportági szakszövetségek (TAO sportágak)

9. Budapesti Kézilabda 
Szövetség

A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek 
és versenyeinek, működési költségeinek, 
valamint a Budapesten megrendezésre kerülő 
nemzetközi eseményeinek támogatására.

3 000
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10. Budapesti Kosárlabdázók 
Szövetsége

A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek 
és versenyeinek, működési költségeinek, 
valamint a Budapesten megrendezésre kerülő 
nemzetközi eseményeinek támogatására.

3 000

11. Budapesti Vízilabda 
Szövetség

A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek 
és versenyeinek, működési költségeinek, 
valamint a Budapesten megrendezésre kerülő 
nemzetközi eseményeinek támogatására.

1 500

12.
Magyar Labdarúgó 
Szövetség Budapesti 
Igazgatósága

A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek 
és versenyeinek, működési költségeinek, 
valamint a Budapesten megrendezésre kerülő 
nemzetközi eseményeinek támogatására.

2 000

Budapesti területi sportági szakszövetségek (egyéb olimpiai sportágak)

13. Budapesti Amatőr-Boksz 
Szövetség

A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek 
és versenyeinek, működési költségeinek,
valamint a Budapesten megrendezésre kerülő 
nemzetközi eseményeinek támogatására.

500

14. Budapesti Asztalitenisz 
Szövetség

A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek 
és versenyeinek, működési költségeinek, 
valamint a Budapesten megrendezésre kerülő 
nemzetközi eseményeinek támogatására.

800

15. Budapesti Atlétikai 
Szövetség

A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek 
és versenyeinek, működési költségeinek, 
valamint a Budapesten megrendezésre kerülő 
nemzetközi eseményeinek támogatására.

6 000

16. Budapesti Evezős 
Szövetség

A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek 
és versenyeinek, működési költségeinek, 
valamint a Budapesten megrendezésre kerülő 
nemzetközi eseményeinek támogatására.

900

17. Budapesti Kajak-kenu 
Szövetség

A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek 
és versenyeinek, működési költségeinek, 
valamint a Budapesten megrendezésre kerülő 
nemzetközi eseményeinek támogatására.

1 400

18. Budapesti Röplabda 
Szövetség

A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek 
és versenyeinek, működési költségeinek, 
valamint a Budapesten megrendezésre kerülő 
nemzetközi eseményeinek támogatására.

1 500

19. Budapesti Tenisz Szövetség

A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek 
és versenyeinek, működési költségeinek, 
valamint a Budapesten megrendezésre kerülő 
nemzetközi eseményeinek támogatására.

400

20. Budapesti Torna Szövetség

A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek 
és versenyeinek, működési költségeinek, 
valamint a Budapesten megrendezésre kerülő 
nemzetközi eseményeinek támogatására.

2 000

21. Budapesti Regionális Judo 
Szövetség

A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek 
és versenyeinek, működési költségeinek, 
valamint a Budapesten megrendezésre kerülő 
nemzetközi eseményeinek támogatására.

1 600

22. Budapesti Úszó Szövetség

A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek 
és versenyeinek, működési költségeinek, 
valamint a Budapesten megrendezésre kerülő 
nemzetközi eseményeinek támogatására.

1 100
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23. Budapesti Műugró 
Szövetség

A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek 
és versenyeinek, működési költségeinek, 
valamint a Budapesten megrendezésre kerülő 
nemzetközi eseményeinek támogatására

0

24. Budapesti Triatlon 
Szövetség

A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek 
és versenyeinek, működési költségeinek, 
valamint a Budapesten megrendezésre kerülő 
nemzetközi eseményeinek támogatására.

1 200

25. Budapesti Vívó Szövetség

A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek 
és versenyeinek, működési költségeinek, 
valamint a Budapesten megrendezésre kerülő 
nemzetközi eseményeinek támogatására.

1 750

26. Budapesti Birkózó 
Szövetség

A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek 
és versenyeinek, működési költségeinek, 
valamint a Budapesten megrendezésre kerülő 
nemzetközi eseményeinek támogatására.

900

27. Budapesti Sportlövő 
Szövetség

A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek 
és versenyeinek, működési költségeinek, 
valamint a Budapesten megrendezésre kerülő 
nemzetközi eseményeinek támogatására.

1 000

28. Budapesti Tollaslabdázók 
Szövetsége

A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek 
és versenyeinek, működési költségeinek, 
valamint a Budapesten megrendezésre kerülő 
nemzetközi eseményeinek támogatására.

900

29. Budapesti Íjász Szövetség

A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek 
és versenyeinek, működési költségeinek, 
valamint a Budapesten megrendezésre kerülő 
nemzetközi eseményeinek támogatására. 

100

30. Budapesti Kerékpáros 
Szövetség

A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek 
és versenyeinek, működési költségeinek, 
valamint a Budapesten megrendezésre kerülő 
nemzetközi eseményeinek támogatására.

600

31. Budapesti Súlyemelő 
Szövetség

A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek 
és versenyeinek, működési költségeinek, 
valamint a Budapesten megrendezésre kerülő 
nemzetközi eseményeinek támogatására.

800

Budapesti területi sportági szakszövetségek (nem olimpiai sportágak)

32. Budapesti Modellező 
Szövetség

A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek 
és versenyeinek, működési költségeinek, 
valamint a Budapesten megrendezésre kerülő 
nemzetközi eseményeinek támogatására.

100

33.
Magyar Rádióamatőr 
Szövetség Budapesti 
Szövetsége

A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek 
és versenyeinek, működési költségeinek, 
valamint a Budapesten megrendezésre kerülő 
nemzetközi eseményeinek támogatására.

0

34. Budapesti Sakk Szövetség

A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek 
és versenyeinek, működési költségeinek, 
valamint a Budapesten megrendezésre kerülő 
nemzetközi eseményeinek támogatására.

700

35. Budapesti Tájfutók 
Szövetsége

A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek 
és versenyeinek, működési költségeinek, 
valamint a Budapesten megrendezésre kerülő 
nemzetközi eseményeinek támogatására.

600
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36. Budapesti Tekézők 
Szövetsége

A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek 
és versenyeinek, működési költségeinek, 
valamint a Budapesten megrendezésre kerülő 
nemzetközi eseményeinek támogatására.

200

37. Budapesti Búvár Szövetség

A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek 
és versenyeinek, működési költségeinek, 
valamint a Budapesten megrendezésre kerülő 
nemzetközi eseményeinek támogatására.

0

38. Budapesti Bocsa Szövetség

A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek 
és versenyeinek, működési költségeinek, 
valamint a Budapesten megrendezésre kerülő 
nemzetközi eseményeinek támogatására.

0

39. Budapesti Élet és 
Vízimentő Szövetség

A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek 
és versenyeinek, működési költségeinek, 
valamint a Budapesten megrendezésre kerülő 
nemzetközi eseményeinek támogatására.

0

Összesen: 49 000

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését és a TVI állásfoglalásának beérkezését kö-
vető 30 munkanap

Felelős: Tarlós István 

A napirend 58. pontja: Javaslat a Magyar Testgya-
korlók Köre támogatására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

649/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
támogatja a Magyar Testgyakorlók Köre támoga-
tási kérését és az Egyesület utánpótlásnevelési te-
vékenységének kiadásaira 32 000 E Ft támogatást 
biztosít a „930001 Általános tartalék” cím előirány-
zata terhére.

650/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A Magyar Testgyakorlók Köre utánpótlásnevelési 
tevékenységének támogatása érdekében csökkenti 
a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon be-
lül a tartalékok előirányzatát 32 000 E Ft-tal, egy-
idejűleg azonos összeggel megemeli a „841302 

Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon belül az 
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 
előirányzatát. 

651/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat 
és a Magyar Testgyakorlók Köre között az Egyesü-
let utánpótlás nevelési tevékenységének támogatá-
sa tárgyban megkötendő támogatási szerződést, és 
felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás kihirde-
tését követő 15 napon belül 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 59. pontja: Javaslat a 2014. évi „847402 
Bűnmegelőzési keret” felhasználására.

Előterjesztő: Zsolnai József 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

652/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
a bűnmegelőzési és közbiztonsági feladatok végre-
hajtása érdekében támogatja az alábbi szervezete-
ket:

TÁMOGATOTT 
MEGNEVEZÉSE: TÁMOGATÁS CÉLJA:

TÁMOGATÁS
ÖSSZEGE:

(E Ft)
Budapesti 

Rendőr-főkapitányság Graffi ti elleni küzdelem. 4 000

Budapesti 
Rendőr-főkapitányság

Bűnmegelőzési programok, melyek magukban foglalják az időskorú 
emberek és fi atalkorúak számára készített kiadványok kiadását, 
turizmust érintő bűnözés elleni fellépést. Az időskorúak házi 
jelzőrendszere kiépítésében való közreműködés.

7 000

Készenléti Rendőrség Kerékpáros járőrszolgálat, valamint a lovasjárőr-tevékenység 
támogatása. 8 000

Repülőtéri Rendőr 
Igazgatóság Nyelvi oktatás, képzés, turizmust érintő bűnmegelőzési tevékenység. 3 000
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Budapesti Fegyház
és Börtön

A Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság drogprevenciós 
programjához kapcsolódóan az intézményben fi atalok számára 
előadások és interaktív bemutatók szervezése.

5 000

Fővárosi Büntetés-
végrehajtási Intézet

(II. objektum)

A Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság drogprevenciós 
programjához kapcsolódóan az intézményben fi atalok számára 
előadások és interaktív bemutatók szervezése a Fővárosi Büntetés-
végrehajtási Intézet – Gyorskocsi utcai – II. objektumában.

4 000

Fővárosi Büntetés-
végrehajtási Intézet

(III. objektum)

A Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság drogprevenciós 
programjához kapcsolódóan az intézményben fi atalok számára 
előadások és interaktív bemutatók szervezése a Fővárosi Büntetés-
végrehajtási Intézet – Venyige utcai – III. objektumában.

4 000

Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal

Fémlopások hatékony felderítésében részt vevő pénzügyőrök 
jutalmazása. 2 000

Fővárosi 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság

Személygépjármű beszerzése, kék lámpával történő felszerelése 
és matricázása. 8 000

Állatmentő Liga Állatmentésre alkalmas személygépjármű beszerzése. 2 000

653/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A bűnmegelőzési és közbiztonsági feladatok vég-
rehajtása érdekében csökkenti a „847402 Bűnmeg-
előzési keret” cím kiadási, azon belül egyéb mű-
ködési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát 

37 000 E Ft-tal, és egyidejűleg azonos összeggel 
megemeli e cím kiadási, azon belül egyéb működé-
si célú támogatások áht-n belülre előirányzatát az 
alábbi támogatások érdekében:

TÁMOGATOTT 
MEGNEVEZÉSE: TÁMOGATÁS CÉLJA:

TÁMOGATÁS
ÖSSZEGE:

(E Ft)
Budapesti

Rendőr-főkapitányság Graffi ti elleni küzdelem. 4 000

Budapesti
Rendőr-főkapitányság

Bűnmegelőzési programok, melyek magukban foglalják az 
időskorú emberek és fi atalkorúak számára készített kiadványok 
kiadását, turizmust érintő bűnözés elleni fellépést. Az időskorúak 
házi jelzőrendszere kiépítésében való közreműködés.

7 000

Készenléti Rendőrség Kerékpáros járőrszolgálat, valamint a lovasjárőr-tevékenység 
támogatása. 8 000

Repülőtéri Rendőr 
Igazgatóság

Nyelvi oktatás, képzés, turizmust érintő bűnmegelőzési 
tevékenység. 3 000

Budapesti Fegyház
és Börtön

A Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság drogprevenciós 
programjához kapcsolódóan az intézményben fi atalok számára 
előadások és interaktív bemutatók szervezése.

5 000

Fővárosi Büntetés-
végrehajtási Intézet 

(II. objektum)

A Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság drogprevenciós 
programjához kapcsolódóan az intézményben fi atalok számára 
előadások és interaktív bemutatók szervezése a Fővárosi
Büntetés-végrehajtási Intézet – Gyorskocsi utcai – II. objektumában.

4 000

Fővárosi Büntetés-
végrehajtási Intézet 

(III. objektum)

A Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság drogprevenciós 
programjához kapcsolódóan az intézményben fi atalok számára 
előadások és interaktív bemutatók szervezése a Fővárosi Büntetés-
végrehajtási Intézet – Venyige utcai – III. objektumában.

4 000

Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal

Fémlopások hatékony felderítésében részt vevő pénzügyőrök 
jutalmazása. 2 000

654/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A bűnmegelőzési és közbiztonsági feladatok végre-
hajtása érdekében biztosítja a „847402 Bűnmegelő-

zési keret” cím egyéb működési célú támogatások 
áht-n kívülre 13 000 E Ft összegű előirányzatát az 
alábbi támogatások érdekében:
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TÁMOGATOTT 
MEGNEVEZÉSE: TÁMOGATÁS CÉLJA:

TÁMOGATÁS
ÖSSZEGE:

(E Ft)

T-Rádió Közhasznú 
Alapítvány

Időskorúak és a fi atalkorúak áldozattá válásának megelőzése 
érdekében oktató, fi gyelemfelkeltő bűnmegelőzési program. 
A Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság drogprevenciós 
programjához kapcsolódóan előadások, bemutatók szervezése.

7 000

Budapesti és 
Agglomerációs Polgárőr 
Szervezetek Szövetsége

A bűnmegelőzés és közbiztonság javítása érdekében végzett 
tevékenység, valamint az aluljárók rendjének biztosítása és 
a fővárosi rendezvények biztosításában való közreműködés 
támogatása.

6 000

655/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A bűnmegelőzési és közbiztonsági feladatok vég-
rehajtása érdekében csökkenti a „847402 Bűnmeg-
előzési keret” cím kiadási, azon belül egyéb mű-
ködési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát 

8 000 E Ft-tal, és egyidejűleg azonos összeggel 
megemeli e cím egyéb felhalmozási célú támogatá-
sok áht-n belülre előirányzatát az alábbi támogatás 
érdekében:

TÁMOGATOTT 
MEGNEVEZÉSE: TÁMOGATÁS CÉLJA:

TÁMOGATÁS
ÖSSZEGE:

(E Ft)
Fővárosi 

Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság

Személygépjármű beszerzése, kék lámpával történő felszerelése
és matricázása. 8 000

656/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A bűnmegelőzési és közbiztonsági feladatok vég-
rehajtása érdekében csökkenti a „847402 Bűnmeg-
előzési keret” cím kiadási, azon belül egyéb mű-
ködési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát 

2 000 E Ft-tal, és egyidejűleg azonos összeggel 
megemeli e cím egyéb felhalmozási célú támogatá-
sok áht-n kívülre előirányzatát az alábbi támogatás 
érdekében:

TÁMOGATOTT 
MEGNEVEZÉSE: TÁMOGATÁS CÉLJA:

TÁMOGATÁS
ÖSSZEGE:

(E Ft)
Állatmentő Liga Állatmentésre alkalmas személygépjármű beszerzése. 2 000

657/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapesti Rendőr-főkapi-
tánysággal megkötendő támogatási szerződést, és 
felkéri a főpolgármestert az előterjesztői kiegészí-
tés 4/a. és 4/b. számú mellékletei szerinti tartalom-
mal történő aláírására.

Határidő: 90 nap 
Felelős: Tarlós István 

658/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Készenléti Rendőrséggel 
megkötendő támogatási szerződést, és felkéri a fő-
polgármestert az előterjesztői kiegészítés 5. számú 
melléklete szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: 90 nap 
Felelős: Tarlós István 

659/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Repülőtéri Rendőr Igaz-
gatósággal megkötendő támogatási szerződést, és 
felkéri a főpolgármestert az előterjesztői kiegészí-

tés 6. számú melléklete szerinti tartalommal történő 
aláírására.

Határidő: 90 nap 
Felelős: Tarlós István 

660/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapesti Fegyház és Bör-
tönnel megkötendő támogatási szerződést, és felké-
ri a főpolgármestert az előterjesztői kiegészítés 7. 
számú melléklete szerinti tartalommal történő alá-
írására.

Határidő: 90 nap 
Felelős: Tarlós István 

661/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Katasztrófavé-
delmi Igazgatósággal megkötendő támogatási szer-
ződést, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztői 
kiegészítés 8. számú melléklete szerinti tartalom-
mal történő aláírására.

Határidő: 90 nap 
Felelős: Tarlós István 
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662/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a T-Rádió Közhasznú Ala-
pítvánnyal megkötendő támogatási szerződést, és 
felkéri a főpolgármestert az előterjesztői kiegészí-
tés 9. számú melléklete szerinti tartalommal történő 
aláírására.

Határidő: 90 nap 
Felelős: Tarlós István 

663/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapesti és Agglome-
rációs Polgárőr Szervezetek Szövetségével meg-
kötendő támogatási szerződést, és felkéri a főpol-
gármestert az előterjesztői kiegészítés 10. számú 
melléklete szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: 90 nap 
Felelős: Tarlós István

664/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Büntetés-végre-
hajtási Intézettel megkötendő támogatási szerző-
dést, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztői ki-
egészítés 11/a. és 11/b. számú mellékletei szerinti 
tartalommal történő aláírására.

Határidő: 90 nap 
Felelős: Tarlós István 

665/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Nemzeti Adó- és Vámhi-
vatallal megkötendő támogatási szerződést, és fel-
kéri a főpolgármestert az előterjesztői kiegészítés 
12. számú melléklete szerinti tartalommal történő 
aláírására.

Határidő: 90 nap 
Felelős: Tarlós István 

666/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az Állatmentő Ligával meg-
kötendő támogatási szerződést, és felkéri a főpol-
gármestert az előterjesztői kiegészítés 13. számú 
melléklete szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: 90 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 60. pontja: Javaslat a Böszörményi út 
fejlesztésének előkészítésével kapcsolatos döntésekre.

Előterjesztő: Pokorni Zoltán 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

667/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
egyetért az előterjesztésben bemutatott Böszörmé-
nyi út fejlesztésének előkészítése fejlesztési feladat-
tal, és azzal, hogy a feladatot a BKK Zrt. valósítsa 
meg, végezze el. A tervezési feladatok megkezdése 
érdekében kötelezettséget vállal az előterjesztésben 

javasolt 80 M Ft forrás biztosítására 2014. évi 20 M 
Ft, és 2015. évi 60 M Ft ütemezésben.

668/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A feladat megvalósítása érdekében rendelkezésre 
bocsátja a szükséges forrást a következők szerint:
csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási 
előirányzatát 80 000 E Ft-tal,
ezzel egyidejűleg tervbe vesz a „840301 Önkor-
mányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az 
önkormányzati beruházások új „Böszörményi út 
fejlesztésének előkészítése” előirányzatán 20 000 E 
Ft-ot,
továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású ön-
kormányzati beruházások” cím kiadási, azon be-
lül az önkormányzati beruházások között a „Fej-
lesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatát 
60 000 E Ft-tal.
Az új „Böszörményi út fejlesztésének előkészítése” 
feladat összköltsége 80 000 E Ft, 2014. évi üteme 
20 000 E Ft, 2015. évi üteme 60 000 E Ft.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása 

Felelős: Tarlós István 

669/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „Böszörményi út fejlesztésének elő-
készítése” beruházásra vonatkozó engedélyokiratot 
az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalom-
mal.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítást követő 
15 napon belül 

Felelős: Tarlós István 

670/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a „Böszörményi út fejlesz-
tésének előkészítése” beruházásra vonatkozó szer-
ződést és mellékletét képező meghatalmazást az 
előterjesztés 2. és 3. számú mellékletei szerinti tar-
talommal. 

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítást követő 
15 napon belül 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 61. pontja: Javaslat a Budapest Fővá-
ros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről 
szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

671/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
a főpolgármester javaslata alapján a „844702 Fő-
polgármesteri keret” cím terhére az alábbi állam-
háztartáson kívüli szervezeteket támogatja:
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Szervezet neve Támogatás célja Összege

Közép- és Kelet-Európai Történelem 
és Társadalom Kutatásáért 

Közalapítvány 

A Holocaust emléknapján, 2014. április 27-én a Terror 
Háza Múzeum előtti emlékkoncert szervezésének költségei 
céljára

100 E Ft

EMESE KIS CSILLAGA
Kulturális Alapítvány

A Makovecz Imre tervezte Mesék Háza mesepalota 
megépítésének költségei céljára 100 E Ft

Szent Margit Kórház
Kardiológiai Alapítvány

A Szent Margit Kórház Kardiológiai Osztálya egyik 
szárnyának felújítási költségei céljára 8 000 E Ft

Az Élet Menete Alapítvány Az Alapítvány 2014. évi programjai megvalósításának 
költségei céljára támogatás 1 000 E Ft

Magyar-Etióp Barátság
és Együttműködés Alapítvány

„Keresztény Gyülekezetek Közös Istentisztelete” 
elnevezésű konferencia megvalósításának – konferencia-
terem bérleti díja – költségei céljára támogatás

250 E Ft

Kisebbségekért Pro-Minoritate 
Alapítvány

A 2014. július 22–27. között az erdélyi Tusnádfürdőn 
megrendezésre kerülő XXV. Bálványosi Nyári 
Szabadegyetem és Diáktábor szervezési költségei céljára 
támogatás

1 000 E Ft

Vészhelyzet 2002 Életmentő 
Alapítvány

A Gyengénlátók Általános Iskolája Módszertani Intézménye 
és Diákotthona részére 1 db olvasókészülék beszerzésének 
céljára támogatás

300 E Ft

Peter Cserny Alapítvány A mentőautóvá alakított korszerű rohamkocsik egészségügyi 
felszereléseinek megújítása céljára támogatás 3 000 E Ft

Aranycsapat a Kárpát-medencei 
Fiatalok Sportjáért Alapítvány

Az Alapítvány szervezésében 2014 augusztusában 
megrendezésre kerülő Kocsis Sándor Emléktorna 
megrendezésének költségei céljára támogatás

3 000 E Ft

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 27/2014. (V. 23.) önkormányzati rendele-
tét Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi össze-
vont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. 
rendelet módosításáról az előterjesztés – a szóbeli és írás-
beli előterjesztői kiegészítéssel módosított – 1. számú 
melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 62. pontja: 2014. évi felújítási és beruhá-
zási engedélyezési okmányok.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, Sárádi Kálmánné dr., 
dr. Szeneczey Balázs, Csomós Miklós, dr. Szen-
tes Tamás 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

672/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet célokmány 
jóváhagyására vonatkozó 8. § (1) bekezdése, a cél-
okmány módosítására vonatkozó 8. § (7) bekezdé-
se, valamint a rendelet engedélyokirat jóváhagyásá-
ra vonatkozó 12. § (1) bekezdése, az engedélyokirat 
módosítására vonatkozó 15. § (3) bekezdése alap-
ján jóváhagyja 
a) az előterjesztés 5. sz. melléklete, gazdasági el-

látási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” 

cím alatt szereplő 5925. egyedi azonosító szá-
mú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. 
módosítását, a 6482. egyedi azonosító számú be-
ruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. mó-
dosítását, valamint a 6756. egyedi azonosító szá-
mú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. 
módosítását;

b) az előterjesztés 6. sz. melléklete, igazgatási fel-
adatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt 
szereplő 6944. egyedi azonosító számú beruhá-
zási feladat engedélyokiratát;

c) az előterjesztés 7. sz. melléklete, informatikai 
ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt 
szereplő 6533. egyedi azonosító számú beruhá-
zási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosí-
tását, 6532. egyedi azonosító számú beruházá-
si feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, 
5980. egyedi azonosító számú beruházási feladat 
engedélyokiratának 4. sz. módosítását, 5981. 
egyedi azonosító számú beruházási feladatok 
engedélyokirat 5. sz. módosítását, 6790. egyedi 
azonosító számú beruházási feladat engedélyok-
iratának 1. sz. módosítását, 6792. egyedi azono-
sító számú beruházási feladat engedélyokiratá-
nak 1. sz. módosítását, 6793. egyedi azonosító 
számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. 
sz. módosítását, 6794. egyedi azonosító számú 
beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. mó-
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dosítását, 6795. egyedi azonosító számú beruhá-
zási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosí-
tását, 6796. egyedi azonosító számú beruházási 
feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, 
6800. egyedi azonosító számú beruházási feladat 
engedélyokiratának 1. sz. módosítását, 6859. 
egyedi azonosító számú beruházási feladat en-
gedélyokiratának 1. sz. módosítását, valamint a 
6936. és a 6937. egyedi azonosító számú beru-
házási feladatok engedélyokiratait,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletek-
hez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tar-
talommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap 
Felelős: Tarlós István 

673/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. 
rendelet 42. § (6) bekezdésében foglaltak alapján 
eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottsá-
gok beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsola-
tos hatáskörét, és jóváhagyja 
a) az előterjesztés 5. sz. melléklete, gazdasági el-

látási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” 
cím alatt szereplő 6633. egyedi azonosító szá-
mú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. 
módosítását, valamint a 6969. egyedi azonosító 
számú beruházási feladat engedélyokiratát;

b) az előterjesztés 7. sz. melléklete, informatikai 
ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt 
szereplő 6982. egyedi azonosító számú beruhá-
zási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítá-
sát,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletek-
hez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tar-
talommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap 
Felelős: Tarlós István 

674/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. 
rendelet 56. § (3) bekezdésében foglaltak alapján 
eseti jelleggel magához vonja a beruházási, felújí-
tási tevékenységgel kapcsolatos főpolgármesterre 
átruházott hatáskörét és jóváhagyja 
a) az előterjesztés 5. sz. melléklete, gazdasági el-

látási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” 
cím alatt szereplő 6638. egyedi azonosító szá-
mú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. 
módosítását, a 6635. egyedi azonosító számú 
beruházási feladatok engedélyokiratának 2. sz. 
módosítását, a 6751. egyedi azonosító számú 
beruházási feladatok engedélyokiratának 1. sz. 
módosítását, a 6753. egyedi azonosító számú 
beruházási feladatok engedélyokiratának 1. sz. 

módosítását, a 6757. egyedi azonosító számú 
beruházási feladatok engedélyokiratának 1. sz. 
módosítását, valamint a 6912., 6913., 6914., 
6915., 6916., 6917., 6918. és a 6919. egyedi azo-
nosító számú beruházási feladatok engedélyok-
iratait;

b) az előterjesztés 7. sz. melléklete, informatikai 
ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt 
szereplő 6630. egyedi azonosító számú beruhá-
zási feladatok engedélyokiratának 3. sz. módosí-
tását, a 6803. egyedi azonosító számú beruházási 
feladatok engedélyokiratának 1. sz. módosítását, 
a 6791. egyedi azonosító számú beruházási fel-
adatok engedélyokiratának 1. sz. módosítását, 
valamint a 6798. egyedi azonosító számú beru-
házási feladatok engedélyokiratának 1. sz. mó-
dosítását, 

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletek-
hez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tar-
talommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap 
Felelős: Tarlós István 

675/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet célokmány 
jóváhagyására vonatkozó 8. § (1) bekezdése, a cél-
okmány módosítására vonatkozó 8. § (7) bekezdé-
se, valamint a rendelet engedélyokirat jóváhagyásá-
ra vonatkozó 12. § (1) bekezdése, az engedélyokirat 
módosítására vonatkozó 15. § (3) bekezdése alap-
ján jóváhagyja 
a) az előterjesztés 13. sz. melléklete, gazdasági el-

látási feladatok, 6475. egyedi azonosító számú 
felújítási feladat célokmányának 3. sz. módosí-
tását, a 6478. egyedi azonosító számú felújítá-
si feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, 
a 6651 egyedi azonosító számú felújítási feladat 
engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 6920., 
6921., 6922. és a 6923. egyedi azonosító számú 
felújítási feladat célokmányait;

b) az előterjesztés 14. sz. melléklete, igazgatási fel-
adatok, 6947. egyedi azonosító számú felújítási 
feladat engedélyokiratát, 

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletek-
hez csatolt engedélyezési okmányban foglalt tarta-
lommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap 
Felelős: Tarlós István 

676/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Sza-
bályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. ren-
delet 42. § (6) bekezdésében foglaltak alapján ese-
ti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok 
beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos 
hatáskörét, és jóváhagyja 



2014. július 15. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1261

a) az előterjesztés 12. sz. melléklete, lakásgazdál-
kodási feladatok, 6887., 6900., 6890., 6906. és 
a 6907. sz. egyedi azonosító számú felújítási fel-
adat engedélyokiratait, 

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletek-
hez csatolt engedélyezési okmányban foglalt tarta-
lommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap 
Felelős: Tarlós István 

677/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Sza-
bályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. ren-
delet 56. § (3) bekezdésében foglaltak alapján eseti 
jelleggel magához vonja a beruházási, felújítási te-
vékenységgel kapcsolatos főpolgármesterre átruhá-
zott hatáskörét, és jóváhagyja 
a) az előterjesztés 12. sz. melléklete, lakásgazdál-

kodási feladatok, 6885., 6886., 6894., 6895., 
6896., 6897. 6898., 6888., 6892., 6903., 6893., 
6904., 6889., 6899., 6901., 6902., 6891. és a 
6905. sz. egyedi azonosító számú felújítási fel-
adat engedélyokiratait;

b) az előterjesztés 14. sz. melléklete, igazgatási fel-
adatok, 6948. egyedi azonosító számú felújítási 
feladatok engedélyokiratát, 

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletek-
hez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tar-
talommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap 
Felelős: Tarlós István 

678/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet célokmány 
jóváhagyására vonatkozó 8. § (1) bekezdése, a cél-
okmány módosítására vonatkozó 8. § (7) bekezdé-
se, valamint a rendelet engedélyokirat jóváhagyásá-
ra vonatkozó 12. § (1) bekezdése, az engedélyokirat 
módosítására vonatkozó 15. § (3) bekezdése alap-
ján jóváhagyja 
a) az előterjesztés 1. sz. melléklete, környezetvé-

delmi feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” 
cím alatt szereplő 693. egyedi azonosító számú 
beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. mó-
dosítását;

b) az előterjesztés 2. sz. melléklete, közlekedé-
si feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím 
alatt szereplő 4424. egyedi azonosító számú be-
ruházási feladat célokmányának 7. sz. módosítá-
sát, a 6192. egyedi azonosító számú beruházási 
feladat engedélyezési okmány 8. sz. módosítá-
sát, a 4976. egyedi azonosító számú beruházási 
feladat engedélyezési okmány 10. sz. módosítá-
sát és az 5764. egyedi azonosító számú beruhá-
zási feladat engedélyezési okmány 9. sz. módo-
sítását; 

c) az előterjesztés 3. sz. melléklete, városépíté-
si feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím 
alatt szereplő 6990. és a 6993. sz. egyedi azo-
nosító számú beruházási feladatok célokmányát, 
valamint a 6998. sz. egyedi azonosító számú be-
ruházási feladat engedélyokiratát;

d) az előterjesztés 4. sz. melléklete, vízgazdálkodá-
si ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt 
szereplő 3555. egyedi azonosító számú beruhá-
zási feladat engedélyokiratának 7. sz. módosítá-
sát, a 6559. egyedi azonosító számú beruházási 
feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, 
a 6655. egyedi azonosító számú beruházási fel-
adat célokmányának 2. sz. módosítását, a 6880. 
egyedi azonosító számú beruházási feladat enge-
délyokiratát;

e) az előterjesztés 10. sz. melléklete, sport ágazat, 
„I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 
6861. egyedi azonosító számú beruházási feladat 
engedélyokiratának 1. sz. módosítását, 6875. 
egyedi azonosító számú beruházási feladat enge-
délyokiratának 1. sz. módosítását, 5964. egyedi 
azonosító számú beruházási feladat engedélyok-
iratának 13. sz. módosítását, 

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletek-
hez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tar-
talommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap 
Felelős: Tarlós István 

679/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. 
rendelet 42. § (6) bekezdésében foglaltak alapján 
eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottsá-
gok beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsola-
tos hatáskörét, és jóváhagyja 
a) az előterjesztés 1. sz. melléklete, környezetvé-

delmi feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” 
cím alatt szereplő 6092. egyedi azonosító szá-
mú beruházási feladat engedélyokiratának 7. sz. 
módosítását és a 6073. egyedi azonosító számú 
beruházási feladat engedélyokiratának 9. sz. mó-
dosítását;

b) az előterjesztés 2. sz. melléklete, közlekedé-
si feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím 
alatt szereplő 4424. egyedi azonosító számú be-
ruházási feladat célokmányának 7. sz. módosítá-
sát;

c) az előterjesztés 4. sz. melléklete, vízgazdálko-
dási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím 
alatt szereplő 6148. egyedi azonosító számú be-
ruházási feladat engedélyokiratának 12. sz. mó-
dosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletek-
hez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tar-
talommal történő aláírásra.
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Határidő: 20 nap 
Felelős: Tarlós István 

680/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. 
rendelet 56. § (3) bekezdésében foglaltak alapján 
eseti jelleggel magához vonja a beruházási, felújí-
tási tevékenységgel kapcsolatos főpolgármesterre 
átruházott hatáskörét, és jóváhagyja 
a) az előterjesztés 1. sz. melléklete, környezetvé-

delmi feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” 
cím alatt szereplő 6761. egyedi azonosító számú 
beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. mó-
dosítását, a 6878. egyedi azonosító számú beru-
házási feladat engedélyokiratát;

b) az előterjesztés 2. sz. melléklete, közlekedé-
si feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím 
alatt szereplő 6078. egyedi azonosító számú be-
ruházási feladat engedélyokiratának 5. sz. mó-
dosítását;

c) az előterjesztés 4. sz. melléklete, vízgazdál-
kodási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” 
cím alatt szereplő 5125. egyedi azonosító szá-
mú beruházási feladat engedélyokiratának 6. 
sz. módosítását, 5127. egyedi azonosító számú 
beruházási feladat engedélyokiratának 6. sz. mó-
dosítását, 5124. egyedi azonosító számú beruhá-
zási feladat engedélyokiratának 6. sz. módosí-
tását, 5948. egyedi azonosító számú beruházási 
feladat engedélyokiratának 5. sz. módosítását, 

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletek-
hez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tar-
talommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap 
Felelős: Tarlós István 

681/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet célokmány 
jóváhagyására vonatkozó 8. § (1) bekezdése, a cél-
okmány módosítására vonatkozó 8. § (7) bekezdé-
se, valamint a rendelet engedélyokirat jóváhagyásá-
ra vonatkozó 12. § (1) bekezdése, az engedélyokirat 
módosítására vonatkozó 15. § (3) bekezdése alap-
ján jóváhagyja 
a) az előterjesztés 8. sz. melléklete, kulturális ága-

zat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt sze-
replő 5946. egyedi azonosító számú beruházási 
feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, 
a 6572. egyedi azonosító számú beruházási fel-
adat engedélyokiratának 5. sz. módosítását, a 
6700. egyedi azonosító számú beruházási fel-
adat engedélyokiratának 4. sz. módosítását és 
annak mellékletét képező megvalósítási megál-
lapodást, a 6807. egyedi azonosító számú beru-
házási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosí-
tását, a 6946. és 6940. egyedi azonosító számú 

beruházási feladatok engedélyokiratait és annak 
mellékletét képező megvalósítási megállapodá-
sokat, valamint a 6975. egyedi azonosító számú 
engedélyokiratát, 

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletek-
hez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tar-
talommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap 
Felelős: Tarlós István 

682/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. 
rendelet 42. § (6) bekezdésében foglaltak alapján 
eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottsá-
gok beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsola-
tos hatáskörét, és jóváhagyja 
a) az előterjesztés 8. sz. melléklete, kulturális ága-

zat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt sze-
replő 6862. egyedi azonosító számú beruházási 
feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, 
a 6973. egyedi azonosító számú beruházási fel-
adat engedélyokiratát, a 6985. és a 6981. egyedi 
azonosító számú beruházási feladat engedélyok-
iratait és azok mellékletét képező megvalósítási 
megállapodást;

b) az előterjesztés 9. sz. melléklete, oktatási ágazat, 
„I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szerep-
lő 6868. egyedi azonosító számú beruházási fel-
adat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, 

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletek-
hez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tar-
talommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap 
Felelős: Tarlós István 

683/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. 
rendelet 56. § (3) bekezdésében foglaltak alapján 
eseti jelleggel magához vonja a beruházási, felújí-
tási tevékenységgel kapcsolatos főpolgármesterre 
átruházott hatáskörét, és jóváhagyja 
a) az előterjesztés 8. sz. melléklete, kulturális ága-

zat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt sze-
replő 6783. egyedi azonosító számú beruházási 
feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, 
a 6698. egyedi azonosító számú beruházási fel-
adat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, a 
6958. egyedi azonosító számú beruházási fel-
adat engedélyokiratát, a 6786. egyedi azonosító 
számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. 
sz. módosítását, a 6836. egyedi azonosító számú 
beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. mó-
dosítását, a 6977. egyedi azonosító számú beru-
házási feladat engedélyokiratát, a 6929. egyedi 
azonosító számú beruházási feladat engedélyok-
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iratát és azok mellékletét képező megvalósítási 
megállapodást, a 6986., 6987., 6950. és a 6982. 
egyedi azonosító számú beruházási feladat enge-
délyokiratait és azok mellékletét képező megva-
lósítási megállapodásokat, 

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletek-
hez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tar-
talommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap 
Felelős: Tarlós István 

684/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet célokmány 
jóváhagyására vonatkozó 8. § (1) bekezdése, a cél-
okmány módosítására vonatkozó 8. § (7) bekezdé-
se, valamint a rendelet engedélyokirat jóváhagyásá-
ra vonatkozó 12. § (1) bekezdése, az engedélyokirat 
módosítására vonatkozó 15. § (3) bekezdése alap-
ján jóváhagyja 
a) az előterjesztés 15. sz. melléklete, kulturális ága-

zat, 6787. egyedi azonosító számú felújítási fel-
adat engedélyokiratának 1. sz. módosítását;

b) az előterjesztés 16. sz. melléklete, oktatási ága-
zat, 6924., 6926. és 6928. egyedi azonosító szá-
mú felújítási feladat engedélyokiratát, 

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletek-
hez csatolt engedélyezési okmányban foglalt tarta-
lommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap 
Felelős: Tarlós István 

685/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. 
rendelet 42. § (6) bekezdésében foglaltak alapján 
eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottsá-
gok beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsola-
tos hatáskörét, és jóváhagyja 
a) az előterjesztés 16. sz. melléklete, oktatási ága-

zat, 6925. és 6927. egyedi azonosító számú fel-
újítási feladat engedélyokiratát, 

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletek-
hez csatolt engedélyezési okmányban foglalt tarta-
lommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap 
Felelős: Tarlós István 

686/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. 
rendelet 56. § (3) bekezdésében foglaltak alapján 
eseti jelleggel magához vonja a beruházási, felújí-
tási tevékenységgel kapcsolatos főpolgármesterre 
átruházott hatáskörét, és jóváhagyja 
a) az előterjesztés 15. sz. melléklete, kulturális 

ágazat, 6842. egyedi azonosító számú felújítási 
feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, 

6858. egyedi azonosító számú felújítási feladat 
engedélyokiratának 1. sz. módosítását, 6939. 
egyedi azonosító számú felújítási feladat enge-
délyokiratát,  valamint a 6934., 6931., 6951. és 
a 6930. egyedi azonosító számú felújítási enge-
délyokiratait és azok  mellékletét képező megva-
lósítási megállapodásokat, 

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletek-
hez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tar-
talommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap 
Felelős: Tarlós István 

687/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet célokmány 
jóváhagyására vonatkozó 8. § (1) bekezdése, a cél-
okmány módosítására vonatkozó 8. § (7) bekezdé-
se, valamint a rendelet engedélyokirat jóváhagyásá-
ra vonatkozó 12. § (1) bekezdése, az engedélyokirat 
módosítására vonatkozó 15. § (3) bekezdése alap-
ján jóváhagyja 
a) az előterjesztés 1. sz. melléklete, környezetvé-

delmi feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” 
cím alatt szereplő 6723. egyedi azonosító számú 
beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. mó-
dosítását;

b) az előterjesztés 11. sz. melléklete, szociálpoli-
tikai ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím 
alatt szereplő 0092. egyedi azonosító számú be-
ruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. mó-
dosítását, a 6941. egyedi azonosító számú be-
ruházási feladat célokmányát, a 6970. egyedi 
azonosító számú beruházási feladat engedélyok-
iratát, 

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletek-
hez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tar-
talommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap 
Felelős: Tarlós István 

688/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. 
rendelet 42. § (6) bekezdésében foglaltak alapján 
eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottsá-
gok beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsola-
tos hatáskörét, és jóváhagyja 
a) az előterjesztés 10. sz. melléklete, sport ágazat, 

„I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szerep-
lő 6857. egyedi azonosító számú beruházási fel-
adat engedélyokiratának 1. sz. módosítását;

b) az előterjesztés 11. sz. melléklete, szociálpoli-
tikai ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím 
alatt szereplő 6761. egyedi azonosító számú be-
ruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. mó-
dosítását, 
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és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletek-
hez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tar-
talommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap 
Felelős: Tarlós István 

689/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. 
rendelet 56. § (3) bekezdésében foglaltak alapján 
eseti jelleggel magához vonja a beruházási, felújí-
tási tevékenységgel kapcsolatos főpolgármesterre 
átruházott hatáskörét, és jóváhagyja 
a) az előterjesztés 11. sz. melléklete, szociálpoli-

tikai ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím 
alatt szereplő 6760., 6908., 6911., 6954. és 6955. 
egyedi azonosító számú beruházási feladat enge-
délyokiratát,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletek-
hez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tar-
talommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap 
Felelős: Tarlós István 

690/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet célokmány 
jóváhagyására vonatkozó 8. § (1) bekezdése, a cél-
okmány módosítására vonatkozó 8. § (7) bekezdé-
se, valamint a rendelet engedélyokirat jóváhagyásá-
ra vonatkozó 12. § (1) bekezdése, az engedélyokirat 
módosítására vonatkozó 15. § (3) bekezdése alap-
ján jóváhagyja 
a) az előterjesztés 17. sz. melléklete, szociálpoliti-

kai ágazat 6942., 6976. és 6957. egyedi azonosí-
tó számú felújítási feladatok engedélyokiratát, 

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletek-
hez csatolt engedélyezési okmányban foglalt tarta-
lommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap 
Felelős: Tarlós István 

691/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. 
rendelet 56. § (3) bekezdésében foglaltak alapján 
eseti jelleggel magához vonja a beruházási, felújí-
tási tevékenységgel kapcsolatos főpolgármesterre 
átruházott hatáskörét, és jóváhagyja 
a) az előterjesztés 17. sz. melléklete, szociálpoli-

tikai ágazat 6909., 6910., 6983., 6984., 6980., 
6979., 6978., 6952., 6953., 6956. és 6972. egye-
di azonosító számú felújítási feladat engedély-
okiratát,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletek-
hez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tar-
talommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap 
Felelős: Tarlós István 

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

A napirend 63. pontja: Javaslat a Budapesti Feszti-
vál- és Turisztikai Központ Nonprofi t Kft. ügyvezetőjének 
megválasztására.

Előterjesztő: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

692/2014.(IV.30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(2) bekezdés b) pontja alapján Bán Teodórának, a 
Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Non-
profi t Kft. ügyvezető igazgatói feladatainak ellátá-
sára szóló megbízási idejét 2014. június 30. napjáig 
terjedő határozott időtartamra meghosszabbítja, dí-
jazás megállapítása nélkül. Felkéri a főpolgármes-
tert, hogy intézkedjen az ügyvezetői megbízáshoz 
kapcsolódó megbízási szerződés módosításának ki-
admányozásáról. 

Határidő: 2014. június 2.
Felelős: Tarlós István 

693/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Egyidejűleg, mint a Szabad Tér Színház Nonprofi t 
Kft. alapítója és egyedüli tagja a Budapest Főváros 
Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 
14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján 
hozzájárul ahhoz, hogy Bán Teodóra, a Szabad Tér 
Színház Nonprofi t Kft. ügyvezetője egyúttal a Bu-
dapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofi t 
Kft. ügyvezetői feladatait is ellássa.

Határidő: 2014. június 2.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 64. pontja: Javaslat a FOK Nonprofi t 
Kft.-vel kapcsolatos személyi döntés meghozatalára.

Előterjesztő: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

694/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (2) bekezdés b) pontja alapján megválasztja 
a FOK Nonprofi t Kft. ügyvezetőjének Lázár Lénár-
dot (született: ................., anyja neve: ...................) 
2014. április 30. napjától határozatlan időre, bruttó 
havi 620 000 Ft, azaz hatszázhúszezer forint díja-
zással.
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695/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert a kapcsolódó munkaügyi 
intézkedések megtételére.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 65. pontja: Döntés díszpolgári cím ado-
mányozásáról.

Előterjesztő: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

696/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
díszpolgári címet adományoz:
 1. Csoóri Sándor
 2. Dr. Faragó Tamás
 3. Dr. Jelenits István
 4. Kocsis Zoltán
 5. Kovács Ágnes
 6. Psota Irén
 7. Ránki Dezső
 8. Rost Andrea
 9. Rubik Ernő
10. Taróczy Balázs
11. Tóth József
12. Czibor Zoltán (posztumusz)
13. Rónay György (posztumusz)
részére.

Határidő: 2014. június 19. 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 66. pontja: Döntés Bárczy István Díj 
adományozásáról.

Előterjesztő: Pokorni Zoltán 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

697/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
a fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományo-
zásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet 
3/G. §-a, valamint a 4/A. § (3) bekezdése alapján 
Bárczy István Díjat adományoz:
 1. Aranyiné Farkas Magdolna
 2. Bálint Beáta
 3. Dérczyné Somogyi Veronika
 4. Elek Ilona
 5. dr. Enczi Jánosné 
 6. Endrődi Gábor
 7. Galicz István
 8. Hobinka Ildikó
 9. Horváth Gábor
10. Kajáry Ildikó
11. Magyar Margit
12. Moharos Viktorné
13. dr. Müllner Erzsébet 

14. dr. Nahlik Györgyné 
15. Nedoba Katalin
16. dr. Padányi Máriusné 
17. Palotai Istvánné
18. dr. Perczel Sándorné 
19. dr. Szécsi Árpádné 
20. Székely-Mádai Lászlóné
21. Szőcs Tamás
22. Tápai Ildikó Anikó
23. Temesvári Miklós
24. Ujvári Pál
25. Vancsisin Gáborné
részére.

Határidő: 2014. június 30. 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 67. pontja: Javaslat a Rác fürdő ügyének 
rendezésével kapcsolatos döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. György István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

698/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
egyetért azzal, hogy adásvétellel Budapest Főváros 
Önkormányzata megszerezze a Budapest I. ker., 
5973/0/A hrsz. fürdő ingatlan jelenleg a Rác Nosz-
talgia Kft. tulajdonában álló 9300/10000 eszmei 
tulajdoni hányadát legfeljebb nettó .......... Ft-os 
vételár beszámítás mellett azzal, hogy a fürdőfel-
építmény teljes egészének birtoklása, használata, 
hasznosítása a 2002-es megállapodás alapján a Rác 
Nosztalgia Kft.-t illesse meg további 30 évre a szer-
ződéses kötelezettségei maradéktalan teljesítése 
mellett.

Határidő: 2014. június 30.
Felelős: Tarlós István 

699/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Gazdasági Bizottság részére a 
Rác fürdő ügy rendezésére biztosított döntési ha-
táskört továbbiakban is fenntartja.

Határidő: 2014. június 30.
Felelős: Tarlós István 

700/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Támogatja a Rác Nosztalgia Kft.-vel szemben 
fennálló ....................... EUR követelés értékesíté-
sét, ha az elősegíti a fürdő felépítménynek a Bu-
dapest Főváros Önkormányzata kizárólagos tulaj-
donba kerülését, a fürdő mielőbbi megnyitását, és 
a ....................... EUR követelés megvásárlásra for-
dított összeg térülését. A Rác fürdő felépítményi in-
gatlanának megvásárlására, a ....................... EUR 
követelés értékesítésére és a jogügylettől függő biz-
tosítékokra vonatkozó szerződéseket 2014. június 
30-ig meg kell kötni. Ezen határidő elmulasztása 
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esetén a Rác Nosztalgia Kft. csődegyezségi megál-
lapodásában foglaltak szerint kell eljárni.

Határidő: 2014. június 30.
Felelős: Tarlós István 

701/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Tudomásul veszi, hogy a legfeljebb ................ EUR 
követelés értékesítésére vonatkozóan zártkörű pá-
lyázati eljárás kiírására kerül sor, amely felhívása 
rögzíti a követelés vételár megfi zetésére vonatko-
zó minimum árat, valamint a fi zetési kötelezettség 
biztosítása érdekében elfogadható jogi garanciákat.

Határidő: 2014. június 30.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 68. pontja: Javaslat a „Fejlesztési hitel-
felvétel 2014” tárgyú uniós eljárási rend szerinti, hirdet-
mény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési el-
járást lezáró döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

A napirend 70. pontja: Javaslat kulturális nonpro-
fi t kft.-k ügyvezetőinek további munkavégzésre irányu-
ló jogviszonyaival és összeférhetetlenségeivel kapcsola-
tos döntésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

713/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a Centrál Színház Nonprofi t Kft. és a 
P & B Szórakoztatás Szervező és Bonyolító Betéti 
Társasággal (cégjegyzékszám: 01-06-117064) kö-
zötti szerződés megkötését Puskás Tamás ügyveze-
tő igazgató „Mark Haddon: A kutya különös esete 
az éjszakában” c. színpadi művének rendezésével 
kapcsolatban az előterjesztés 1. sz. melléklete sze-
rinti tartalommal, azzal, hogy Puskás Tamás ügy-
vezető igazgató részére kifi zetett díjak, jogdíjak 
együttes összege nem haladhatja meg a tárgyévben 
a havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

714/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja az Örkény István Színház Nonprofi t 
Kft. és a PANE Kulturális Szolgáltató Betéti Tár-
saság (cégjegyzékszám: 01-06-516702) közötti 
megbízási és felhasználási szerződés megkötését 
Mácsai Pál ügyvezető igazgató „Anyám tyúkja” 
c. színpadi művének rendezésével kapcsolatban az 
előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, 
azzal, hogy Mácsai Pál ügyvezető igazgató részére 
kifi zetett díjak, jogdíjak együttes összege nem ha-
ladhatja meg a tárgyévben a havi alapbére tizenkét-
szeresének a 40%-át. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

715/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja az Örkény István Színház Nonprofi t 
Kft. és a PANE Kulturális Szolgáltató Betéti Tár-
saság (cégjegyzékszám: 01-06-516702) közötti, az 
ügyvezető igazgató által színészi tevékenység ellá-
tására irányuló megbízási szerződés megkötését az 
előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, 
azzal, hogy Mácsai Pál ügyvezető igazgató részére 
kifi zetett díjak, jogdíjak együttes összege nem ha-
ladhatja meg a tárgyévben a havi alapbére tizenkét-
szeresének a 40%-át. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

716/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és 
sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi 
XCIX. törvény 41. § (2) bekezdése alapján Eszenyi 
Enikőnek, a Vígszínház Nonprofi t Kft. ügyvezető 
igazgatójának, az AHA Művészeti Betéti Társaság-
ban (cégjegyzékszám: 01-06-018423) történő ré-
szesedés szerzés tilalma alól a felmentést megadja.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

717/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Vígszínház Nonprofi t Kft. és az 
AHA Művészeti Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 
01-06-018423) közötti megbízási és felhasználá-
si szer ződés megkötését, Eszenyi Enikő ügyveze-
tő igazgató „Nestroy: Lumpáciusz Vagabundusz” 
c. színpadi művének rendezésével kapcsolatban az 
előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal, 
azzal, hogy Eszenyi Enikő ügyvezető igazgató ré-
szére kifi zetett díjak, jogdíjak együttes összege nem 
haladhatja meg a tárgyévben a havi alapbére tizen-
kétszeresének a 40%-át. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

718/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház 
Nonprofi t Kft. és a Mandala Kulturális Szolgáltató 
Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-113332) 
közötti megbízással vegyes felhasználási szerző-
dés megkötését, Novák János ügyvezető igazgató 
„Weöres Sándor: Bóbita” című mű zenéjének kom-
ponálásával kapcsolatban az előterjesztés 10. sz. 
melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy No-
vák János ügyvezető igazgató részére kifi zetett dí-
jak, jogdíjak együttes összege nem haladhatja meg 
a tárgyévben a havi alapbére tizenkétszeresének a 
40%-át. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 



2014. július 15. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1267

719/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház 
Nonprofi t Kft. és a Mandala Kulturális Szolgáltató 
Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-113332) 
közötti megbízási szerződés megkötését, Novák Já-
nos ügyvezető igazgató „Weöres Sándor: Bóbita” 
című műben zenészként történő személyes közre-
működésével kapcsolatban az előterjesztés 11. sz. 
melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy No-
vák János ügyvezető igazgató részére kifi zetett dí-
jak, jogdíjak együttes összege nem haladhatja meg 
a tárgyévben a havi alapbére tizenkétszeresének a 
40%-át. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

720/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház 
Nonprofi t Kft. és a Mandala Kulturális Szolgáltató 
Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-113332) 
közötti felhasználási szerződés megkötését, Novák 
János ügyvezető igazgató „Jo Nesbø–Petrikovics 
Edit–Kárpáti Péter: Doktor Proktor, avagy támad-
nak a Holdkaméleonok” című mű elkészítésével 
kapcsolatban az előterjesztés 12. sz. melléklete sze-
rinti tartalommal, díjazás megállapítása nélkül.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

721/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház 
Nonprofi t Kft. és a Mandala Kulturális Szolgáltató 
Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-113332) 
közötti felhasználási szerződés megkötését, Novák 
János ügyvezető igazgató „Jo Nesbø–Petrikovics 
Edit–Kárpáti Péter: Doktor Proktor, avagy támad-
nak a Holdkaméleonok” című mű zenéjének fel-
használása után fi zetendő jogdíjával kapcsolatban 
az előterjesztés 13. sz. melléklete szerinti tartalom-
mal, azzal, hogy Novák János ügyvezető igazgató 
részére kifi zetett díjak, jogdíjak együttes összege 
nem haladhatja meg a tárgyévben a havi alapbére 
tizenkétszeresének a 40%-át. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

722/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Thália Színház Nonprofi t Kft. és Be-
reményi Géza ügyvezető közötti felhasználási szer-
ződés megkötését, a „Kincsem” c. színdarab meg-
írásával kapcsolatban az előterjesztői kiegészítés 
1. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy 
a kifi zetett díjak együttes összege nem haladhatja 
meg az ügyvezető havi személyi alapbére tizenkét-
szeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

723/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Thália Színház Nonprofi t Kft. és Be-
reményi Géza ügyvezető közötti felhasználással 
vegyes vállalkozói szerződés megkötését, a „Kin-
csem” c. színdarab megrendezésével kapcsolatban 
az előterjesztői kiegészítés 2. sz. melléklete szerinti 
tartalommal, díjazás megállapítása nélkül.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

724/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja az Új Színház Nonprofi t Kft. és a D-P-S 
Műsorkészítő és Szervező Betéti Társaság (cég-
jegyzékszám: 13-06-033226) közötti vállalkozói 
szerződés megkötését, Dörner György ügyvezető 
„Szabó Magda: Az a szép fényes nap” c. előadás-
ban végzett színészi tevékenységével kapcsolatban 
az előterjesztői kiegészítés 4. sz. melléklete szerinti 
tartalommal, azzal, hogy a kifi zetett díjak együttes 
összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi sze-
mélyi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 71. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat Idősek Otthona (8153 Polgárdi-Ipartelepek, 
Somlyói u. 2.) intézményvezetőjének megbízására. 

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

725/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
2014. augusztus 13. napjától határozatlan időtartam-
ra kinevezi Nagy Lászlót (szül.hely, idő: ...............
...................................., an.: ................) a Fővárosi 
Önkormányzat Idősek Otthona (8153 Polgárdi-
Ipartelepek, Somlyói u. 2.) költségvetési intéz-
ménybe szociális munkatárs munkakörbe és köz-
alkalmazotti kinevezésével egyidejűleg megbízza 
a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (8153 
Polgárdi-Ipartelepek, Somlyói u. 2.) magasabb 
vezetői – intézményvezetői – feladatainak ellátá-
sával, 2014. augusztus 13. napjától 2019. augusz-
tus 12. napjáig terjedő határozott időtartamra, brut-
tó 650 000 Ft, azaz bruttó hatszázötvenezer forint 
havi illetmény megállapításával.

Határidő: 2014. augusztus 1.
Felelős: Tarlós István 

726/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a ki-
nevezéshez és a vezetői megbízáshoz kapcsolódó 
munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2014. augusztus 1.
Felelős: Tarlós István 
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Döntés díszpolgári cím adományozásáról.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 28/2014. (V. 19.) önkormányzati rende-
letét a díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. 
(VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesz-
tés 1. sz. melléklete szerint.

A napirend 72. pontja: Javaslat a BDK Kft. 2013. évi 
beszámolójára vonatkozó előzetes tulajdonosi döntések 
meghozatalára, és a 2014. évi közszolgáltatási szerződé-
sének megkötésére.

Előterjesztő: dr. György István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

727/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy 
dönt, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási 
Kft. soron következő taggyűlésén Budapest Fővá-
ros Önkormányzata, mint tag képviseletében eljáró 
személy kötött mandátummal eljárva „igen” szava-
zatával támogassa az alábbi döntések meghozata-
lát:
– Az ügyvezető által a Társaság 2013. évi tevé-

kenységéről készített üzleti jelentés elfogadását. 
– A Társaság felügyelőbizottságának jelentését 

tartalmazó határozatának elfogadását a Társaság 
2013. évi beszámolójáról. 

– A könyvvizsgáló (Auditor-Partners Könyvvizs-
gáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., nyilvántartási 
szám: 000874, Pluhár Márta könyvvizsgáló, ka-
marai tagsági szám: 004623) jelentésének elfo-
gadását a Társaság 2013. évi beszámolójáról.

– Az ügyvezető által készített, a Társaság 2013. 
üzleti évre vonatkozó beszámolójának elfogadá-
sát a következők szerint: 

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
Mérlegfőösszeg 15 504 503 E Ft
Saját tőke 9 308 777 E Ft
Jegyzett tőke 8 478 900 E Ft
Adózás előtti eredmény 567 719 E Ft
Adózott eredmény 567 719 E Ft
Jóváhagyott osztalék, részesedés 225 609 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 342 110 E Ft

Határidő: a Társaság soron következő taggyűlésének 
napja

Felelős: Tarlós István 

728/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Egyetért azzal, hogy a BDK Budapesti Dísz- és 
Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésén a 

Fővárosi Önkormányzat tagi képviselője vegyen 
részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő 
meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási 
Kft. soron következő taggyűlésének napja

Felelős: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

729/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a BDK Budapesti Dísz- és 
Közvilágítási Kft.-vel a 2014. évi éves közszolgál-
tatási szerződést emelt szintű köz- és díszvilágítás 
ellátására az előterjesztői kiegészítés melléklete 
szerinti tartalommal 6 585 665 E Ft bruttó összeg-
gel, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

730/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva 
úgy dönt, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvi-
lágítási Kft. soron következő taggyűlésén Budapest 
Főváros Önkormányzata, mint tag képviseletében 
eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” 
szavazatával támogassa a BDK Budapesti Dísz- és 
Közvilágítási Kft. 2014. évi éves közszolgáltatási 
szerződés, mint Budapest Főváros Önkormányzata 
taggal kötendő megállapodás jóváhagyását az elő-
terjesztői kiegészítés melléklete szerinti tartalom-
mal.

Határidő: a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási 
Kft. soron következő taggyűlésének napja

Felelős: Tarlós István 

A napirend 73. pontja: FŐKERT NZrt. 2014. évi 
zöldfelületi közszolgáltatási szerződés.

Előterjesztő: dr. György István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

731/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Fővárosi Kertészeti Zárt-
körűen Működő Nonprofi t Részvénytársaság és a 
Fővárosi Önkormányzat közötti 2014. évi zöldfe-
lületi közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 1. 
sz. melléklete szerinti tartalommal, egyidejűleg fel-
kéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2014. május 31.
Felelős: Tarlós István 
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A napirend 74. pontja: Javaslat a Budapesti Táv-
hőszolgáltató Zrt. és a Fővárosi Önkormányzat között 
távhőszolgáltatási közszolgáltatási szerződés megköté-
sére.

Előterjesztő: dr. György István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

732/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.-vel 
kötendő közszolgáltatási szerződést az előterjesztői 
kiegészítés melléklete szerinti tartalommal, és fel-
kéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

733/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja az előterjesztés 2. sz. melléklete szerin-
ti nyilatkozatot, és felkéri a főpolgármestert annak 
aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

734/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 2. sz. 
melléklete szerinti nyilatkozatban foglalt ellenőrzé-
sek végrehajtására, és az ellenőrzések eredményé-
ről a NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia 
Központ Nonprofi t Korlátolt Felelősségű Társaság, 
mint Közreműködő Szervezet írásban történő tájé-
koztatására.

Határidő: 2014–2019-ig évente
Felelős: Tarlós István 

A napirend 75. pontja: Javaslat közfeladat átadásá-
ról szóló megállapodás megkötéséről a Várgondnokság 
Nonprofi t Kft.-vel.

Előterjesztő: dr. György István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

735/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a Várgondnokság Nonprofi t 
Kft.-vel a Budavári Palota díszvilágításának üze-
meltetésére vonatkozó közfeladat ellátásának át-
adásáról szóló megállapodást az előterjesztés 7. sz. 
melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpol-
gármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 76. pontja: Javaslat kezelői-üzemelte-
tői feladatokra vonatkozó megállapodás megkötésére az 
M4 metróvonal Etele téri kijáratának felszíni rendezésé-
vel kapcsolatban.

Előterjesztők: dr. György István, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

736/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a TEVIOT HUNGARY Szol-
gáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdoná-
ban álló Budapest XI. kerület, 2864/1 hrsz.-ú, va-
lamint a Budapest XI. kerület, 2863/18 hrsz.-ú 
ingatlanokkal kapcsolatos kezelői feladatok átvál-
lalását tartalmazó megállapodást az előterjesztés 2. 
számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a 
főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

737/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Egyetért a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. 
között 2014. március 13. napján kötött feladatellá-
tásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 
2014. évi éves szerződése módosításával, és felkéri 
a főpolgármestert, hogy az előterjesztés 2. számú 
mellékletének aláírását követően a módosítási ja-
vaslat Közgyűlés elé terjesztéséről gondoskodjon. 

Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek a kezelési felada-
tok vállalásáról szóló megállapodás megkötését kö-
vető rendes ülése 

Felelős: Tarlós István 

738/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Portfolio Real Estate 
Hungary Ingatlanfejlesztési Korlátolt Felelősségű 
Társaság tulajdonában álló Budapest XI. kerület, 
2824/6. hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos megállapo-
dást az előterjesztői kiegészítés 1. számú mellékle-
te szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert 
annak aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

739/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros XI. ke-
rület Újbuda Önkormányzata képviselő-testüle-
tének 73/2014. (II. 26.) számú határozata szerint 
érintett ingatlanokkal kapcsolatos kezelői feladatok 
átvállalására és az érintett ingatlanok térítésmentes 
átvételére vonatkozó megállapodást az előterjesztői 
kiegészítés 2. számú melléklete szerinti tartalom-
mal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

740/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapesti Közlekedési 
Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a keze-
lői feladatok ellátására vonatkozó megállapodást az 
előterjesztői kiegészítés 3. számú melléklete szerin-
ti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak 
aláírására.
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Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

741/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Önkor-
mányzat és a BKK Zrt. között 2014. március 13. 
napján kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról 
szóló keretmegállapodás 2014. évi éves szerződé-
sének módosítására vonatkozó közgyűlési előter-
jesztést az előterjesztői kiegészítés 1., 2., és 3. szá-
mú mellékleteinek aláírását követően készítse elő 
és terjessze a Közgyűlés elé. 

Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek a kezelési felada-
tok vállalásáról szóló megállapodás megkötését kö-
vető rendes ülése 

Felelős: Tarlós István 

742/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a „Javaslat a Budapest XI. 
kerület, Őrmező M4-es metrókijárathoz kapcsoló-
dó telekalakítási megállapodás megkötésére” című, 
az előterjesztői kiegészítés 5. sz. mellékletében 
foglalt megállapodást, és felkéri a főpolgármestert 
annak aláírására. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 77. pontja: Javaslat a Fővárosi Vízművek 
Zrt. társasági közgyűléseinek napirendi pontjaira vonat-
kozó előzetes döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. György István 

A napirend 78. pontja: Javaslat a Fővárosi Csator-
názási Művek Zrt. 2013. évi beszámolójának és 2014. évi 
üzleti tervének elfogadására vonatkozó előzetes tulajdo-
nosi döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. György István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

743/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy 
dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. so-
ron következő közgyűlésén Budapest Főváros Ön-
kormányzata, mint részvényes képviseletében el-
járó személy kötött mandátummal eljárva „igen” 
szavazatával támogassa a következő döntések meg-
hozatalát:
– A felügyelőbizottság jelentésének elfogadá-

sát a Társaság 2013. évi beszámolójáról és az 
eredményfelosztási javaslatról. 

– Az igazgatóság jelentésének elfogadását a Tár-
saság 2013. évi üzleti tevékenységéről. 

– A Társaság könyvvizsgálója (Pricewaterhouse-
Coopers Könyvvizsgáló Kft. Nyt. sz.: 001464, 
Tímár Pál könyvvizsgáló,  K.tsz.: 002527) je-
lentésének elfogadását a Társaság 2013. évi éves 
beszámolójáról.

– Az igazgatóság által előterjesztett, a Társa-
ság 2013. üzleti évre vonatkozó beszámolójának 
(mér legének, eredménykimutatásának, kiegészí tő 
mel lékletének, üzleti jelentésének) elfogadását – 
fi gyelemmel a felügyelőbizottság határozataira 
és a könyvvizsgáló jelentésére – a következők 
szerint: 

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
(adatok E Ft-ban)

Mérlegfőösszeg 136 841 658
Saját tőke 102 515 885
Jegyzett tőke 70 045 200
Adózás előtti eredmény 7 157 726
Adózott eredmény 4 653 351
Eredménytartalék 
igénybevétele 0

Jóváhagyott osztalék 4 536 680
Mérleg szerinti eredmény 116 671

– Az igazgatóságnak a 2013. évi eredmény fel-
használására vonatkozó javaslata elfogadását 
– a felügyelőbizottság 12/2014 számú határo-
zatában foglaltakkal egyezően –, mely szerint a 
2013. évi 4 654 M Ft (4 653 351 E Ft) adózott 
eredményből a részvényesek között létrejött 
megállapodásokban rögzített, az osztalék kiszá-
mítására vonatkozó előírások betartásával kiszá-
mított befektetői osztalékból az osztalékelsőbb-
séggel rendelkező befektetők részére – a 2013. 
évi üzleti tervvel összhangban 4 036 667 E Ft 
osztalék, a törzsrészvénnyel rendelkező Buda-
pest Főváros Önkormányzata részére 500 000 E 
Ft eseti osztalék, a kisbefektetők részére össze-
sen 13 325 Ft eseti osztalék kerüljön kifi zetésre. 
Az adózott eredményből fennmaradó 117 M Ft 
mérleg szerinti eredmény az év lezárását követő-
en eredménytartalékba kerül. 

– Elfogadja a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
2014. évi üzleti tervét az előterjesztés 2. számú 
melléklete szerinti tartalommal. 

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésé-
nek napja

Felelős: Tarlós István 

744/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt sze-
mélyt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
soron következő közgyűlésén a Fővárosi Önkor-
mányzat részvényesi képviselőjeként kötött man-
dátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a 
fő polgármestert a részvényesi képviselő meghatal-
mazásának aláírására. 
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Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésé-
nek napja

Felelős: Tarlós István 

A napirend 79. pontja: Javaslat a FŐGÁZ Zrt. 2014. 
május 30-án tartandó évi rendes közgyűlésének napiren-
di pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. György István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

745/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 

vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rende-
let 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében 
eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Gázművek 
Zrt. 2014. május 30-án tartandó évi rendes köz-
gyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, 
mint részvényes képviseletében eljáró személy 
kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával 
támogassa a következő döntések meghozatalát:

– Az igazgatóság jelentésének elfogadását a Tár-
saság 2013. évi éves beszámolójáról, az ügyve-
zetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üz-
letpolitikájáról, valamint a Társaság 2013. évi 
konszolidált éves beszámolójáról. 

– A felügyelőbizottság jelentésének elfogadását 
a Társaság 2013. évi éves beszámolójáról és a 
2013. évi konszolidált éves beszámolójáról. 

– A könyvvizsgáló (Deloitte Könyvvizsgáló és 
Tanácsadó Kft. (1068 Budapest, Dózsa Gy. út 
84/c., nyt. sz.: 000083, Horváth Tamás könyv-
vizsgáló, nyt. sz.: 003449)) jelentésének elfoga-
dását a Társaság 2013. évi éves beszámolójáról 
és a 2013. évi konszolidált éves beszámolójáról. 

– A Társaság 2013. évi beszámolója alapján az 
igazgatóság – felügyelőbizottság által jóváha-
gyott – osztalékfi zetési javaslatának elfogadását, 
amely szerint a 2013. évi 1 185 961 462 Ft össze-
gű adózott eredményből 1 185 652 327 Ft a rész-
vényesek között osztalékként kerüljön felosztás-
ra, oly módon, hogy a Társaság minden egyes 
törzsrészvényre 3 677 Ft összegű osztalékot fi -
zessen ki. 2013-ban az adózott eredmény mara-
dék összege 309 135 Ft értékben mérleg szerinti 
eredményként, majd 2014-ben eredménytarta-
lékként kerüljön elszámolásra. 

– A Társaság 2013. évi éves beszámolójának el-
fogadását, az igazgatóság – felügyelőbizottság által 
jóváhagyott – az eredmény felhasználására vonat-
kozó javaslatát az alábbiak szerint: 

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
(adatok M Ft-ban)

Mérlegfőösszeg 100 495
Adózás előtti eredmény 1 196
Adózott eredmény 1 186

Eredménytartalék igénybevétele 0
Jóváhagyott osztalék, részesedés 1 186
Mérleg szerinti eredmény 0

– A Társaság 2013. évi éves konszolidált beszá-
molójának elfogadását az alábbiak szerint:

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
(adatok M Ft-ban)

Mérlegfőösszeg 103 419
Adózás előtti eredmény 2 156
Adózott eredmény 871
Eredménytartalék igénybevétele 0
Jóváhagyott osztalék, részesedés 1 231
Mérleg szerinti eredmény –360

– Az igazgatóság elnöke díjazásának 395 000 Ft/
hó, tagjai díjazásának 290 000 Ft/hó összegben 
történő megállapítását 2014. május 1-től 2015. 
április 30-ig. 

– A felügyelőbizottság elnöke díjazásának 387 000 
Ft/hó, tagjai díjazásának 194 000 Ft/hó összeg-
ben történő megállapítását 2014. május 1-től 
2015. április 30-ig.

– A „Javaslat az egyes gazdasági társaságok 
könyvvizsgálóinak megválasztására” tárgyú 
közgyűlési előterjesztésben, a FŐGÁZ Zrt. 
könyvvizsgálójának megválasztására vonatkozó 
döntésben foglaltak szerint. Döntés hiányában a 
napirend napirendről való levételét. 

– A Társaság alapszabálya módosításának elfo-
gadása tárgyú napirend napirendről való levé-
telét tekintettel arra, hogy a Fővárosi Közgyű-
lés 364/2014. (III. 26.) Főv. Kgy. határozatának 
elfogadását követően a FŐGÁZ Zrt. közgyűlése 
5/2014. (IV. 14.) sz. határozatával már elfogadta. 

– Az igazgatóság tagjai részére a felmentvény ki-
adására vonatkozó döntés meghozatalát.

Határidő: a Társaság évi rendes közgyűlésének nap-
ja, 2014. május 30.

Felelős: Tarlós István 

746/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt sze-
mélyt, hogy a Fővárosi Gázművek Zrt. 2014. május 
30-án tartandó évi rendes közgyűlésén a Fővárosi 
Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött 
mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a fő-
polgármestert a részvényesi képviselő meghatalma-
zásának aláírására.

Határidő: a Társaság évi rendes közgyűlésének nap-
ja, 2014. május 30.

Felelős: Tarlós István 

A napirend 80. pontja: Javaslat a BVK Holding Zrt. 
2013. évi beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntések 
meghozatalára.

Előterjesztő: dr. György István 
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

747/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BVK 
HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ 
Zrt. legfőbb szerveként eljárva 
– Elfogadja az igazgatóság határozatát a Társaság 

2013. évi éves beszámolójáról, az ügyvezetés-
ről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpoli-
tikájáról. 

– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Tár-
saság 2013. évi éves beszámolójáról. 

– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának  (BDO 
Magyarország Könyvvizsgáló Kft., 1103 Buda-
pest, Kőér utca 2/a., könyvvizsgálatért felelős 
személy: Baumgartner Ferenc bejegyzett könyv-
vizsgáló, kamarai tagsági szám: 002955) jelen-
tését a Társaság 2013. évi éves beszámolójáról.

– Elfogadja a Társaság igazgatóságának javas-
latára a 2 456 901 E Ft adózott eredményéből 
2 073 000 E Ft osztalékként történő kifi zetését. 

– Elfogadja a Társaság 2013. évi éves beszámoló-
ját, az igazgatóság – FB által jóváhagyott – ered-
mény felhasználására vonatkozó javaslatával az 
alábbiak szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
Mérlegfőösszeg 106 477 988 E Ft
Saját tőke 104 167 198 E Ft
Adózás előtti eredmény 2 457 366 E Ft
Adózott eredmény 2 456 901 E Ft
Eredménytartalék igénybevétele 0
Fizetett osztalék és részesedés 2 073 000 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 383 901 E Ft

– Elfogadja a mérleg szerinti eredmény eredmény-
tartalékba történő helyezését. 

– Jóváhagyja, hogy a BVK HOLDING Zrt. ma-
ximum 300 M Ft értékben tulajdonosi hitelt 
nyújtson az FTSZV Kft. részére, amennyiben a 
Társaság likviditási helyzete – a tervezett ingat-
laneladások csúszása miatt – ezt szükségessé te-
szi. 

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesít-
se.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 81. pontja: Javaslat a BKK Budapesti 
Közlekedési Központ Zrt. és a BKV Zrt. 2013. évi beszá-
molójával kapcsolatos tulajdonosi döntésekre.

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

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

748/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BKK Bu-
dapesti Közlekedési Központ Zrt. legfőbb szerve-
ként eljárva 
– Elfogadja az igazgatóság határozatát a Társaság  

2013. évi éves beszámolójáról, az ügyvezetés-
ről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpoli-
tikájáról.

– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Tár-
saság 2013. évi éves beszámolójáról. 

– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának  (BDO 
Magyarország Könyvvizsgáló Kft., 1103 Buda-
pest, Kőér utca 2/a., könyvvizsgálatért felelős 
személy: Baumgartner Ferenc bejegyzett könyv-
vizsgáló, kamarai tagsági szám: 002955) jelen-
tését a társaság 2013. évi éves beszámolójáról.

– Elfogadja a Társaság 2013. évi éves beszámoló-
ját, az igazgatóság – FB által jóváhagyott – ered-
mény felhasználására vonatkozó javaslatával az 
alábbiak szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
Mérlegfőösszeg 44 195 998 E Ft
Saját tőke 4 591 036 E Ft
Adózás előtti eredmény 265 133 E Ft
Adózott eredmény 249 106 E Ft
Eredménytartalék igénybevétele 0
Fizetett osztalék és részesedés 0
Mérleg szerinti eredmény 249 106 E Ft

– Elfogadja a mérleg szerinti eredmény eredmény-
tartalékba történő helyezését.

– Elfogadja, hogy a Társaság igazgatóságának 
tagj ai részére a felmentvény kiadásra kerüljön 
az igazgatóság 307/2014. (IV. 23.) sz. határoza-
tában foglaltak szerint – a 2013. évi beszámoló 
elfogadásával egyidejűleg – az előző üzleti év-
ben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfele-
lőségének megállapításáról. 

– Elfogadja a BKK Zrt. 2012–2013. évi menetren-
di éves közlekedésszervezői elszámolása Társa-
ság könyvvizsgálója által – a 2233/2013. (XII. 
11.) Főv. Kgy. határozat alapján – történő alátá-
masztását, melyben a menetrendi évet érintő, a 
BKK Zrt. által kimutatott 4 834 274 E Ft össze-
gű kötelezettség mértékében eltérés nem került 
megállapításra.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 
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749/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapes-
ti Közlekedési Zrt. (BKV Zrt.) legfőbb szerveként 
eljárva 
– Elfogadja az igazgatóság határozatát a Társaság 

2013. évi éves beszámolójáról, az ügyvezetés-
ről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpoli-
tikájáról.

– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Tár-
saság 2013. évi éves beszámolójáról. 

– Elfogadja a könyvvizsgáló (Baker Tilly Hungá-
ria Könyvvizsgáló Kft., 1124 Budapest, Jagelló 
út 14., könyvvizsgálatért felelős személy: Kő-
szegi Lászlóné, kamarai tagsági szám: 003946) 
jelentését a Társaság 2013. évi éves beszámoló-
járól.

– Elfogadja a Társaság 2013. évi éves beszámoló-
ját, az igazgatóság – FB által jóváhagyott – ered-
mény felhasználására vonatkozó javaslatával az 
alábbiak szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
Mérlegfőösszeg 627 720 M Ft
Saját tőke 134 367 M Ft
Adózás előtti eredmény –1 489 M Ft
Adózott eredmény –1 489 M Ft
Eredménytartalék igénybevétele 0
Fizetett osztalék és részesedés 0
Mérleg szerinti eredmény –1 489 M Ft

– Elfogadja a mérleg szerinti eredmény elszámo-
lását az eredménytartalék terhére.

– Elfogadja, hogy a Társaság igazgatóságának 
tagjai részére a felmentvény kiadásra kerüljön 
az igazgatóság 71/2014. (III. 13.) sz. és a fel-
ügyelőbizottság 24/2014. (III. 17.) sz. határoza-
taiban foglaltak szerint – a 2013. évi beszámoló 
elfogadásával egyidejűleg – az előző üzleti év-
ben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfele-
lőségének megállapításáról. 

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 82. pontja: Alapítói határozat kiadása a 
BKK Zrt. 2014–2015. évi és a BKV Zrt. 2014. évi üzleti 
tervének elfogadására.

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

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

750/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Rész-
vénytársaság (BKV Zrt.) legfőbb szerveként (ala-

pítójaként) a Budapest Főváros Önkormányzatá-
nak vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. 
Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatás-
körében eljárva elfogadja a BKV Zrt. 2014. évre 
vonatkozó üzleti tervét – a BKK Zrt. 2013–2014. 
évi üzleti tervéről szóló 1265/2013. (VI. 12.) Főv. 
Kgy. határozat által meghatározottak szerint csök-
kentett beruházással és zéró összegű ésszerű nye-
reséggel számoló, a legalacsonyabb közlekedés-
szervezői forrást tartalmazó változatban elfogadott 
fi nanszírozási keretek által lehetővé tett 115 400 M 
Ft fi nanszírozási lehetőség alapján összeállított – az 
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalom-
mal. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntés-
ről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a Társa-
ság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

751/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
A Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Mű-
ködő Részvénytársaság (BKK Zrt.) legfőbb szer-
veként (alapítójaként) a Budapest Főváros Önkor-
mányzatának vagyonáról, a vagyonelemek felet-
ti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. 
(III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésé-
ben foglalt hatáskörében eljárva – megismerve a 
BKV Zrt. 2015. évi előzetes üzletiterv-változatait 
– elfogadja a BKK Zrt. – 1265/2013. (VI. 12.) Főv. 
Kgy. határozat által meghatározottak szerint csök-
kentett beruházással és zéró összegű ésszerű nye-
reséggel számoló, a legalacsonyabb közlekedés-
szervezői forrást tartalmazó változatú – 2014. évi 
üzleti tervét, illetve a 2015. évi üzleti tervét a csök-
kentett szintű beruházási forrásokon felül ésszerű 
nyereséget is tartalmazó („B”) változat szerint, az 
előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalom-
mal, ezen belül a BKV Zrt. belső szolgáltató részére 
biztosított 118,278 Mrd Ft forrással, azzal, hogy a 
2015. évi ésszerű nyereséget a BKV Zrt. kizárólag 
tőketörlesztésre fordíthatja, illetve annak fel nem 
használt összegét a következő évek tőketörlesztésé-
re elhatárolni köteles.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntés-
ről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a Társa-
ság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

752/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy tegyen meg minden 
lehetséges lépést a Kormány felé azon jogszabály-
változások és központi költségvetési támogatások 
biztosíthatósága érdekében, melyek képessé teszik 
a Fővárosi Önkormányzatot a közlekedésszervezési 
feladatok fi nanszírozására 2014-ben.
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Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

753/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. ve-
zérigazgatója útján gondoskodjon a BKK Zrt. és a 
BKV Zrt. 2015. évi üzleti tervének felülvizsgála-
táról és tegyen javaslatot a működési hatékonyság 
további javítására, illetve ennek eredményeként a 
2015. évi közlekedésszervezői forrásigény csök-
kentésére.

Határidő: 2014. július 31. 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 83. pontja: Javaslat egyes nonprofi t gaz-
dasági társaságok (FOK NKft., Budapest Esély NKft., 
FBI NKft.) 2013. évi beszámolójára vonatkozó tulajdo-
nosi döntésekre.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, Csomós Miklós, 
dr. Szentes Tamás 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

754/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rende-
let 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a 
FOK Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Szol-
gáltató Közhasznú Nonprofi t Kft. legfőbb szerve-
ként eljárva
– Elfogadja az ügyvezető által a Társaság 2013. 

évi tevékenységéről készített közhasznúsági je-
lentést. 

– Elfogadja a Társaság felügyelőbizottságának je-
lentését tartalmazó határozatát a Társaság 2013. 
évi beszámolójáról. 

– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (MO-
NETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 
nyilvántartásba vételi szám: 000233, Tóth Jó-
zsef, kamarai tag könyvvizsgáló, kamarai iga-
zolvány szám: 002555) jelentését a Társaság 
2013. évi beszámolójáról.

– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a 
Társaság 2013. üzleti évre vonatkozó egyszerű-
sített éves beszámolóját a következők szerint: 

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
Mérlegfőösszeg 39 382 E Ft
Saját tőke 24 675 E Ft
Jegyzett tőke 10 000 E Ft
Adózás előtti eredmény –26 152 E Ft
Közhasznú eredmény –26 152 E Ft
Mérleg szerinti eredmény –26 152 E Ft

– Elfogadja a 2013. évi mérleg szerinti eredmény 
eredménytartalék terhére történő leírását.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét érte-
sítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

755/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest 
Esély Nonprofi t Kft. legfőbb szerveként eljárva
– Elfogadja az ügyvezető által a Társaság 2013. 

évi tevékenységéről készített közhasznúsági je-
lentést. 

– Elfogadja a Társaság felügyelőbizottságának je-
lentését tartalmazó határozatát a Társaság 2013. 
évi éves beszámolójáról. 

– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (MO-
NETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 
nyilvántartásba vételi szám: 000233, Tóth Jó-
zsef kamarai tag könyvvizsgáló, kamarai igazol-
vány szám: 002555) jelentését a Társaság 2013. 
évi beszámolójáról.

– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a 
Társaság 2013. üzleti évre vonatkozó egyszerű-
sített éves beszámolóját a következők szerint: 

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
Mérlegfőösszeg 157 116 E Ft
Saját tőke 55 762 E Ft
Jegyzett tőke 10 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 11 420 E Ft
Közhasznú eredmény –3 560 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 10 278 E Ft

– Elfogadja a 2013. évi mérleg szerinti eredmény 
eredménytartalékba történő helyezését.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét érte-
sítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

756/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Fővárosi 
Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofi t Kft. legfőbb 
szerveként eljárva
– Elfogadja az ügyvezető által a Társaság 2013. 

évi tevékenységéről készített közhasznúsági je-
lentést. 

– Elfogadja a Társaság felügyelőbizottságának je-
lentését tartalmazó határozatát a Társaság 2013. 
évi éves beszámolójáról. 

– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának („Ráta 
’80” Kft., 1221 Budapest, Gerinc u. 80., kamarai 
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nyilvántartási szám: 000282, személyében fele-
lős könyvvizsgáló: dr. Fainné Kaszab Sarolta, 
kamarai tagsági szám: 002570) jelentését a Tár-
saság 2013. évi beszámolójáról.

– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a 
Társaság 2013. üzleti évre vonatkozó egyszerű-
sített éves beszámolóját a következők szerint: 

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
Mérlegfőösszeg 68 003 E Ft
Saját tőke 13 737 E Ft
Jegyzett tőke 10 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 3 889 E Ft
Adózott eredmény 3 876 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 3 876 E Ft

– Elfogadja a 2013. évi mérleg szerinti eredmény 
eredménytartalékba történő helyezését.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét érte-
sítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 84. pontja: Javaslat a kulturális ágazat-
ba tartozó egyszemélyes gazdasági társaságok 2013. évi 
beszámolójával kapcsolatos döntésekre.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

757/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest 
Bábszínház Nonprofi t Kft. legfőbb szerveként el-
járva 
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Csath 

és Solymár Adótanácsadó és Könyvvizsgá-
ló Kft., 1126 Budapest, Böszörményi út 36/A., 
Csathné Solymár Katalin könyvvizsgáló, kama-
rai tagsági szám: 003091) jelentését a Társaság 
2013. évi beszámolójáról.

– Elfogadja a felügyelőbizottság határozatát a Tár-
saság 2013. évi éves beszámolójáról. 

– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a 
Társaság 2013. üzleti évre vonatkozó beszámo-
lóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészí-
tő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági 
jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
Mérlegfőösszeg 178 760 E Ft
Saját tőke 66 358 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 17 308 E Ft
Közhasznú eredmény 15 298 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 17 308 E Ft

– Elfogadja a 2013. évi mérleg szerinti eredmény 
eredménytartalékba történő helyezését.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesít-
se a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra 
hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyveze-
téssel való közléssel válik hatályossá. 

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

758/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Centrál 
Színház Nonprofi t Kft. legfőbb szerveként eljárva 
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (CON-

SULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó 
Kft., 1121 Budapest, Zugligeti út 6., dr. Knapp 
József könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 
003909) jelentését a Társaság 2013. évi beszá-
molójáról.

– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Tár-
saság 2013. évi éves beszámolójáról. 

– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a tár-
saság 2013. üzleti évre vonatkozó beszámoló-
ját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő 
mellékletét, üzleti jelentését) a következők sze-
rint: 

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
Mérlegfőösszeg 391 211 E Ft 
Saját tőke 185 056 E Ft
Jegyzett tőke 4 500 E Ft
Adózás előtti eredmény –928 E Ft
Közhasznú eredmény –928 E Ft
Mérleg szerinti eredmény –928 E Ft

– Elfogadja a 2013. évi mérleg szerinti eredmény 
eredménytartalék terhére történő helyezését.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesít-
se a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra 
hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyveze-
téssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

759/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a József At-
tila Színház Nonprofi t Kft. legfőbb szerveként el-
járva 
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (DR. 

PRINTZ ÉS TÁRSA Nemzetközi Könyvvizsgá-
ló Kft., 1181 Budapest, Barcsay u. 36., dr. Printz 
János könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 
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000267) jelentését a Társaság 2013. évi beszá-
molójáról.

– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Tár-
saság 2013. évi éves beszámolójáról. 

– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a tár-
saság 2013. üzleti évre vonatkozó beszámoló-
ját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő 
mellékletét, közhasznúsági jelentését) a követ-
kezők szerint: 

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
Mérlegfőösszeg 256 116 E Ft
Saját tőke 64 949 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 31 759 E Ft
Közhasznú eredmény 31 350 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 31 718 E Ft

– Elfogadja a 2013. évi mérleg szerinti eredmény 
eredménytartalékba történő helyezését.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesít-
se a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra 
hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyveze-
téssel való közléssel válik hatályossá. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

760/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Ka-
tona József Színház Nonprofi t Kft. legfőbb szerve-
ként eljárva 
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (MO-

NETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 
1188 Budapest, Bercsényi Miklós u. 29/a., Tóth 
József könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 
002555) jelentését a Társaság 2013. évi beszá-
molójáról.

– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Tár-
saság 2013. évi éves beszámolójáról. 

– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a 
Társaság 2013. üzleti évre vonatkozó beszámo-
lóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészí-
tő mellékletét, közhasznúsági jelentését, köz-
hasznúsági mellékletét) a következők szerint: 

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
Mérlegfőösszeg 290 503 E Ft
Saját tőke 148 755 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 63 537 E Ft
Közhasznú eredmény 34 240 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 63 261 E Ft

– Elfogadja a 2013. évi mérleg szerinti eredmény 
eredménytartalékba történő helyezését.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesít-

se a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra 
hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyveze-
téssel való közléssel válik hatályossá. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

761/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Kolibri 
Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Köz-
hasznú Nonprofi t Kft. legfőbb szerveként eljárva 
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (BPO-

AUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó 
Kft., 1146 Budapest, Zichy Géza u. 5., Miszori 
Ildikó könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 
003327) jelentését a Társaság 2013. évi beszá-
molójáról.

– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Tár-
saság 2013. évi éves beszámolójáról. 

– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a 
Társaság 2013. üzleti évre vonatkozó beszámo-
lóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészí-
tő mellékletét, közhasznúsági mellékletét, üzleti 
jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
Mérlegfőösszeg 77 591 E Ft
Saját tőke 29 553 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 6 836 E Ft
Közhasznú eredmény 6 202 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 6 836 E Ft

– Elfogadja a 2013. évi mérleg szerinti eredmény 
eredménytartalékba történő helyezését.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesít-
se a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra 
hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyveze-
téssel való közléssel válik hatályossá. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

762/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Madách 
Színház Nonprofi t Kft. legfőbb szerveként eljárva 
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (MO-

NETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 
1188 Budapest, Bercsényi Miklós u. 29/a., Tóth 
József könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 
002555) jelentését a Társaság 2013. évi beszá-
molójáról.

– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Tár-
saság 2013. évi éves beszámolójáról. 



2014. július 15. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1277

– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a 
Társaság 2013. üzleti évre vonatkozó beszámo-
lóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészí-
tő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági 
mellékletét) a következők szerint: 

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
Mérlegfőösszeg 1 430 238 E Ft
Saját tőke 853 347 E Ft
Jegyzett tőke 3 500 E Ft
Adózás előtti eredmény –50 193 E Ft
Közhasznú eredmény –50 193 E Ft
Mérleg szerinti eredmény –50 193 E Ft

– Elfogadja a 2013. évi mérleg szerinti eredmény 
eredménytartalék terhére történő helyezését.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesít-
se a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra 
hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyveze-
téssel való közléssel válik hatályossá. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

763/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, az Ör-
kény István Színház Nonprofi t Kft. legfőbb szerve-
ként eljárva 
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (MO-

NETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 
1188 Budapest, Bercsényi Miklós u. 29/a., Tóth 
József könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 
002555) jelentését a Társaság 2013. évi beszá-
molójáról.

– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Tár-
saság 2013. évi éves beszámolójáról. 

– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a 
Társaság 2013. üzleti évre vonatkozó beszámo-
lóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészí-
tő mellékletét, közhasznúsági mellékletét, üzleti 
jelentését) a következők szerint: 

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
Mérlegfőösszeg 508 933 E Ft
Saját tőke 17 676 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 5 961 E Ft
Közhasznú eredmény 5 911 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 5 948 E Ft

– Elfogadja a 2013. évi mérleg szerinti eredmény 
eredménytartalékba történő helyezését.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesít-
se a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra 
hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyveze-
téssel való közléssel válik hatályossá. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

764/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Radnóti 
Miklós Színház Nonprofi t Kft. legfőbb szerveként 
eljárva 
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (FÉ- 

BA Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft., 2145 Ke-
repes, József Attila u. 74., Fábik-Balogh Éva 
könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 006057) 
jelentését a Társaság 2013. évi beszámolójáról.

– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Tár-
saság 2013. évi éves beszámolójáról. 

– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a 
Társaság 2013. üzleti évre vonatkozó beszámo-
lóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészí-
tő mellékletét, közhasznúsági jelentését) a kö-
vetkezők szerint: 

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
Mérlegfőösszeg 241 133 E Ft
Saját tőke 196 434 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 22 698 E Ft
Közhasznú eredmény 15 001 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 22 661 E Ft

– Elfogadja a 2013. évi mérleg szerinti eredmény 
eredménytartalékba történő helyezését.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesít-
se a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra 
hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyveze-
téssel való közléssel válik hatályossá. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

765/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Sza-
bad Tér Színház Nonprofi t Kft. legfőbb szerveként 
eljárva 
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Leit-

ner + Leitner Audit Könyvvizsgáló és Tanács-
adó Kft., 1027 Budapest, Kapás u. 6–12., Sik-
lós Márta könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 
003610) jelentését a Társaság 2013. évi beszá-
molójáról.

– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Tár-
saság 2013. évi éves beszámolójáról. 

– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a 
Társaság 2013. üzleti évre vonatkozó beszámo-
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lóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészí-
tő mellékletét, közhasznúsági jelentését, üzleti 
jelentését) a következők szerint: 

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
Mérlegfőösszeg 209 106 E Ft
Saját tőke 159 537 E Ft
Jegyzett tőke 3 500 E Ft
Adózás előtti eredmény –36 936 E Ft
Közhasznú eredmény –45 010 E Ft
Mérleg szerinti eredmény –36 936 E Ft

– Elfogadja a 2013. évi mérleg szerinti eredmény 
eredménytartalék terhére történő helyezését.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesít-
se a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra 
hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyveze-
téssel való közléssel válik hatályossá. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

766/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Thália 
Színház Nonprofi t Kft. legfőbb szerveként eljárva 
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (De-

bit-Credit Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló 
Kft., 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76., 
Almási Valéria könyvvizsgáló, kamarai tagsági 
szám: 002829) jelentését a Társaság 2013. évi 
beszámolójáról.

– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Tár-
saság 2013. évi éves beszámolójáról. 

– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a 
Társaság 2013. üzleti évre vonatkozó beszámo-
lóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészí-
tő mellékletét, üzleti jelentését) a következők 
szerint: 

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
Mérlegfőösszeg 601 921 E Ft
Saját tőke 344 406 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 888 E Ft
Közhasznú eredmény –4 576 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 833 E Ft

– Elfogadja a 2013. évi mérleg szerinti eredmény 
eredménytartalék terhére történő helyezését.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesít-
se a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra 
hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyveze-
téssel való közléssel válik hatályossá. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

767/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a TRAFÓ 
Kortárs Művészetek Háza Nonprofi t Kft. legfőbb 
szerveként eljárva 
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Min-

gus Gazdasági Szolgáltató és Könyvvizsgá-
ló Kft., 1165 Budapest, Mátyás király tér 6/A., 
Miszori Ildikó könyvvizsgáló, kamarai tagsági 
szám: 003327) jelentését a Társaság 2013. évi 
beszámolójáról.

– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Tár-
saság 2013. évi éves beszámolójáról. 

– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a 
Társaság 2013. üzleti évre vonatkozó beszámo-
lóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészí-
tő mellékletét, közhasznúsági mellékletét, üzleti 
jelentését) a következők szerint: 

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
Mérlegfőösszeg 348 942 E Ft
Saját tőke 273 410 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 8 416 E Ft
Közhasznú eredmény 5 454 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 8 408 E Ft

– Elfogadja a 2013. évi mérleg szerinti eredmény 
eredménytartalékba történő helyezését.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesít-
se a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra 
hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyveze-
téssel való közléssel válik hatályossá. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

768/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, az Új Szín-
ház Nonprofi t Kft. legfőbb szerveként eljárva 
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (BPO-

AUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó 
Kft., 1146 Budapest, Zichy Géza u. 5., Miszori 
Ildikó könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 
003327) jelentését a Társaság 2013. évi beszá-
molójáról.

– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Tár-
saság 2013. évi éves beszámolójáról. 

– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a 
Társaság 2013. üzleti évre vonatkozó beszámo-
lóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészí-
tő mellékletét, közhasznúsági mellékletét, üzleti 
jelentését) a következők szerint: 
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ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
Mérlegfőösszeg 239 867 E Ft
Saját tőke 173 508 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 5 919 E Ft
Közhasznú eredmény 1 157 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 5 900 E Ft

– Elfogadja a 2013. évi mérleg szerinti eredmény 
eredménytartalékba történő helyezését.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesít-
se a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra 
hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyveze-
téssel való közléssel válik hatályossá. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

769/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Vígszín-
ház Nonprofi t Kft. legfőbb szerveként eljárva 
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (FÉ- 

BA Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft., 2145 Ke-
repes, József Attila u. 74., Fábik-Balogh Éva 
könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 006057) 
jelentését a Társaság 2013. évi beszámolójáról.

– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Tár-
saság 2013. évi éves beszámolójáról. 

– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a 
Társaság 2013. üzleti évre vonatkozó beszámo-
lóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészí-
tő mellékletét, közhasznúsági jelentését, köz-
hasznúsági mellékletét) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
Mérlegfőösszeg 889 538 E Ft
Saját tőke 458 448 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 101 944 E Ft
Közhasznú eredmény 50 648 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 101 540 E Ft

– Elfogadja a 2013. évi mérleg szerinti eredmény 
eredménytartalékba történő helyezését.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesít-
se a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra 
hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyveze-
téssel való közléssel válik hatályossá. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

770/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 

56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Pe-
tőfi  Csarnok Nonprofi t Kft. „v. a.” legfőbb szerve-
ként eljárva 
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának jelen-

tését a Társaság 2013. évi beszámolójáról.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Tár-

saság 2013. évi éves beszámolójáról. 
– Elfogadja a végelszámoló által előterjesztett, a 

Társaság 2013. üzleti évre vonatkozó beszámo-
lóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészí-
tő mellékletét) a következők szerint: 

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
Mérlegfőösszeg 21 725 E Ft
Saját tőke 20 959 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 1 638 E Ft
Közhasznú eredmény 0
Mérleg szerinti eredmény 1 602 E Ft

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a 
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatko-
zással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való 
közléssel válik hatályossá. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

771/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapes-
ti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofi t Kft. 
legfőbb szerveként eljárva 
– Elfogadja az ügyvezetőnek a Társaság 2013. év-

ről készített közhasznúsági jelentését. 
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (East-

Audit Zrt., 4025 Debrecen, Széchenyi u. 15., 
Balogh Istvánné könyvvizsgáló, kamarai tagsági 
szám: 002587) jelentését a Társaság 2012. évi 
beszámolójáról.

– Elfogadja a felügyelőbizottság határozatát a Tár-
saság 2013. évi éves beszámolójáról. 

– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a 
Társaság 2013. üzleti évre vonatkozó beszámo-
lóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészí-
tő mellékletét, üzleti jelentését) a következők 
szerint: 

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
Mérlegfőösszeg 620 123 E Ft
Saját tőke 269 342 E Ft
Jegyzett tőke 10 000 E Ft
Adózás előtti eredmény –46 474 E Ft
Közhasznú eredmény –320 270 E Ft
Vállalkozási eredmény 273 796 E Ft
Mérleg szerinti eredmény –46 474 E Ft
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– Elfogadja a 2013. évi mérleg szerinti eredmény 
eredménytartalék terhére történő leírását.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesít-
se a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra 
hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyveze-
téssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

772/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest 
Film Forgalmazó és Moziüzemi Zrt. legfőbb szer-
veként eljárva 
– Elfogadja az igazgatóság határozatát a Társaság 

2013. évi éves beszámolójáról, az ügyvezetés-
ről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpoli-
tikájáról.

– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Tár-
saság 2013. évi éves beszámolójáról. 

– Elfogadja a könyvvizsgáló (HKH Consulting 
Kft., 1132 Budapest, Váci út 34., Horváth János 
könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003436) 
jelentését a Társaság 2013. évi éves beszámoló-
járól.

– Elfogadja a Társaság 2013. évi éves beszámoló-
ját, az igazgatóság – FB által jóváhagyott – ered-
mény felhasználására vonatkozó javaslatával az 
alábbiak szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
Mérlegfőösszeg 1 581 072 E Ft
Adózás előtti eredmény –181 025 E Ft
Adózott eredmény –181 025 E Ft
Eredménytartalék igénybevétele 0
Fizetett osztalék és részesedés 0
Mérleg szerinti eredmény –181 025 E Ft

– Elfogadja a –181 025 E Ft veszteség elszámolá-
sát az eredménytartalék terhére.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse 
a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hi-
vatkozással, mely szerint a döntés az ügyveze-
téssel való közléssel válik hatályossá. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 85. pontja: Javaslat a Budapesti Vidám 
Park Zrt.-re vonatkozó egyes tulajdonosi döntések meg-
hozatalára.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

773/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Vi-
dám Park Zrt. (Társaság) – székhelye: 1146 Buda-
pest, Állatkerti körút 14–16., cégjegyzékszám: Cg. 
01-10-042417 – legfőbb szervének hatáskörében 
eljárva jóváhagyja az előterjesztés 3. számú mel-
lékletét képező megállapodást, és felkéri a főpol-
gármestert annak aláírásra. 

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 86. pontja: Döntés a Fővárosi Önkor-
mányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekinte-
tében. (Bp. I., Országház u. 34., Bp. VI., Andrássy út 61., 
Bp. VI., Andrássy út 68. C. lh. VI/1., Bp. VI., Andrássy 
út 68. C. lh. IV/1., Bp. V., Deák F. u. 17. V/3.)

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

774/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § 
(1) bekezdésében biztosított jogával élve a Buda-
pest I., 6635/2/A/2 hrsz. alatt felvett, természetben 
Budapest I., Országház utca 34. sétányszint 2. szám 
alatt található, 65 m² alapterületű, lakás megneve-
zésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 
177/10000 tulajdoni hányaddal, valamint a Buda-
pest I., 6635/2/A/47 hrsz. alatt felvett, természet-
ben Budapest I., Országház utca 34. sétányszint 18. 
szám alatt található, 4 m² alapterületű, tároló meg-
nevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tar-
tozó 11/10000 tulajdoni hányaddal, mindösszesen 
60 000 000 Ft vételáron Vevő részére történő elide-
genítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, 
egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilat-
kozat aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

775/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § 
(1) bekezdésében biztosított jogával élve a Társas-
ház alapító okirata módosításának bejegyzését kö-
vetően várhatóan 29465/0/A/33 hrsz. alatt felvétel-
re kerülő, természetben Budapest VI., Andrássy út 
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61. III/3. szám alatt kialakuló, (±3%) 133 m² alap-
területű lakás + 30,54 m² terasz alapterületű tár-
sasházi lakás, a közös tulajdonból hozzá tartozó 
várhatóan 570/10000 tulajdoni hányaddal, bruttó 
87 000 000 Ft vételáron Vevő részére történő elide-
genítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, 
egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilat-
kozat aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

776/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § 
(1) bekezdésében biztosított jogával élve a Buda-
pest VI., 28717/0/A/64 hrsz. alatt felvett, termé-
szetben Budapest VI., Andrássy út 68. C. lh. VI/1. 
szám alatt található, 92 m² alapterületű, lakás meg-
nevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tar-
tozó 159/10000 tulajdoni hányaddal, 171 283 EUR 
+ áfa vételáron Vevő részére történő elidegenítése 
során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyút-
tal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat 
aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

777/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § 
(1) bekezdésében biztosított jogával élve a Buda-
pest VI., 28717/0/A/61 hrsz. alatt felvett, termé-
szetben Budapest VI., Andrássy út 68. C. lh. IV/1. 
szám alatt található, 91 m² alapterületű, lakás meg-
nevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tar-
tozó 157/10000 tulajdoni hányaddal, 145 306 EUR 
+ áfa vételáron Vevő részére történő elidegenítése 
során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyút-
tal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat 
aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

778/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § 
(1) bekezdésében biztosított jogával élve a Buda-
pest V., 24424/0/A/34 hrsz. alatt felvett, természet-
ben Budapest V., Deák Ferenc utca 17. V/3. szám 
alatt található, 107 m² alapterületű, lakás megne-
vezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tarto-
zó 269/10000 tulajdoni hányaddal, 58 500 000 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 

A napirend 87. pontja: Javaslat a BÁLNA Közrak-
tár projektre irányuló jogvitákkal, a Közraktárak épü-
letegyüttes befejezésével és hasznosításával kapcsolatos 
egyes kérdések megvitatására, beszámoló a BÁLNA je-
lenlegi helyzetéről.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

779/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a BÁLNA Közraktárak Épületegyüttesre 
irányuló jogviták alakulásáról, valamint a jogi kép-
viselet ellátásáról szóló beszámolót az előterjesztés 
szerinti tartalommal. 

780/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkor-
mányzata és a Dr. Hidasi és Társai Ügyvédi Iroda 
között, a BÁLNA Közraktárak Épületegyüttessel 
kapcsolatos jogi tevékenység és jogi képviselet el-
látására irányuló, 2012. október 17-én kelt ügyvédi 
megbízási szerződés 1. számú módosítását az elő-
terjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal. 
Felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

781/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Elfogadja az Országgyűlés Honvédelmi és Rendé-
szeti Bizottságának a BÁLNA Közraktárak Épület-
együttes befejező munkálatainak közbeszerzési el-
járás alóli mentességére irányuló 40/2010–2014. 
(IV. 29.), 42/2010–2014. (VI. 10.) és 45/2010–
2014. (IX. 30.) számú határozataiban előírt beszá-
molási kötelezettség teljesítésére irányuló beszá-
molót az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti 
tartalommal. 

A napirend 88. pontja: Pályázat kerületi önkormány-
zatok közösségi célú városrehabilitációs munkáinak tá-
mogatására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

782/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy pályázatot hirdet a 2014. évi kerületi 
önkormányzatok közösségi célú városrehabilitációs 
munkáinak támogatására az előterjesztői kiegé-
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szítés mellékleteként csatolt pályázati felhívásban 
foglalt tartalommal.

Határidő: 2014. május 5.
Felelős: Tarlós István 

783/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztői ki-
egészítés mellékletben szereplő pályázati felhívás 
Budapest Portálon való közzétételéről és az Ügy-
félszolgálati Irodán (Budapest V. kerület, Bárczy 
István utca 1–3.) nyomtatott formában való hozzá-
férhetőségéről gondoskodjon.

Határidő: 2014. május 31.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 89. pontja: Javaslat a TÉR_KÖZ 
Városrehabilitációs Pályázaton támogatást elnyert pro-
jektek támogatási szerződéseinek jóváhagyására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

784/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és Budapest Főváros XVIII. kerület Pest-
szentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata között, 
a XVIII. kerület „Lakatos lakótelep közösségi célú 
városrehabilitációs programja” c. projektről szóló 
támogatási szerződést az előterjesztés melléklete 
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a 
támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2014. június 30. 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 90. pontja: Javaslat a Budapesti Közle-
kedési Zrt. refi nanszírozási célú hitelfelvételéhez szüksé-
ges tulajdonosi kezesség vállalására.

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

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

785/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
fi gyelemmel az 1913/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. ha-
tározatban foglalt kötelezettségvállalásra, a BKV 
Zrt. által indított hitelfelvételre irányuló közbe-
szerzési eljárással összefüggésben jóváhagyja, és 
a közbeszerzési eljárásban nyertesként kihirdetésre 
kerülő pénzintézetekkel megköti az előterjesztés 5. 
számú mellékletében szereplő készfi zető kezesség-
vállalási szerződéseket. 

Határidő: a Kormány engedélyét követően azonnal 
Felelős: Tarlós István 

786/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy járjon el a Ma-
gyar Állam és a Kormány illetékes képviselőinél 
a Magyar Állam kezességvállalása vagy a BKV 
Zrt. tőketörlesztéséhez szükséges egyéb döntések 
meghozatala, valamint a Fővárosi Önkormányzat 
kezességvállalásához szükséges kormányzati hoz-
zájárulás megszerzése érdekében. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 91. pontja: Javaslat a BFVT Kft., az 
ENVIRODUNA Kft. és a BVV Zrt. 2013. évi beszámoló-
jára vonatkozó tulajdonosi döntésekre.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

787/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest 
Főváros Városépítési Tervező Kft. legfőbb szerve-
ként eljárva 
– Elfogadja az ügyvezető által a Társaság 2013. 

évi tevékenységéről készített egyszerűsített éves 
beszámolót.

– Elfogadja a Társaság felügyelőbizottságának je-
lentését tartalmazó határozatát a Társaság 2013. 
évi beszámolójáról.

– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (COR-
RECT Pénzügyi és Könyvszakértő Kft., nyilván-
tartásba vételi szám: 000079, Egri István Iván 
kamarai tag könyvvizsgáló, kamarai igazolvány 
szám: 003152) jelentését a Társaság 2013. évi 
beszámolójáról.

– Elfogadja az ügyvezető által készített, a Társa-
ság 2013. üzleti évre vonatkozó beszámolóját a 
következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
Mérlegfőösszeg 143 494 E Ft
Saját tőke 75 124 E Ft
Jegyzett tőke 45 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 9 211 E Ft
Adózott eredmény 8 750 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 8 750 E Ft

– Elfogadja a 2013. évi mérleg szerinti eredmény 
eredménytartalékba történő helyezését.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesít-
se a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra 
hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyveze-
téssel való közléssel válik hatályossá. 

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 
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788/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rende-
let 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, az 
ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. legfőbb 
szerveként eljárva 
– Elfogadja az ügyvezető által a Társaság 2013. 

évi tevékenységéről készített egyszerűsített éves 
beszámolót.

– Elfogadja a Társaság felügyelőbizottságának je-
lentését tartalmazó határozatát a Társaság 2013. 
évi beszámolójáról.

– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (C.C. 
Audit Könyvvizsgáló Kft., nyilvántartásba véte-
li szám: 000062, dr. Szebellédi István kamarai 
tag könyvvizsgáló, kamarai igazolvány szám: 
002431) jelentését a Társaság 2013. évi beszá-
molójáról.

– Elfogadja a Társaság 2013. üzleti évre vonatko-
zó, osztalékfi zetést is tartalmazó beszámolóját a 
következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
Mérlegfőösszeg 496 242 E Ft
Saját tőke 378 103 E Ft
Jegyzett tőke 201 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 44 199 E Ft
Adózott eredmény 39 654 E Ft
Eredménytartalék igénybevétele 0 
Jóváhagyott osztalék, részesedés 30.000 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 9 654 E Ft

– Elfogadja a 2013. évi mérleg szerinti eredmény 
eredménytartalékba történő helyezését.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesít-
se a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra 
hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyveze-
téssel való közléssel válik hatályossá. 

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

789/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti 
Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonke-
zelő Zrt. legfőbb szerveként eljárva 
– Elfogadja az igazgatóság jelentését a Társaság 

2013. évi éves beszámolójáról, az ügyvezetésről 
és a Társaság vagyoni helyzetéről.

– Elfogadja a felügyelőbizottság határozatba fog-
lalt jelentését a Társaság 2013. évi éves beszá-
molójáról.

– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (ELE-
CASH Könyvelő, Könyvvizsgáló, Adószakér-

tő Kft., nyt. sz.: 001703, Elekes Mária könyv-
vizsgáló, nyt. sz.: 003156) jelentését a Társaság 
2013. évi éves beszámolójáról.

– Elfogadja a Társaság 2013. üzleti évre vonatko-
zó beszámolóját a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
Mérlegfőösszeg 1 104 844 E Ft
Saját tőke 969 327 E Ft
Jegyzett tőke 387 500 E Ft
Adózás előtti eredmény 8 078 E Ft
Adózott eredmény 8 078 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 8 078 E Ft

– Elfogadja a 2013. évi mérleg szerinti eredmény 
eredménytartalékba történő helyezését.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse 
a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hi-
vatkozással, mely szerint a döntés az ügyveze-
téssel való közléssel válik hatályossá. 

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 92. pontja: Javaslat a Pro Regio Kö-
zép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgálta-
tó Nonprofi t Közhasznú Kft.-vel kapcsolatos egyes dön-
tések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

790/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
(Vagyonrendelet) 56. § (1) bekezdésében foglalt 
hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Pro Regio 
Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szol-
gáltató Nonprofi t Közhasznú Kft. taggyűlési ülés 
nélküli tagi határozat hozatala során Budapest Fő-
város Önkormányzata, mint tag képviseletében el-
járó személy kötött mandátummal eljárva „igen” 
szavazatával támogassa a következő döntések meg-
hozatalát:
– A Társaságnak a Polgári Törvénykönyvről szó-

ló 2013. évi V. tv. rendelkezéseivel összhangban 
történő továbbműködésére vonatkozó döntését.

– A törvény erejénél fogva többszemélyessé vált 
Társaság alapító okiratának hatályon kívül he-
lyezésére, üzletrészének felosztására, valamint 
a társasági szerződésének az előterjesztés 4. sz. 
melléklete szerinti tartalommal történő elfoga-
dására vonatkozó döntést. 

– A Társaság könyvvizsgálójává Németh Csabá-
né egyéni vállalkozó könyvvizsgáló (1136 Bu-
dapest, Tátra u. 44. 3/1., kamarai nyilvántartási 
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szám: MKVK 000194) megválasztását 2014. jú-
nius 1-től 2015. május 31-ig terjedő időszakra, 
továbbá a könyvvizsgáló díjazásának – a korábbi 
könyvvizsgálói díjjal megegyezően – 300 000 Ft 
+ áfa/hó összegben történő megállapítását.

– A Társaság felügyelőbizottságából a jelenlegi ta-
gok közül Graselly Balázs és dr. Gál László visz-
szahívását a társasági taggyűlési ülés nélküli tagi 
határozathozatal napjával, továbbá a jelenlegi el-
nök, Szerenka Tibor (an.: Bőti Katalin, lakcíme: 
2723 Nyáregyháza, Nyáry P. u. 31.) felügyelőbi-
zottsági jogviszonyának fenntartását azzal, hogy 
megbízatása a többi taggal azonos módon, a tag-
gyűlési ülés nélküli tagi határozathozatal napját 
követő naptól számított 5 éves időtartamra szól, 
díjazása a jelenlegi díjazásával megegyezően, 
bruttó 50 000 Ft/hó összegű.

– A visszahívás következtében megüresedő fel-
ügyelőbizottsági helyekre 

– a felügyelőbizottság tagjává Pindroch Szilárd  
(an.: Nemes Magdolna, lakcíme: 2120 Dunake-
szi, Dr. Babicz Béla u. 24.);

– a felügyelőbizottság tagjává dr. Tóth Krisztián  
(an.: Sánta Terézia Ilona, lakcíme: 1015 Buda-
pest, Szabó Ilonka u. 79. fszt. 3.);

 megválasztását a társasági taggyűlési ülés nél-
küli tagi határozathozatal napját követő naptól 
számított 5 éves időtartamra, díjazásuknak a ko-
rábbi tagok díjazásával azonos mértékű, bruttó 
30 000 Ft/hó összegben történő megállapítását.

– A Társaság javadalmazási szabályzatának elfo-
gadását az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti 
tartalommal. 

– Az ügyvezető által a Társaság 2013. évi tevé-
kenységéről készített üzleti jelentés elfogadását. 

– A Társaság felügyelőbizottságának jelentését 
tartalmazó határozatának elfogadását a Társaság 
2013. évi éves beszámolójáról. 

– A Társaság könyvvizsgálójának (Németh Csa-
báné kamarai tag könyvvizsgáló, tagsági szám: 
000194) jelentését a Társaság 2013. évi köz-
hasznú éves beszámolójáról. 

– Az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 
2013. üzleti évre vonatkozó éves beszámolójá-
nak (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő mel-
léklet, közhasznúsági melléklet) elfogadását a 
következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
Mérlegfőösszeg 859 303 E Ft
Saját tőke 239 094 E Ft
Jegyzett tőke 50 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 13 154 E Ft
Adózott eredmény 13 055 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 13 055 E Ft
Vállalkozási eredmény 12 907 E Ft
Közhasznú eredmény 148 E Ft

– A 2013. évi mérleg szerinti eredmény eredmény-
tartalékba történő helyezésének elfogadását. 

– A Társaság közhasznú jogállásának meghosz-
szabbítására vonatkozó döntés elfogadását. 

– A Társaság 2014. évi üzleti tervének elfogadásá-
ra vonatkozó döntés meghozatalát.

Határidő: a taggyűlési ülés nélküli tagi határozatho-
zatal végső napja 

Felelős: Tarlós István 

791/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt sze-
mélyt, hogy a Pro Regio Közép-Magyarországi 
Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofi t 
Közhasznú Kft. taggyűlési ülés tartása nélküli hatá-
rozathozatalában Budapest Főváros Önkormányza-
ta tag képviseletében kötött mandátummal eljárjon, 
és felkéri a főpolgármestert az általa a tagi határo-
zatok aláírására kijelölt tagi képviselő meghatalma-
zásának aláírására és kiadására. 

Határidő: a taggyűlési ülés nélküli tagi határozatho-
zatal napja 

Felelős: Tarlós István 

792/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon ar-
ról, hogy a Társaság a Vagyonrendelet 3. és 5. szá-
mú mellékleteiben feltüntetésre kerüljön. 

Határidő: a Vagyonrendelet soron következő módo-
sítása 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 93. pontja: A BKV Zrt. DBR Metró Pro-
jekt Igazgatóság működésének 2014. évi költségvetése, 
illetve a 2013. évi menedzsment költségeinek felhaszná-
lásáról készült beszámoló elfogadása.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

793/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazga-
tóság 2013. évi költségvetésének felhasználásáról 
készült beszámolót az előterjesztés 1. sz. mellék-
lete szerint.

794/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a DBR Metró Projekt Igazgatóság 2014. 
évi költségvetési előirányzatát a BKV Zrt. DBR 
Metró Projekt Igazgatóság által összeállított és az 
előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő költség-
vetési tervezet alapján 686,4 M Ft összegben, mely 
részét képezi a Budapest Főváros 2014. évi költ-
ségvetésében a 4-es metró projekt címen szereplő 
73 496,4 M Ft előirányzatnak.

795/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
Magyar Államkincstár és a BKV Zrt. értesítéséről 
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a DBR Metró Projekt Igazgatóság 2014. évi költ-
ségvetésének a Fővárosi Önkormányzat általi elfo-
gadásáról.

Határidő: 15 munkanap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 94. pontja: Javaslat a 2013. évi Építésze-
ti Értékvédelmi Támogatás pályázat elbírálására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

796/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a 2013. évi Építészeti Értékvédelmi 
Támogatást az alábbiak szerint ítéli oda az előter-
jesztés 5. sz. mellékletében szereplő értékelési la-
pokon részletezett felhasználásra és egyúttal felkéri 
a főpolgármestert, hogy a döntésről a pályázatot be-
nyújtókat írásban értesítse és a nyertes pályázókkal 
kösse meg a megállapodást az 1429/2013. (IX. 3.) 
Főv. Kgy. határozattal elfogadott pályázati kiírás 
mellékletét képező „Megállapodás” minta szerinti 
meghatározott feltételekkel. 

Sorsz. Cím Pályázó Támogatási igény
(Ft)

Támogatási
javaslat

(Ft)
1. I. kerület, Aladár utca 18. Társasház 407 860 –
2. I. kerület, Kuny Domokos utca 9. Társasház 468 000 400 000
3. I. kerület, Mészáros utca 4. Társasház 9 067 800 –
4. II. kerület, Cimbalom utca 13. Rónai Tamás 2 800 000 –
5. II. kerület, Frankel Leó utca 24. Társasház 3 000 000 –
6. II. kerület, Hűvösvölgyi út 42. Társasház 1 300 000 400 000
7. II. kerület, Keleti Károly utca 13/A–B. Társasház 4 798 000 –

8. II. kerület, Lórántffy Zsuzsanna utca 1.–
Trombitás utca 23. Társasház 3 000 000 2 000 000

9. II. kerület, Pasaréti út 117/B. Társasház 650 000 –
10. II. kerület, Rókushegyi lépcső 10. Társasház 1 500 000 –
11. II. kerület, Rómer Flóris utca 26. Társasház 897 660 –
12. II. kerület, Rómer Flóris utca 34. Társasház 9 930 000 2 000 000
13. II. kerület, Szilágyi Erzsébet fasor 17–21. Társasház 500 000 –
14. II. kerület, Ürömi utca 2. Piller György 1 800 000 –

15. III. kerület, Szentháromság utca 4. Détáriné Irányossy 
Knoblauch Eszter 500 000 –

16. V. kerület, Kossuth Lajos utca 4. Társasház 14–16 000 000 –
17. V. kerület, Kossuth Lajos utca 6. Társasház 1 400 000 –
18. VI. kerület, Liszt Ferenc tér 2. Társasház 6 000 000 –

19. VI. kerület, Munkácsy Mihály utca 26. Gimnáziumok Gazdasági 
Szervezete 2 500 000 2 000 000

20. VI. kerület, Munkácsy Mihály utca 26. Gimnáziumok Gazdasági 
Szervezete 6 500 000 4 000 000

21. VI. kerület, Munkácsy Mihály utca 26. Gimnáziumok Gazdasági 
Szervezete 1 800 000 700 000

22. VI. kerület, Munkácsy Mihály utca 26. Kölcsey Gimnáziumért 
Közhasznú Alapítvány 540 000 500 000

23. VII. kerület, Városligeti fasor 47–49. Resonator Vállalkozási és 
Kereskedelmi Kft. 9 500 000 –

24. VIII. kerület, Bókay utca 53. Semmelweis Egyetem 22 500 000 4 000 000
25. VIII. kerület, Horánszky utca 12. Siminszky Orsolya 2 479 550 500 000
26. VIII. kerület, József körút 11. Társasház 8 000 000 –

27. VIII. kerület, József körút 27. Magyarországi Zsidó 
Hitközségek Szövetsége 3 000 000 –

28. VIII. kerület, Kőris utca 13. Józsefvárosi Református 
Egyházközség 3 299 729 –

29. VIII. kerület, Népszínház utca 22. Társasház 20 650 000 3 700 000
30. IX. kerület, Bakáts tér 2. Társasház 968 400 –
31. IX. kerület, Bakáts tér 4. Társasház 1 800 000 300 000



1286 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. július 15.

Sorsz. Cím Pályázó Támogatási igény
(Ft)

Támogatási
javaslat

(Ft)
32. IX. kerület, Ferenc körút 13. Társasház 800 000 300 000
33. IX. kerület, Ferenc körút 16. Társasház 1 000 000 300 000
34. IX. kerület, Ferenc körút 20. Társasház 3 000 000 –
35. IX. kerület, Ferenc körút 22. Társasház 5 464 200 –
36. IX. kerület, Ferenc körút 25. Társasház 800 000 –
37. IX. kerület, Ferenc körút 30. Társasház 2 784 500 300 000
38. IX. kerület, Ferenc körút 32. Társasház 2 973 400 –
39. IX. kerület, Gyáli út 15/A–B–C. Társasház 1 103 680 200 000
40. IX. kerület, Vámház körút 7. Társasház 5 000 000 3 000 000
41. X. kerület, Gergely utca 1. Társasház 4 500 000 2 000 000
42. X. kerület, Kolozsvári utca 39–43. Társasház 6–15 000 000 4 500 000
43. XI. kerület, Bartók Béla út 23. Társasház 4 645 447 –
44. XI. kerület, Bartók Béla út 46. Társasház 776 130 –
45. XI. kerület, Bertalan Lajos utca 20. Társasház 2 500 000 –
46. XI. kerület, Fadrusz utca 5. Társasház 515 250 200 000
47. XI. kerület, Fadrusz utca 6. Társasház 1 000 000 500 000
48. XI. kerület, Kanizsai utca 2–10. Társasház 1 586 370 300 000

49. XI. kerület, Ménesi út 75.–
Gombócz Zoltán utca 2. Társasház 2 671 578 200 000

50. XI. kerület, Orlay utca 6. Budapesti Örmény 
Katolikus Lelkészség 1 207 000 –

51. XI. kerület, Szabolcska Mihály utca 3. Társasház 1 500 000 –
52. XII. kerület, Kiss János altábornagy utca 55. Társasház 1 000 000 800 000
53. XII. kerület, Kiss János altábornagy utca 57. Társasház 680 000 –
54. XII. kerület, Kiss János altábornagy utca 59. Társasház 1 000 000 800 000
55. XII. kerület, Monda utca 5. Társasház 3 000 000 –
56. XIII. kerület, Hollán Ernő utca 18. Társasház 3 200 000 –
57. XIII. kerület, Kresz Géza utca 18. Társasház 1 400 000 –
58. XIII. kerület, Pannónia utca 9. Társasház 8 000 000 3 500 000
59. XIII. kerület, Pozsonyi út 38. Társasház 8 000 000 –

60. XIII. kerület, Szent István körút 14. Vígszínház
Nonprofi t Kft. 22 542 733 –

61. XIII. kerület, Szent István park 9. Társasház 2 000 000 –
62. XIII. kerület, Tátra utca 26. Társasház 4 000 000 –

63. XIV. kerület, Ajtósi Dürer sor 19–21.
„A” épület 

Ajtósi University (HU) 
Kft. 2 700 000 –

64. XIV. kerület, Telepes utca 32. XIV. kerület Zugló 
Önkormányzata 4 445 000 1 000 000

65. XVI. kerület, Májusfa utca 5. Mädl Péter 4 900 000 –

66. XVII. kerület, Hunyadi utca 50. Rákoshegyi Bartók 
Zeneház Közalapítvány 850 000 –

67. XVII. kerület, XV. utca 23. Gózon Gyula 
Kamaraszínház Alapítvány 1 000 000 800 000

68. XVIII. kerület, Gyöngyvirág utca 7–9.

XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-
Pestszentimre 
Önkormányzata

8 000 000 800 000

69. XVIII. kerület, Kossuth tér 2. 
Sztehlo Gábor Evangélikus 
Óvoda, Általános Iskola
és Gimnázium

40 000 000 –

70. XXI. kerület, Árpád utca 1. Csepeli Munkásotthon 
Alapítvány 3 500 000 –

71. XXII. kerület, Nagytétényi út 300. Kludák Erzsébet 1 500 000 –
Összesen: 40 000 000
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Határidő: 90 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 95. pontja: Javaslat a 2014. évi Építésze-
ti Értékvédelmi Támogatás pályázatának kiírására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

797/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
kiírja az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 
2014” pályázatot az előterjesztés mellékleteként 
csatolt pályázati kiírásban foglalt tartalommal. Fel-
kéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés mel-
lékletében szereplő pályázati kiírás Budapest Por-
tálon való közzétételéről, és az Ügyfélszolgálati 
Irodán (Budapest V. kerület, Bárczy István utca 
1–3.) nyomtatott formában való hozzáférhetőségé-
ről gondoskodjon.

Határidő: 14 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 96. pontja: Javaslat Budapest Telepü-
lésszerkezeti Tervének és a Fővárosi Szabályozási Ke-
rettervének módosításához a kormányrendelet szerinti 
véleményezés lezárására a Budapest IV. kerület Újpest 
Városrendezési és Építési Szabályzatához kapcsolódóan.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

798/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
a Budapest IV. kerület Újpest Városrendezési és
Építési Szabályzatához kapcsolódóan az 1125/2005. 
(V. 25.) Főv. Kgy. határozattal megállapított Buda-
pest Főváros Településszerkezeti Tervének és a Fő-
városi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 
15.) Főv. Kgy. rendelet módosításához a 314/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdése alapján 
beérkezett észrevételek közül:
• elfogadja az elfogadásra javasolt véleményeket 
és azok magyarázatait az előterjesztés 2. sz. mellék-
lete szerinti tartalommal;
• nem fogadja el az előterjesztés 3. számú mellék-
letében felsorolt véleményeket az e melléklet sze-
rinti tartalmú indokolással.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntés dokumen-
tálásáról, közzétételéről és az egyeztetési eljárás 
folytatásáról gondoskodjon. 

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 97. pontja: Javaslat Budapest Fővá-
ros Településszerkezeti Terve eseti módosításának a 
Budapest XIV. kerület, Hungária körút–Kacsóh Pong-
rác út–Hermina út–Állatkerti körút–Gundel Károly 

út–29737 hrsz.-ú KV-IK keretövezetbe sorolt terü-
let–29834/3 hrsz.-ú KL-VA vasúti terület–Varannó utca 
által határolt területre vonatkozó véleményezési szaka-
szának lezárására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

799/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 39. § (2) bekez-
désére hivatkozással, Budapest XIV. kerület, Hun-
gária körút–Kacsóh Pongrác út–Hermina út–Állat-
kerti körút–Gundel Károly út–29737 hrsz.-ú KV-IK 
keretövezetbe sorolt terület–29834/3 hrsz.-ú KL-
VA vasúti terület–Varannó utca által határolt terü-
letre vonatkozóan az 1125/2005. (V. 25.) Főv. Kgy. 
határozattal megállapított Budapest Főváros Tele-
pülésszerkezeti Terve módosítás tervezetének véle-
ményezési eljárása során beérkezett észrevételek, 
vélemények közül:
– elfogadja az előterjesztés 1. sz. mellékletében 

felsorolt kifogást emelő véleményeket, és egyet-
ért azok TSZT módosítás tervezetén történő át-
vezetésével;

– nem fogadja el az előterjesztés 2. sz. mellékleté-
ben felsorolt kifogást emelő véleményeket az e 
mellékletben foglalt indokolás szerint.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntés dokumen-
tálásáról, közzétételéről, valamint a végső szakmai 
vélemény kialakítása érdekében az állami főépítész 
számára történő megküldéséről gondoskodjon. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 98. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyű-
lés Étv. 60. § (10) bekezdésében rögzített hozzájárulási 
jogának gyakorlására a Budapest VIII. kerület, Kerepesi 
út–MÁV vasútvonal–Salgótarjáni út–Fiumei út–Mosonyi 
utca–Lóvásár utca által határolt területre vonatkozóan.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

800/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Fővárosi Szabályozási Keret-
tervben meghatározott keretövezet fi gyelembevé-
tele helyett a Fővárosi Településszerkezeti Terv 
területfelhasználásának megfelelő egyéb alkalmaz-
ható keretövezetnek megfelelő – Budapest VIII. ke-
rület, Kerepesi út–MÁV vasútvonal–Salgótarjáni 
út–Fiumei út–Mosonyi utca–Lóvásár utca által ha-
tárolt területre vonatkozó Nemzeti Lovarda és kör-
nyezete Kerületi Szabályozási Tervben a 38826 és 
38829/5 helyrajzi szám alatt nyilvántartott területen 
K-SP-VIII-2 jelű – építési övezethez a hozzájárulá-
sát megadja. 
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Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről Bu-
dapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkor-
mányzat polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: az értesítésre: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 99. pontja: Javaslat kölcsönszerződés 
felmondása feltételeinek pontosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

801/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
hatályon kívül helyezi a 97/2014. (I. 29.) Főv. Kgy. 
határozat utolsó mondatát. Felkéri a főpolgármes-
tert, hogy a felmondó nyilatkozatot az előterjesz-
tés 1. számú melléklete szerinti tartalommal írja alá 
és gondoskodjon a nyilatkozat kölcsönvevő részére 
történő eljuttatásáról.

Határidő: 2014. június 30. 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 100. pontja: Javaslat pályázat benyúj-
tására és követő partnerként való részvételre a Horizont 
2020 EU kutatási és innovációs keretprogramban.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

802/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a Horizont 2020 EE-08-2014 jelű in-
novatív energiahatékony technológiákat célzó köz-
beszerzés (Public procurement of innovative 
sustainable energy solutions) elnevezésű pályázati 
kiírásra történő pályázat benyújtását. Felkéri a fő-
polgármestert, hogy gondoskodjon a benyújtáshoz 
szükséges dokumentumok előkészítéséről és aláírá-
sáról.

Határidő: 2014. június 5. 
Felelős: Tarlós István 

803/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a pályázat pozitív 
elbírálása esetén a támogatási szerződés megköté-
sekor ismételten készítsen előterjesztést a szerző-
déskötés előzetes jóváhagyása végett. 

Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek a pozitív támoga-
tási döntést követő rendes ülése 

Felelős: Tarlós István 

804/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Támogatja Budapest követő partnerként való csat-
lakozását a London Város Önkormányzata által 
vezetett Horizont 2020 projektjavaslathoz, az „In-
telligens városok és közösségek, integrált megoldá-

sok az energia – IKT és közlekedés területén, nagy 
horderejű demonstrációs, úttörő jellegű, „Világító-
torony/zászlóshajó” projektek című felhívás kere-
tében, mely önerő biztosítását nem igényli. Felkéri 
a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a benyújtás-
hoz szükséges dokumentumok aláírásáról és meg-
küldéséről a vezető partner részére.

Határidő: 2014. május 7. 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 101. pontja: Javaslat pályázat benyújtá-
sára a margitszigeti kamerarendszer fejlesztésére.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

805/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a „Margitszigeti kamerarendszer fej-
lesztése” című pályázat benyújtását a 28/2014. 
(IV. 1.) a közbiztonság növelését szolgáló önkor-
mányzati fejlesztések támogatásáról szóló BM ren-
delet szerint.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

806/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Egyetért, hogy a feladat időbeli végrehajthatósága 
érdekében feltételes közbeszerzési eljárást indítson 
Budapest Főváros Önkormányzata. 

Határidő: 2014. június 15. 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 102. pontja: Javaslat együttműködé-
si megállapodás megkötésére a BKV Zrt.-vel „A buda-
pesti M2 metróvonal fejlesztése” című KÖZOP-5.5.0-
09-11-2013-0004 jelű projekt megvalósítása érdekében.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

807/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkor-
mányzata és a Budapesti Közlekedési Zrt. közöt-
ti, „A budapesti M2 metróvonal fejlesztése” című, 
KÖZOP-5.5.0-09-11-2013-0004 jelű projekt fi nan-
szírozása kapcsán kötendő együttműködési megál-
lapodást az előterjesztés 1. számú melléklete sze-
rinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy 
gondoskodjon az együttműködési megállapodás 
aláírásáról és a Közreműködő Szervezet részére 
történő megküldéséről. 

Határidő: 2014. május 15. 
Felelős: Tarlós István 



2014. július 15. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1289

A napirend 103. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat tulajdonában lévő egyszemélyes színházi non-
profi t gazdasági társaságok 2014. évi üzleti tervével kap-
csolatos döntésekre.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

808/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdése alapján a Budapest Bábszínház Non-
profi t Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva 
– Elfogadja a Társaság 2014. évi üzleti tervét.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-

tésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse 
a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hi-
vatkozással, mely szerint a döntés az ügyveze-
téssel való közléssel válik hatályossá. 

Határidő: 2014. május 31. 
Felelős: Tarlós István 

809/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdése alapján a Centrál Színház Nonprofi t 
Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva 
– Elfogadja a Társaság 2014. évi üzleti tervét.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-

tésről a Társaság vezető tisztségviselőit érte-
sítse.

Határidő: 2014. május 31. 
Felelős: Tarlós István 

810/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdése alapján a József Attila Színház Non-
profi t Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva 
– Elfogadja a Társaság 2014. évi üzleti tervét. 
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-

tésről a Társaság vezető tisztségviselőit érte-
sítse. 

Határidő: 2014. május 31. 
Felelős: Tarlós István 

811/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) bekezdése alapján a Katona József Szín-
ház Nonprofi t Kft. legfőbb szervének hatáskörében 
eljárva 

– Elfogadja a Társaság 2014. évi üzleti tervét.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-

tésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse 
a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hi-
vatkozással, mely szerint a döntés az ügyveze-
téssel való közléssel válik hatályossá. 

Határidő: 2014. május 31. 
Felelős: Tarlós István 

812/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rende-
let 56. § (1) bekezdése alapján a Kolibri Kiemelten 
Közhasznú Nonprofi t Kft. legfőbb szervének hatás-
körében eljárva 
– Elfogadja a Társaság 2014. évi üzleti tervét.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-

tésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse 
a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hi-
vatkozással, mely szerint a döntés az ügyveze-
téssel való közléssel válik hatályossá. 

Határidő: 2014. május 31. 
Felelős: Tarlós István 

813/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdése alapján a Madách Színház Nonprofi t 
Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva 
– Elfogadja a Társaság 2014. évi üzleti tervét.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-

tésről a Társaság vezető tisztségviselőit érte-
sítse. 

Határidő: 2014. május 31. 
Felelős: Tarlós István 

814/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) bekezdése alapján az Örkény István Szín-
ház Nonprofi t Kft. legfőbb szervének hatáskörében 
eljárva 
– Elfogadja a Társaság 2014. évi üzleti tervét.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-

tésről a Társaság vezető tisztségviselőit érte-
sítse. 

Határidő: 2014. május 31. 
Felelős: Tarlós István 

815/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) bekezdése alapján a Radnóti Miklós Szín-
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ház Nonprofi t Kft. legfőbb szervének hatáskörében 
eljárva 
– Elfogadja a Társaság 2014. évi üzleti tervét.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-

tésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse 
a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hi-
vatkozással, mely szerint a döntés az ügyveze-
téssel való közléssel válik hatályossá. 

Határidő: 2014. május 31. 
Felelős: Tarlós István 

816/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdése alapján a Szabad Tér Színház Non-
profi t Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva 
– Elfogadja a Társaság 2014. évi üzleti tervét.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-

tésről a Társaság vezető tisztségviselőit érte-
sítse. 

Határidő: 2014. május 31. 
Felelős: Tarlós István 

817/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdése alapján a Thália Színház Nonprofi t 
Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva 
– Elfogadja a Társaság 2014. évi üzleti tervét 
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-

tésről a Társaság vezető tisztségviselőit érte-
sítse. 

Határidő: 2014. május 31. 
Felelős: Tarlós István 

818/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdése alapján a Trafó Kortárs Művészetek 
Háza Nonprofi t Kft. legfőbb szervének hatásköré-
ben eljárva 
– Elfogadja a Társaság 2014. évi üzleti tervét 
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-

tésről a Társaság vezető tisztségviselőit érte-
sítse. 

Határidő: 2014. május 31. 
Felelős: Tarlós István 

819/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdése alapján az Új Színház Nonprofi t Kft. 
legfőbb szervének hatáskörében eljárva 

– Elfogadja a Társaság 2014. évi üzleti tervét 
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-

tésről a Társaság vezető tisztségviselőit érte-
sítse. 

Határidő: 2014. május 31. 
Felelős: Tarlós István 

820/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdése alapján a Vígszínház Nonprofi t Kft. 
legfőbb szervének hatáskörében eljárva 
– Elfogadja a Társaság 2014. évi üzleti tervét 
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-

tésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse. 
Határidő: 2014. május 31. 
Felelős: Tarlós István 

821/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a vonatkozó jog-
szabályok (a társasági adóról és az osztalékadóról 
szóló 1996. évi LXXXI. tv., a Polgári Törvény-
könyvről szóló 2013. évi V. tv.) tükrében vizsgálja 
meg a színházak jövőbeli fi nanszírozásának és ren-
tábilis működésének lehetséges feltételrendszerét, 
és készítsen tájékoztatót és javaslatot a Fővárosi 
Közgyűlés számára. 

Határidő: 2014. november 30 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 104. pontja: Javaslat a Budapest Film 
Zrt. 2014. évi üzleti tervével kapcsolatos döntésekre.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

822/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdése alapján a Budapest Film Zrt. legfőbb 
szervének hatáskörében eljárva 
– Elfogadja a Társaság 2014. évi üzleti tervét.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-

tésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse 
a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hi-
vatkozással, mely szerint a döntés az ügyveze-
téssel való közléssel válik hatályossá. 

Határidő: 2014. május 31.
Felelős: Tarlós István 

823/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Engedélyezi az a 110 M Ft maradványösszegű ún. 
műszaki tartalék felhasználhatósága kiszélesítését 
szakmai programok megvalósítására.
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824/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg, mely 
módon biztosítható a Társaság 
– hosszú távú rentábilis működése, 
– 2014. évi önkormányzati támogatása az eladóso-

dási folyamat fékezése érdekében. 

A napirend 105. pontja: Javaslat a FOK Nonprofi t 
Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

825/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Fővárosi Oktatástechnoló-
giai Központ Szolgáltató Közhasznú Nonprofi t Kft. 
(1088 Budapest, Bródy S. u. 14.) és a Fővárosi Ön-
kormányzat között 2014. február 25. napján létre-
jött közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló 
megállapodást 2014. május 1.–december 31. napjá-
ig terjedő időszakra 53 239 273 Ft értékben az elő-
terjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, 
és felkéri a főpolgármestert a szerződésmódosítás 
aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 106. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár főigazgató-helyettesének kinevezéséhez 
egyetértési jog gyakorlására.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

826/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
a 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet 7. § (9) 
bekezdése alapján egyetért azzal, hogy a Fővá-
rosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója Kovácsné 
Koreny Ágnest 2014. május 1-jétől 2019. április 
30-ig terjedő időtartamra főigazgató-helyettesi be-
osztással bízza meg.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 107. pontja: Javaslat együttműködési 
keretmegállapodás megkötésére a Design Terminállal.

Előterjesztők: dr. Szentes Tamás,
Szalay-Bobrov niczky Alexandra 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

827/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti az együttműködési keret-
megállapodást a Design Terminál költségvetési 

szervvel az előterjesztés melléklete szerinti tarta-
lommal, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a 
keretmegállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 108. pontja: Javaslat együttműködési 
keretmegállapodás megkötésére a Honvédelmi Minisz-
tériummal.

Előterjesztők: dr. Szentes Tamás, Zsolnai József 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

828/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti az együttműködési keretmeg-
állapodást a Honvédelmi Minisztériummal az elő-
terjesztés melléklete szerinti tartalommal, egyide-
jűleg felkéri a főpolgármestert a keretmegállapodás 
aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 109. pontja: Javaslat az „SZ” jelű (sza-
badidősport) Fővárosi Önkormányzat sportágazati pá-
lyázat kiírásának elfogadására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

829/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
elfogadja az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti 
2014. évi „SZ” jelű (szabadidősport) pályázati ki-
írást az adatlappal együtt, és egyben felkéri a főpol-
gármestert a pályázat meghirdetésére.

Határidő: 20 munkanap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 110. pontja: Javaslat az UEFA 2020 Lab-
darúgó Európa-bajnokság megrendezésére irányuló pá-
lyázathoz kapcsolódó rendező városi szerződés aláírásá-
nak utólagos jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

830/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
utólagosan jóváhagyja az Európai Labdarúgó Szö-
vetséggel (Union des associations européennes de 
football – UEFA) és a Magyar Labdarúgó Szövet-
séggel – a 2020. évi Labdarúgó Európa-bajnokság 
egyes mérkőzéseinek megrendezése érdekében – 
kötött, az előterjesztés 1. számú mellékletében sze-
replő angol nyelvű, háromoldalú, a főpolgármester 
által aláírt rendező városi szerződést. Továbbá utó-
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lagosan jóváhagyja a Budapest Airporttal megkö-
tött, a főpolgármester által aláírt együttműködési 
megállapodást az előterjesztés 3. számú mellékle-
tében foglalt tartalommal.

A napirend 111. pontja: BMSZKI Szolgáltató és Üze-
meltető Kft. alapítói határozatának véleményezése.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

831/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
a BMSZKI Szolgáltató és Üzemeltető Kft. alapító 
okiratának 9.4 pontjában biztosított véleményezé-
si jogkörét gyakorolva egyetért a BMSZKI, mint a 
BMSZKI Szolgáltató és Üzemeltető Kft. alapító-
ja által meghozni tervezett alapítói döntésekkel az 
előterjesztés 3–4. számú mellékleteiben foglalt tar-
talommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Köz-
gyűlés ezen véleményéről tájékoztassa a BMSZKI 
igazgatóját.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 112. pontja: Javaslat együttműködési 
megállapodás elfogadására az Albertfalván lezárt teme-
tő rendezésére vonatkozóan.

Előterjesztő: Szabó György 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

832/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
kinyilvánítja a Budapest XI. ker., 43573/2 hrsz.-ú 
ingatlanon fellelhető egykori albertfalvai temető 
területének rendezésére irányuló együttműködési 
szándékát, ennek megfelelően jóváhagyja, megköti 
az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti együtt-
működési megállapodást az előterjesztő által befo-
gadott módosítással, és felkéri a főpolgármestert 
annak aláírására. Felkéri továbbá a főpolgármestert 
– az SZMSZ 7. sz. mellékletének 1.4. pontja sze-
rint átruházott hatáskörében eljárva – az együttmű-
ködés keretében a Fővárosi Önkormányzat részéről 
eljáró koordináló, kapcsolattartó személy kijelölé-
sére.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. társasági köz-
gyűléseinek napirendi pontjaira vonatkozó előzetes 
döntések meghozatalára.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. György István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

833/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat a Fővá-
rosi Vízművek Zrt. 977 600 000 Ft összegű tőke-
emelését nem ingatlan-apport útján, hanem pénz-
beli vagyoni hozzájárulással teljesíti. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

834/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva 
egyetért azzal, hogy összesen 977 600 000 Ft, azaz 
kilencszázhetvenhétmillió-hatszázezer forint pénz-
beli vagyoni juttatás formájában a Fővárosi Vízmű-
vek Zrt. jegyzett tőkéje 977 600 000 Ft összeggel 
megemelésre kerüljön a jogszabály által kötelező-
en előírt tőkeerősségi mutató biztosítása érdekében.
Ennek érdekében
a) jóváhagyja a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. tv. szerinti előzetes részvényesi nyilat-
kozatot a módosító indítvány 17. sz. mellékletének 
megfelelő tartalommal;
b) jóváhagyja a részvényesi nyilatkozatot a módo-
sító indítvány 18. sz. mellékletének megfelelő tar-
talommal 
és felkéri a főpolgármestert e nyilatkozatok aláírá-
sára.
A pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásának időpont-
ja (határideje): A Társaság adott tőkeemelésre vo-
natkozó közgyűlési döntését követő 30 napon belül.

Határidő: az előzetes részvényesi nyilatkozat tekin-
tetében a Társaság rendkívüli közgyűlésének nap-
jáig (2014. május 20-ig), a részvényesi nyilatkozat 
tekintetében a Társaság rendkívüli közgyűlésének 
napját követő 8 nap

Felelős: Tarlós István 

835/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljár-
va tudomásul veszi, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 
2014. május 20-án megtartandó rendkívüli közgyű-
lésén az alábbi napirendi pont kerül megtárgyalás-
ra, mely tekintetében a Budapest Főváros Önkor-
mányzata részvényesi képviselője a 2013. évi V. tv. 
(Ptk.) 3:19. § alapján nem szavazhat:
„1. napirendi pont
1. A közgyűlés úgy dönt, hogy pénzbeli vagyoni 

juttatás formájában a Fővárosi Vízművek Zrt. 
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jegyzett tőkéjét 977 600 000 Ft, azaz kilencszáz-
hetvenhétmillió-hatszázezer forint összeggel meg-
emeli.

2. A közgyűlés úgy dönt, hogy felemeli a Fővárosi 
Vízművek Zrt. alaptőkéjét, új részvények forga-
lomba hozatalával, az alábbiak szerint:

a.) Az alaptőke a felemelés következtében az 1. hatá-
rozatban foglaltak szerint 977 600 000 Ft, azaz ki-
lencszázhetvenhétmillió-hatszázezer forint ösz-
szeggel nő. Az alaptőke nagysága a felemelés 
után: 7 977 600 000 Ft, azaz hétmilliárd-kilenc-
százhetvenhétmillió-hatszázezer forint.

b.) Az alaptőke felemelése 9776 db, egyenként 
100 000 Ft, azaz egyszázezer forint névértékű 
és ugyanilyen kibocsátási értékű általános jogo-
kat biztosító, nyomdai úton előállított részvény 
(törzsrészvény) forgalomba hozatalával történik, 
melyek összevont címletű részvényként is kibo-
csáthatók.

c.) Budapest Főváros Önkormányzata (törzsköny-
vi azonosító: 735638, adószám: 15735636-2-

41, bankszámlaszám: 11784009-15490012, cím: 
1052 Budapest, Városház u. 9–11.) apportálá-
sa révén az új részvények forgalomba hozatala 
zártkörűen történik: Budapest Főváros Önkor-
mányzata számára.

d.) Budapest Főváros Önkormányzata részvényes 
a Polgári Törvénykönyvről szóló V. törvény 
3:296. § (1) bek. e) pontja szerinti nyilatkozatát 
a Fővárosi Vízművek Zrt. közgyűlésének tőke-
felemelésre vonatkozó döntését követő 30 napon 
belül köteles megtenni.

A pénzbeli vagyoni juttatás szolgáltatásának idő-
pontja (határideje): A Társaság adott tőkeeme-
lésre vonatkozó közgyűlési döntését követő 30 
napon belül.

3. A közgyűlés elfogadja, hogy az alaptőke feleme-
lése következtében a Társaság részvényeseinek 
tulajdonában lévő részvények névértéke, illetve 
az ehhez kapcsolódó tulajdoni arány a tőkeeme-
lés következtében az alábbiak szerint alakul: 

Tulajdonos

Névre szóló
részvények

száma
(törzsrészvény)

Részvény
névérték

(Ft)

Névérték 
összesen

(E Ft)

Tulajdonosi 
hányad

(%)

Budapest Fővárosi Önkormányzat
(székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9–11., 
nyilvántartási száma: 490012000)

78 828 100 000 7 882 800

2 10 000 20
6 1 000 6

7 882 826 98,812
Budakeszi Önkormányzat
(székhely: 2092 Budakeszi, Fő utca 179., 
nyilvántartási száma: 390022000)

209 100 000 20 900

4 10 000 40
4 1 000 4

20 944 0,263
Budaörs Önkormányzat
(székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 134., 
nyilvántartási száma: 3953000)

508 100 000 50 800

3 10 000 30
4 1 000 4

50 834 0,637
Halásztelek Önkormányzat
(székhely: 2314 Halásztelek, Posta köz 1., 
nyilvántartási száma: 393317000)

98 100 000 9 800

4 10 000 40
1 1 000 1

9 841 0,123
Szigetmonostor Önkormányzat
(székhely: 2015 Szigetmonostor, Fő u. 26., 
nyilvántartási száma: 393764000)

81 100 000 8 100

2 10 000 20
5 1 000 5

8 125 0,102
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Tulajdonos

Névre szóló
részvények

száma
(törzsrészvény)

Részvény
névérték

(Ft)

Névérték 
összesen

(E Ft)

Tulajdonosi 
hányad

(%)

Szigetszentmiklós Önkormányzat (székhely: 
2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2., 
nyilvántartási száma: 393276000)

24 100 000 2 400

5 10 000 50
4 1 000 4

2 454 0,031
Kisoroszi Önkormányzat
(székhely: 2024 Kisoroszi, Széchenyi út 93., 
törzskönyvi azonosító száma:730996)

7 100 000 700

6 10 000 60
8 1 000 8

768 0,010
Pócsmegyer Község Önkormányzata 
(székhely: 2017 Pócsmegyer, Hunyadi út 6., 
törzskönyvi azonosító száma:731047)

7 100 000 700

5 10 000 50
3 1 000 3

753 0,009
Biatorbágy Város Önkormányzata
(székhely: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 
2/A., törzskönyvi azonosító szám: 730084)

7 100 000 700

5 10 000 50
3 1 000 3

753 0,009
Tököl Város Önkormányzata
(székhely: 2316 Tököl, Fő u. 117., 
törzskönyvi azonosító száma: 730929)

1 100 000 100

5 10 000 50
1 1 000 1

151 0,002
Szigethalom Város Önkormányzata 1 100 000 100

5 10 000 50
1 1 000 1

151 0,002
Összesen 7 977 600 100,000

5. A közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja a Tár-
saság alapszabályának Ptk. 3:298. §-a szerinti 
módosítását, az előterjesztés mellékletét képe-
ző alapszabály módosításnak megfelelően. Az 
alapszabály a részvények átvételére vonatkozó 
részvényesi nyilatkozatra (Ptk. 3:296. § (1) bek. 
e) pont) nyitva álló határidő lejártának napjával 
módosul, a részvények átvételére vonatkozó kö-
telezettségvállalás eredményétől függően.”

836/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Tudomásul veszi, hogy a 834–835/2014. (IV. 30.) 
Főv. Kgy. határozatokban foglalt döntések hatály-
balépésének feltétele, hogy a Társaság Fővárosi 
Önkormányzaton kívüli valamennyi részvényese a 

Ptk. 3:297. § szerinti elsőbbségi jogát ne gyakorol-
ja, és az erről szóló írásbeli nyilatkozatát megtegye.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István 

837/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy amennyiben a Társaság Fővárosi 
Önkormányzaton kívüli egyéb részvényese a Ptk. 
3:297. § szerinti elsőbbségi jogát gyakorolná, a 
834–835/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. határozatok-
ban foglalt döntéseket az elsőbbségi jog gyakorlása 
mértékének megfelelően módosítja akként, hogy a 
teljes tőkeemelés a 977 600 000 Ft összeget elérje, 
és felhatalmazza a Fővárosi Önkormányzat képvi-
seletében eljáró személyt arra, hogy a Fővárosi Víz-
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művek 2014. május 20-ai ülésén az ülés felfüggesz-
tését „igen” szavazatával támogassa.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

838/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a tőkeemeléshez szükséges fedezet 
biztosításának érdekében csökkenti a „930001 Álta-
lános tartalék” cím tartalékok előirányzatát 977 600 E 
Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe ve-
szi az új „84. Fővárosi Vízművek törzstőkeemelése” 
címen belül a részesedések beszerzése, meglévő ré-
szesedések növelése előirányzatát.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

839/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy megnyitja a Budapest Főváros Ön-
kormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről 
szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosí-
tásáról szóló napirend vitáját. 

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi 
összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. 
Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

A Fővárosi Közgyűlés

a kiegészítésekkel együtt megalkotja 29/2014. (V. 23.) 
önkormányzati rendeletét a Budapest Főváros Önkor-
mányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló 
11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. társasági közgyűlé-
seinek napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések 
meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. György István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

840/2014. ( IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy 
dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2014. május 
9-én tartandó évi rendes közgyűlésén Budapest Fő-
város Önkormányzata részvényesi képviselője kö-
tött mandátummal eljárva „igen” szavazatával tá-
mogassa a következő döntések meghozatalát.
1. napirendi pont:

– Annak tudomásulvételét, hogy a 2013. évi ví-
ziközmű-fejlesztési hozzájárulás 42 703 E Ft-
tal a tervezett alatt maradt, valamint az OPEX-
CAPEX oldal közötti átvezetések 52 923 E Ft-tal 
magasabban alakultak a tervezettnél. Továbbá 
annak jóváhagyását, hogy ezzel az összforrás 
4 436 900 E Ft-ról 4 447 120 E Ft-ra változott.

– A Társaság közgyűlésének arra vonatkozó dön-
tését, hogy a megvalósítható beruházások össze-
gét – tekintettel arra, hogy 165 094 E Ft értékű 
beruházás megvalósítása 2014-re került átüte-
mezésre – 4 282 026 E Ft-ban határozza meg, 
amelyből 4 262 248 E Ft felhasználásra került a 
2013. évben. A 2013. évi beruházási keret ma-
radványa: 19 778 E Ft, ami – a 165 094 E Ft-on 
felül – a 2014. évi beruházási forrást növeli.

– A Társaság 2013. évi beruházási tervének telje-
sítéséről szóló jelentés elfogadását.

2–5. napirendi pontok:
• A Fővárosi Vízművek Zrt. 2013. éves beszámo-

lójáról, az engedélyes tevékenységek számvite-
li szétválasztásáról, és üzleti jelentéséről szóló 
könyvvizsgálói jelentés elfogadását.

• A Fővárosi Vízművek Zrt. 2013. éves konszoli-
dált beszámolójáról és üzleti jelentéséről szóló 
könyvvizsgálói jelentés elfogadását.

• A felügyelőbizottság jelentésének elfogadását a 
Fővárosi Vízművek Zrt. számviteli törvény sze-
rinti 2013. éves beszámolójáról és üzleti jelenté-
séről. 

• A felügyelőbizottság jelentésének elfogadását a 
Fővárosi Vízművek Zrt. számviteli törvény sze-
rinti 2013. éves konszolidált beszámolójáról és 
konszolidált üzleti jelentéséről.  

• A felügyelőbizottság beszámolójának tudomá-
sulvételét a felügyelőbizottság 2013. évi tevé-
kenységéről.

• A Fővárosi Vízművek Zrt. 2013. évi számvite-
li törvény szerinti éves beszámolójának és üzle-
ti jelentésének az alábbi főbb számokkal történő 
elfogadását:

Mérlegfőösszeg 124 928 432 E Ft
Adózás előtti eredmény –52 007 679 E Ft
Eredménytartalék –9 170 523 E Ft
Osztalék –
Mérleg szerinti eredmény/Adózott eredmény –52 811 998 E Ft
Vagyonátháramlás miatti technikai veszteség 53 592 252 E Ft
Korrigált mérleg szerinti eredmény 780 254 E Ft

• A 2013. évi adózott eredmény teljes összege 
eredménytartalékba történő átvezetésének jóvá-
hagyását.

• A Fővárosi Vízművek Zrt. 2013. évi számviteli 
törvény szerinti éves konszolidált beszámolójá-
nak és konszolidált üzleti jelentésének az alábbi 
főbb számokkal történő elfogadását:
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Mérlegfőösszeg 124 764 777 E Ft
Adózás előtti eredmény –52 005 066 E Ft
Eredménytartalék –9 179 678 E Ft
Osztalék 2 396 E Ft
Mérleg szerinti eredmény –52 767 355 E Ft
Vagyonátháramlás miatti technikai veszteség 53 592 252 E Ft
Korrigált mérleg szerinti eredmény 824 897 E Ft

• Az igazgatósági tagok részére a gazdasági tár-
saságokról szóló 2006. évi IV. törvény 30. § (5) 
bekezdése szerinti felmentvény megadását az-
zal, hogy a felmentvény megadásával igazolja, 
hogy az igazgatósági tagok munkájukat a Társa-
ság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva 
végezték.

6. napirendi pont:
– A BKSZT Kft.-nek a Fővárosi Vízművek Zrt.-

be történő beolvadás útján megvalósuló átala-
kulásának elfogadását a gazdasági társaságokról 
szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 81. §-a szerint 
(második körös döntés), azzal, hogy a 

 beolvadó társaság: BKSZT Budapesti Szenny-
víztisztítási Korlátolt Felelősségű Társaság (szék-
helye: 1211 Budapest, Nagy-Duna sor 2.; Cég-
jegyzékszáma: Cg. 01-09-865308; adószáma: 
13631725-2-43); 

 beolvadással érintett átvevő társaság (jogutód): 
Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Rész-
vénytársaság (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 
23–27.; Cégjegyzékszáma: 01-10-042451; adó-
száma: 10898824-2-44).

– A Társasági közgyűlés 111/2013. számú hatá-
rozatával kijelölt független könyvvizsgáló által 
a beolvadó BKSZT Kft., a beolvadással érintett 
Fővárosi Vízművek Zrt., valamint a beolvadást 
követő jogutód Fővárosi Vízművek Zrt. vagyon-
mérleg-tervezetére és vagyonleltár-tervezetére 
készített, az előterjesztés 5/1. sz. mellékletét ké-
pező könyvvizsgálói jelentés elfogadását.

– A Társasági Közgyűlés 110/2013. számú hatá-
rozatára, továbbá a Gt 73. § (2) bekezdésére is 
fi gyelemmel – az előterjesztés 5/2–5/6. sz. mel-
lékleteit képező alábbi dokumentumok elfoga-
dását: 
○ a beolvadó BKSZT Kft. – a számviteli tör-

vény szerinti – vagyonmérleg-tervezetét (és 
mellékleteit) és vagyonleltár-tervezetét 2013. 
12. 31-ei fordulónappal;

○ a beolvadással érintett Fővárosi Vízművek Zrt. 
– a számviteli törvény szerinti – vagyonmér-
leg-tervezetét (és mellékleteit) és vagyonleltár-
tervezetét 2013. 12. 31-ei fordulónappal;

○ a beolvadást követően jogutód Fővárosi Víz-
művek Zrt. vagyonmérleg-tervezetét (és mel-
lékleteit) és vagyonleltár-tervezetét;

○ BKSZT Kft. és a Fővárosi Vízművek Zrt. kö-
zött kötendő beolvadási szerződést;

○ a Fővárosi Vízművek Zrt. alapszabálymódo-
sítás-tervezetét, fi gyelembe véve a 2013. évi 
V. törvény (új Polgári Törvénykönyv) rendel-
kezései miatt és a 2013. évi CLXXVI. tör-
vény 35. § (1) és (3) bekezdéseinek rendelke-
zései miatt szükséges módosításokat is.

– A Gt. 74. § (2) bekezdése alapján annak megál-
lapítását, hogy a jogutód társaság tagjai a napi-
rendi ponthoz kapcsolódó társasági előterjesztés 
4. határozati javaslata szerinti táblázatban felso-
rolt részvényesek, az ott meghatározott (jegyzett 
tőkéből) őket megillető tulajdoni hányaddal az-
zal, hogy
○ a beolvadó BKSZT Kft.-ben a Fővárosi Víz-

művek Zrt. javára meglévő 100% tulajdoni 
hányadot a Gt. 81. §-a alapján nem lehet fi -
gyelembe venni, továbbá

○ a jelenlegi részvényesek írásbeli nyilatkoza-
tai alapján nincs olyan részvényes, amely a 
jogutód társaságban nem kívánna részvényes 
maradni.

– Annak megállapítását, hogy 
○ a beolvadásban részt vevő társaságok az átér-

tékelés lehetőségével nem kívántak élni;
○ a beolvadásra kedvezményezett átalakulás út-

ján kerül sor.
– A Gt. 74. § (6) bekezdése, valamint a 2006. évi 

V. törvény (Ctv.) 57. § (2) bekezdése  alapján a 
beolvadás joghatásai beálltának (beolvadás nap-
ja) 2014. július 31. napjában történő meghatáro-
zását. 

– A beolvadásra vonatkozó hirdetmény-előterjesz-
tés 5/7. sz. melléklete szerinti szövegének elfo-
gadását.

7. napirendi pont: 
A Társaság 2014. évi üzleti tervének elfogadását az 
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. 
8. napirendi pont:
A Társaság igazgatósági elnöke és tagjai, valamint 
a felügyelőbizottság elnöke és tagjai díjazásának 
változatlanul hagyását a 2014/2015. évre, és ennek 
megfelelően a 2014. június 1. és 2015. május 31. 
közötti időszakra a díjazás alábbiak szerint történő 
megállapítását:
Igazgatóság elnöke: 299 000 Ft/hó
Igazgatóság tagja: 218 000 Ft/hó
Felügyelőbizottság elnöke: 299 000 Ft/hó
Felügyelőbizottság tagja: 161 000 Ft/hó
9. napirendi pont:
A Fővárosi Vízművek Zrt. beruházási szabályza-
ta módosításának az előterjesztés 7. sz. melléklete 
szerinti tartalommal történő elfogadását.

Határidő: a Társaság évi rendes közgyűlésének nap-
ja, 2014. május 9.

Felelős: Tarlós István 
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841/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy 
dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2014. május 
20-án tartandó rendkívüli közgyűlésén Budapest 
Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője 
kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával 
támogassa a következő döntések meghozatalát.
2. napirendi pont
– A közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaság könyv-

vizsgálójává a PricewaterhouseCoopers Könyv-
vizsgáló Kft.-t választja meg 2014. június 1-jétől 
2015. május 31-ig terjedő időszakra. 

– A közgyűlés úgy dönt, hogy személyében is fe-
lelős könyvvizsgálónak Biczó Pétert (kamarai 
tagsági szám: 004957), mint a Pricewaterhouse-
Coopers Könyvvizsgáló Kft. társaság üzlettársát 
választja meg 2014. június 1.–2015. május 31-ig 
terjedő időszakra.

– A közgyűlés úgy dönt, hogy a könyvvizsgálat 
2014. évi fi x díját: 7 900 000 Ft + a mindenkori 
áfa törvényben foglalt mértékű áfa összegben ál-
lapítja meg.

– A közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja a Társa-
ság alapszabálya, az előterjesztés 11. sz. mellék-
lete szerinti – egységes szerkezetbe foglalt – mó-
dosítását, azzal, hogy a 2013. évi CLXXVII. tv. 
(Ptké.) 12. §-a alapján az alapszabály módosítá-

sa a könyvvizsgálóra vonatkozó 12.8.2. pontjá-
nak módosításán túl magában foglalja a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény mi-
att szükséges módosításokat is.

3. napirendi pont
A közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja az igazga-
tóság ügyrendje, az előterjesztés 14. sz. melléklete 
szerinti, módosításokkal egységes szerkezetbe fog-
lalt szövegét.

Határidő: 2014. május 20.
Felelős: Tarlós István 

842/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.
Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt sze-
mélyt, hogy Fővárosi Vízművek Zrt. 2014. május 
9-én és 2014. május 20-án tartandó közgyűlésein 
a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselője-
ként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és 
felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő 
meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társasági közgyűlések napja, 2014. május 
9., 2014. május 20.

Felelős: Tarlós István 

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2014. április 30-i ülésén.

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