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I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
27/2017. (IX. 19.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

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

1. §

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiak
ban: R.) 3. melléklet 33. pontja helyébe a következő ren
delkezés lép:

„33. Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Műkö-
dő Részvénytársaság „végelszámolás alatt” (Budapest 
2024 Zrt. „v.a.”)”

2. §

Az R. 5. melléklet 33. pontja helyébe a következő ren
delkezés lép:

„33. Budapest 2024 Zrt. „v.a.””

3. §

Az R. 6. melléklet 1. pontja a következő 1.8. alpont
tal egészül ki:

[1. A BVH Zrt. leányvállalatai:]

...

„1.8. Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító Korlátolt 
Felelősségű Társaság (Fővárosi Közbeszerzési Kft.)”

4. §

Hatályát veszti az R. 
a) 3. melléklet 5., 12., 27. és 28. pontja, 

b) a 4. melléklet 27. pontjában az „az FTSZV Kft.” 
szövegrész,

c) az 5. melléklet 5., 12., 27. és 28. pontja,
d) a 6. melléklet 1.5. pontja.

5. §

A rendelet 2017. október 1. napján lép hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés 2015. október 28-án megtar
tott ülésén az 1353/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. határozatá
val döntött arról, hogy elviekben egyetért a Budapest Fő
város és közvetett, illetve közvetlen tulajdonú társaságai, 
valamint a fővárosi költségvetési szervek (a továbbiak
ban: Intézmények vagy Fővárosi Ajánlatkérők) beszer
zési eljárásainak központosítására, koordinációjára vo
natkozó koncepcióval. E döntésen alapulva a Fővárosi 
Közgyűlés 2015. december 2-ai ülésén az 1534/2015. 
(XII. 02.) Főv. Kgy. határozatával megalapította a Fő
városi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító 
Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: Fővá
rosi Közbeszerzési Kft.) a fővárosi közbeszerzések koor
dinációja, egységes lebonyolítása és minőségbiztosítása 
elősegítése érdekében. A Fővárosi Közgyűlés 434/2017. 
(IV. 05.) Főv. Kgy. határozatával akként döntött, hogy 
meghatározott szempontok szerint felül kell vizsgálni az 
integrált közbeszerzési modellt. A modell felülvizsgála
tának részét képezte a társaság tulajdonosi helyzetének 
változása is. A felülvizsgálat eredményeként a társaság 
adásvétel útján a BVH Zrt. tulajdonába kerül.

A fentiek mellett a Fővárosi Közgyűlés 784/2017. 
(VI. 14.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyta az FTSZV 
Kft. 100%-os üzletrészének értékesítésére irányuló szer
ződést a BVH Zrt. és a Fővárosi Vízművek Zrt. között, 
amelynek révén az FTSZV Kft. kikerült a BVH Zrt. tu
lajdonából.
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A Budapest 2024 Zrt. végelszámolásával kapcsola
tos előzetes részvényesi döntését a Fővárosi Közgyűlés 
754/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. határozatával hozta meg, 
a Budapest 2024 Zrt. részvényesi közgyűlése a végelszá
molás elrendeléséről 1/2017. sz. határozatával döntött.

A Budapesti Vidám Park Zártkörűen Működő Rész
vénytársaság és a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasz
nú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végelszá
molása befejezésre került, emellett a Fővárosi Közgyűlés 
166/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. határozatával döntött a 
CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Kor
látolt Felelősségű Társaságban fennálló 100%-os üzletré
szének értékesítéséről.

A fentiek kapcsán szükséges a Budapest Főváros Ön
kormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulaj
donosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. 
Kgy. rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) módo
sítása. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a to
vábbiakban: Jat.) 17. §-a alapján a rendelettervezethez 
hatásvizsgálat készült.

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A végelszámolás elrendelése okán a Budapest 2024 
Zrt. cégneve „v.a.” toldattal használandó, ezen változás 
átvezetése szükséges a Vagyonrendelet 3. mellékletén.

A 2. §-hoz

A Budapest 2024 Zrt. elnevezésének változását az 5. 
mellékleten is szükséges átvezetni.

A 3. §-hoz

A Fővárosi Közbeszerzési Kft. üzletrészének a BVH 
Zrt. részére történő átruházásával a társaság a BVH Zrt. 
leányvállalatává válik, ennek megfelelően a Vagyonren
delet 6. mellékletének a BVH Zrt. leányvállalataira vo
natkozó részébe szükséges felvenni a Fővárosi Közbe
szerzési Kft.-t.

A 4. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzat által tulajdonolt társasá
gokban bekövetkezett változások átvezetése szükséges, a 
javaslat a végelszámolt, illetve eladott társaságok 3. és 5. 
mellékletből történő törléséről rendelkezik.

Az 5. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

s
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
28/2017. (IX. 19.) önkormányzati rendelete

a Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a hulladékról szóló 
2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében ka
pott felhatalmazás alapján, és a Magyarország helyi ön
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. 
§ (4) bekezdésének 11. pontjában meghatározott feladat
körében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest főváros területén végzett hulladékgazdál
kodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (IV. 18.) Főv. 
Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 29. § (4) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A gyűjtőedényben elhelyezhető vegyes települési 
hulladék tömege
a) 60 literes gyűjtőedény esetén legfeljebb 11 kg,
b) 80 literes gyűjtőedény esetén legfeljebb 15 kg, 
c) 110 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 20 kg,
d) 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 22 kg,
e) 240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 44 kg,
f) 770 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 

140 kg,
g) 1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 

200 kg,
h) 6 m3-esnél kisebb gyűjtőedény (öntömörítős, 

vagy telepített tömörítőfejes konténer) esetében 
legfeljebb 3 tonna,

i) 6 és 8 m3 közötti gyűjtőedény (öntömörítős, vagy 
telepített tömörítőfejes konténer) esetében leg-
feljebb 4 tonna,

j) 9 és 15 m3 közötti gyűjtőedény (öntömörítős, 
vagy telepített tömörítőfejes konténer) esetében 
legfeljebb 6 tonna,

k) 16 és 23 m3 közötti gyűjtőedény (öntömörítős, 
vagy telepített tömörítőfejes konténer) esetében 
legfeljebb 8 tonna,

l) 24 m3-es, vagy ettől nagyobb űrtartalmú gyűjtő-
edény (öntömörítős, vagy telepített tömörítőfejes) 
konténer esetében legfeljebb 12 tonna,

m) előtömörített hulladék esetén az a)–g) pontok-
ban meghatározottak legfeljebb másfélszerese

lehet.”

2. §

Az R. 29. § (7) bekezdése helyébe a következő ren
delkezés lép:

„(7) Amennyiben a gyűjtőedényben elhelyezett vegyes 
települési hulladék tömege a (6) bekezdésben meghatá-
rozott ellenőrzés során történő mérés alapján 20%-kal 

vagy annál nagyobb mértékben meghaladja a (4) bekez-
dés a)–g) pontjaiban meghatározott értéket, úgy az előtö-
mörített hulladéknak minősül.”

3. §

Az R. 31. § (4) bekezdése helyébe a következő ren
delkezés lép:

„(4) Amennyiben a gyűjtőedényben nem a megfelelő 
elkülönítetten gyűjtött hulladék került elhelyezésre, úgy 
a Közszolgáltató a hulladékgyűjtés szabályainak meg-
sértését dokumentálja, és az ingatlanhasználót felszólít-
ja a hulladékgyűjtés szabályainak jövőbeni betartására. 
A Közszolgáltató a gyűjtőedénybe így elhelyezett hulla-
dékot vegyes települési hulladékként szállítja el hulladék-
kezelés céljából.”

4. §

Az R. 32. § (4) bekezdése helyébe a következő ren
delkezés lép:

„(4) Amennyiben a zsákban nem biohulladék került el-
helyezésre, úgy a Közszolgáltató a hulladékgyűjtés sza-
bályainak megsértését dokumentálja, és az ingatlanhasz-
nálót felszólítja a hulladékgyűjtés szabályainak jövőbeni 
betartására. A Közszolgáltató a kerti biohulladék gyűj-
tésére szolgáló zsákban elhelyezett hulladékot vegyes te-
lepülési hulladékként szállítja el hulladékkezelés céljá-
ból.”

5. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Budapest főváros területén végzett hulladékgazdál
kodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (IV. 18.) Főv. 
Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) módosítását a jog
szabályi változásból (a módosított 385/2014. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 7. §-ából) adódó, illetve a működési ta
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pasztalok során felmerült és szükségessé váló egyéb vál
toztatási igények indokolják. 

Részletes indokolás

1. §-hoz

A 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. §-ban elő
írtak szerint a vegyes hulladék gyűjtésére a természe
tes személy ingatlanhasználók részére 60 vagy 80 literes 
gyűjtőedény választásának a lehetőségét is biztosítania 
kell a Közszolgáltatónak. Az R. kiegészült a 60 és 80 li
teres gyűjtőedényekben, valamint az öntömörítős, vagy 
telepített tömörítőfejes konténerben elhelyezhető vegyes 
települési hulladék tömegének meghatározásával.

2. §-hoz

Az 1. § szerinti módosításhoz igazodó felsorolás pon
tosítását tartalmazza.

3–4. §-okhoz

A hulladékgyűjtés szabályainak megsértése esetén a 
közszolgáltató által követendő eljárást rögzíti.

5. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 

s
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
29/2017. (IX. 19.) Főv. Kgy. rendelete

a II. kerület Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról

Budapest Főváros Közgyűlése az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tör
vény 62. § (7) bekezdés 4. pontjában kapott felhatal
mazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdé
sében és az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 14/A. § (2) bekezdés 
d) pontjában, és a 14/B. §-ában meghatározott feladatkö
rében eljárva a következőket rendeli el. 

ELSŐ RÉSZ

Általános előírások

I. Fejezet

A rendelet hatálya és értelmező rendelkezései

1. §

E rendelet hatálya Budapest II. kerület az 1. mellék-
leten lehatárolt területére terjed ki (a továbbiakban: a te
rület).

2. §

E rendelet alkalmazásában: 

1. Tömör kerítés: olyan kerítés, amelynél a tömör fe
lületek aránya a lábazattal együtt a kerítés teljes felületé
nek 50%-át meghaladja.

2. Pavilon: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talaj
hoz rögzített vagy azon álló, huzamos emberi tartózko
dásra alkalmas építmény.

II. Fejezet

Közterület alakítására vonatkozó előírások

1. A Duna-parti sétányra vonatkozó rendelkezés

3. §

Az 1. mellékleten jelölt „Duna-parti városias jellegű 
sétány” esetében a gyalogos és kerékpáros utakat egy
mástól fizikailag el kell választani. A kerékpáros forga
lom számára legalább 3,5 méter, a gyalogos forgalom 
számára legalább 2,5 méter széles burkolt felületet kell 
biztosítani, amely kizárólag az egyéb közlekedési ele
mek és közműlétesítmények helyigénye miatt csökkent
hető. A sétány mentén fasort kell telepíteni és fenntartani.

2. Közterületen lévő építményekre vonatkozó előírások

4. §

(1) Vendéglátóterasz, közterületi pavilon nem létesít
hető.

(2) A területen kerítés létesítendő:
a) Zkp-Kk jelű területen, meglévő víztermelő kút 

üzemterülete körül,
b) Zkp-Kk jelű területen kutyafuttató körül, 
c) a HÉV üzemterülete mentén.

(3) A területen biztonsági okok miatt tömör kerítés 
nem létesíthető.

III. Fejezet

A természeti környezet védelmére vonatkozó előírások

5. §

(1) Növényegészségügyi indokból szükséges, illetve 
élet- és balesetvédelmi szempontú fakivágás esetén a 
pótlás mértéke a kivágandó fák darabszáma. 

(2) Építési tevékenység érdekében szükséges fakivá
gás esetén a fapótlás mértéke a kivágandó fák 1 méteres 
magasságban mért törzsátmérőjének összege. A karak
termegőrzés érdekében a pótlásokat azonos taxonokkal 
kell elvégezni.

(3) A faállomány megújítását célzó fakivágásokat és 
egyidejűleg a fapótlásokat több évre ütemezve kell ter
vezni, meg kell határozni az évente kivágható fák meny
nyiségét, helyét, a fapótlás mennyiségi és minőségi para
métereit, illetve a telepítés helyét. 

(4) Az 1. mellékleten jelölt „Megtartandó értékes fa
sor” csak növényegészségügyi, élet- és vagyonvédel
mi okokból, vagy a növényállomány megújítása céljá
ból vágható ki. A növényegészségügyi állapotot szükség 
szerint, amennyiben külsőleg nem szemrevételezhető be
tegség, műszeres vizsgálatokkal is alá kell támasztani. 
Egyéb okból csak akkor lehet kivágni faegyedet, ameny
nyiben a részletes dendrológiai vizsgálatok alapján a fa
egyed nem tekinthető értékesnek.
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IV. Fejezet

Telekalakítással kapcsolatos előírás

6. §

(1) Övezet határa mentén telekhatár alakítandó ki.

(2) Közterületi telkek ütemezetten is kialakíthatók.

V. Fejezet

Közművek előírásai

3. Általános előírások

7. §

Meglevő közmű kiváltása vagy megszüntetése ese
tén a feleslegessé vált közmű műtárgyait el kell bontani, 
amennyiben a bontási munkálatok nem veszélyeztetik a 
meglévő faállományt. A bontási munkálatok után a terü
letet helyre kell állítani.

4. Víziközművek

8. §

(1) Egyedi szennyvízkezelő berendezés és egyedi zárt 
szennyvíztároló nem létesíthető.

(2) Szennyvíz szikkasztása nem megengedett.

5. Elektronikus hírközlés létesítményei

9. §

Önálló antennatartó szerkezet (torony) nem létesít
hető.

MÁSODIK RÉSZ

Beépítésre nem szánt területek övezetei

VI. Fejezet

Zöldterületek

6. ZKp-Kk jelű övezetre vonatkozó rendelkezések

10. §

(1) A Zkp-Kk jelű közkert övezete jellemzően nö
vényzettel fedett közterület, amely elsősorban rekreáci
ós igények kielégítését, és a település mikroklimatikus 
viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszeré
nek védelmét szolgálja. 

(2) A terület legalább 60%-án zöldfelületet kell létesí
teni és fenntartani.

(3) Az övezet területén közhasználat elől állandóan 
elzárható terület kizárólag a meglévő vízműépítmények 
körül tartható meg, új nem létesíthető.

(4) Az övezet területén épületet elhelyezni nem sza
bad.

VII. Fejezet

Közlekedési területek

7. II. rendű főutak területe (KÖu-3)

11. §

(1) Az övezet a II. rendű főútvonalak, ezek szerviz
útjainak, csomópontjainak, műtárgyainak, továbbá par
kolók, kötöttpályás közösségi közlekedés, kerékpáros és 
gyalogos infrastruktúra elemek, mindezek csapadékvíz-
elvezető rendszerének, kikötői létesítmények parti ele
meinek, közmű és hírközlési építmények, zöldfelületi 
elemek elhelyezésére szolgál. 

(2) Az övezet területén épület nem helyezhető el.

(3) Az övezet területén
a) parkoló csak szervizútról megközelíthetően va

lósítható meg,
b) új autóbusz-megállóhely, árurakodóhely, taxiál

lomás csak öbölben létesíthető,
c) kerékpáros infrastruktúra csak önállóan, kerék

párútként vagy kétoldali irányhelyes kerékpár
sávként létesíthető, 

d) eseti forgalomkorlátozási beavatkozások kivé
telével nem szüntethető meg a közúti gépjármű
forgalom.

HARMADIK RÉSZ

VIII. Fejezet

A járművek tárolására és egyéb, közlekedésre vonatkozó 
rendelkezések

8. Személygépjárművek tárolására vonatkozó 
rendelkezések

12. §

(1) Kikötői létesítmény rendeltetésszerű használatá
hoz személygépjármű-várakozóhelyeket nem kell bizto
sítani.
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(2) Közkert rendeltetésszerű használatához személy
gépjármű-várakozóhelyeket nem kell biztosítani.

9. Vízi közlekedésre vonatkozó előírások

13. §

(1) A Szépvölgyi út–Zsigmond tér közötti partszaka
szon parthasználat biztosítása, ehhez szükséges kikötői 
létesítmény elhelyezése az 1. melléklet figyelembevéte
lével csak közszolgáltatási személyhajó osztály számá
ra megengedett.

(2) A Zsigmond tér–Csalogány utca közötti partsza
kaszon parthasználat biztosítása, ehhez szükséges kikö
tői létesítmény elhelyezése az 1. melléklet figyelembe
vételével 

a) közszolgáltatási személyhajó, 
b) vízitaxi,
c) közforgalmú személyhajó,
d) rendezvényhajó,
e) közhasználatú rekreációs létesítmény

hajóosztályok számára megengedett.

NEGYEDIK RÉSZ

Záró rendelkezés

14. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő 30. napon 
lép hatályba. 

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 62. § 
(7) bekezdés 4. pont értelmében a Fővárosi Önkormány
zat felhatalmazást kapott a Duna-parti építési szabályzat 
(DÉSZ) megállapítására.

A Fővárosi Közgyűlés 2015. január 28-i ülésén az 
50/2015. (I. 28.) számú határozatával elfogadta a Fő
városi településszerkezeti tervet (TSZT 2015) és meg
alkotta a Budapest főváros rendezési szabályzatáról 
szóló 5/2015. (II. 16.) számú önkormányzati rendele
tét (FRSZ), ezzel a DÉSZ elkészíttetésének alapfeltéte
le megteremtődött. 

A Fővárosi Önkormányzat a TSZT 2015 és az FRSZ 
alapján dolgoztatja ki a DÉSZ-t, amely a Duna főmedré
vel közvetlenül határos telkekre és a Margitsziget terüle
tére állapítja meg az építés helyi rendjét.

Az Étv. 2. § 11. pontja értelmében a DÉSZ helyi épí
tési szabályzat. 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 2. § 2. pontja szerint helyi építési sza
bályzatban együtt tervezendő terület: 

„a) egy vagy több településszerkezeti egység, vagy
b) legalább a sajátos használat szerint azonos, vagy 

a tervezett szabályozás szempontjából kapcsolódó 
telektömbök együtteséből álló, együttműködő ösz
szefüggő terület”.

Fentiek alapján a DÉSZ több ütemben is elkészíthető, 
ennek megfelelően II. üteme a II. kerület Duna-parti te
rületére vonatkozik.

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 
38. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkö
rében eljáró, részvételi szándékáról nyilatkozó államigaz
gatási szervek (Pest Megyei Kormányhivatal Környezet
védelmi és Természetvédelmi Főosztálya, Duna–Ipoly 
Nemzeti Park Igazgatóság, Fővárosi Katasztrófavédel
mi Igazgatóság, Budapest Főváros Kormányhivatala 
Népegészségügyi Főosztály, Nemzeti Közlekedési Ha
tóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala, Budapest Fő
város Kormányhivatala Műszaki Engedélyezési és Fo
gyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály, Forster Gyula 
Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Köz
pont, Budapesti Rendőr-főkapitányság, Nemzeti Mé
dia- és Hírközlési Hatóság, Országos Atomenergia Hiva
tal Nukleáris Biztonsági Igazgatóság, ÁNTSZ Országos 
Tisztifőorvosi Hivatal, Közép-Duna-Völgyi Vízügyi 
Igazgatóság, Budapest Főváros Kormányhivatala I. ke
rületi Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály), 
érintett kerületi önkormányzatok (Budapest Főváros II. 
kerületi Önkormányzat, Budapest Főváros III. kerület, 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, Budapest XI. ke
rület Újbuda Önkormányzat, Budapest Főváros XIII. ke
rületi Önkormányzat) és a településfejlesztési koncep
cióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes telepü
lésrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdésében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Budapest Főváros Kor
mányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, 
Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály vélemé
nyének kikérése megtörtént.
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Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet területi hatályát tartalmazza.

A 2. §-hoz

A rendeletben használt fogalmak magyarázatát tartal
mazza. 

A 3. §-hoz

A Duna-parti sétányra vonatkozó rendelkezés.

A 4. §-hoz

A közterületen lévő építményekre vonatkozó előírás.

Az 5. §-hoz

A természeti környezet védelmére vonatkozó előírá
sok.

A 6. §-hoz

A telekalakításra vonatkozókat tartalmazza.

A 7. §-hoz

A terület közművesítésével kapcsolatos rendelkezé
sek.

A 8. §-hoz

A víziközművekre vonatkozó előírások.

A 9. §-hoz

Az elektronikus hírközlésre vonatkozó előírások.

A 10. §-hoz

A közkert (Zkp-Kk) övezetre vonatkozó rendelkezé
sek.

A 11. §-hoz

A közlekedési területekre (KÖu-3) vonatkozó előírá
sok.

A 12. §-hoz

A személygépjárművek tárolására vonatkozó rendel
kezések. 

A kikötői létesítmény rendeltetésszerű használatához 
személygépjármű-várakozóhelyeket azért nem kell biz
tosítani, mert azokat a Margit híd északi oldalán az alsó 
rakparthoz kapcsolódó parkolóterület biztosítja.

A 13. §-hoz

A vízi közlekedésre vonatkozó előírások.

A 14. §-hoz

Záró rendelkezések.

Az 1. melléklethez

A szabályozási tervlap.
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1. melléklet a 29/2017. (IX. 19.) Főv. Kgy. rendelethez*
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* A térkép megtekinthető a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (Budapest V., Bárczy István utca 1–3.)

s
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II. rész

Kivonat a Fővárosi Közgyűlés
2017. június 14-i ülésének

jegyzőkönyvéből

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

739/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 5. pontként tárgyalja meg a „Javas
lat a „Blaha Lujza tér rekonstrukciója” című pro
jekttel kapcsolatos döntésekre” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

740/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 3. pontként tárgyalja meg a „Javas
lat a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmével kapcso
latos egyes döntések meghozatalára” című előter
jesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

741/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi a „Megállapodás megkötése Bu
dapest X. kerület Népliget kerületi építési szabály
zata elkészítéséhez” című előterjesztést. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

742/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat a BKV Zrt. T-327/15 
számú budapesti közösségi közlekedési eszközök 
és közlekedési köztéri reklámhelyek reklámcélú 
hasznosítása tárgyú ajánlattételi felhívás visszavo
nására” című előterjesztés napirendre vételére vo
natkozó javaslatot. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

743/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat a fővárosi és kerületi 
önkormányzati közterület-felügyeleti térfigyelő ka
merák alapján kiszabott bírság visszafizetésére” cí-
mű előterjesztés napirendre vételére vonatkozó ja
vaslatot. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

744/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Budapest Főváros Önkormány
zata felterjesztési jogára vonatkozó javaslat a Vá
rosliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. 
évi CCXLII. törvénnyel kapcsolatban” című előter
jesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

745/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat a Budapest Szíve Prog
rammal kapcsolatos OLAF-jelentés kikérésére” cí-
mű előterjesztés napirendre vételére vonatkozó ja
vaslatot. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

746/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat a Budapest IX. kerület 
Budapest Park rendezésére” című előterjesztés na
pirendre vételére vonatkozó javaslatot. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

747/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a pótkézbesítéssel megküldött elő
terjesztések napirendről történő levételére irányuló 
javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

748/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el az „Állítsuk meg Brüsszelt!” című 
előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javas
latot. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

749/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg: 
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 1. Javaslat Testvérvárosi Együttműködési Megál
lapodás jóváhagyására Budapest és Beregszász 
között 

 2. Javaslat az egyes fővárosi közgyűlési rendele
tek módosításáról szóló …/2017. (……) Főv. 
Kgy. rendelet megalkotására 

 3. Javaslat a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmé
vel kapcsolatos egyes döntések meghozatalára

 4. Javaslat a közlekedési jelzőlámpás csomó
pontok vezérléséhez szükséges alépítmény és 
védőcsőrendszer szabad kapacitásának terhére 
megkötött bérleti szerződés módosítására

 5. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos 
tulajdonában álló REK Kft. könyvvizsgálójá
nak megválasztására és díjazása megállapítá
sára

 6. Javaslat a Budapest 2024 Nonprofit Zrt. végel
számolása elrendeléséhez szükséges döntések 
meghozatalára

 7. A Magyar Úszó Szövetség 2022. vagy 2024. 
évi rövidpályás úszó VB-re benyújtandó pályá
zatához nyújtandó elvi támogatás

 8. Javaslat a „Blaha Lujza tér rekonstrukciója” 
című projekttel kapcsolatos döntésekre

 9. Javaslat a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasz
nú Nonprofit Kft. „v.a.” végelszámolásának le
zárására vonatkozó egyes tulajdonosi döntések 
meghozatalára 

10. Javaslat köznevelési feladatellátást szolgáló 
ingó és ingatlan vagyon egyházi, állami fenn
tartó részére történő átadásával kapcsolatos 
döntések meghozatalára 

11. Javaslat a Bp. III. kerület, Vöröskereszt utca 
9–11. szám alatti ingatlan egy részére vonatko
zó haszonkölcsön szerződés elfogadására 

12. Javaslat az FTSZV Kft.-vel kapcsolatos dönté
sek meghozatalára 

13. Javaslat egyes XVII. kerületi ingatlanok telek
határ-rendezésével összefüggő ingyenes tulaj
donjog-átruházásra

14. Javaslat a Budapest XXI. kerület, Csepel Ön
kormányzata által kérelmezett, közfeladat ellá
tásához szükséges ingatlan ingyenes tulajdon
ba adására (Budapest XXI., Magasházy u. 5. 
szám alatti 210240 hrsz.) 

15. Javaslat a „Fogadj Örökbe Egy Macit” Alapít
vánnyal érvényben lévő közfeladat ellátásához 
kapcsolódó használati megállapodás 1. számú 
módosításának elfogadására

16. Javaslat a lakásbérbeadási rendelet módosítá
sára 

17. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdoná
ban álló, a II. kerületi Önkormányzat egészség
ügyi alapellátását szolgáló ingatlanok tulajdoni 
és használati viszonyainak rendezésére 

18. Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési 
Közalapítvánnyal kapcsolatos döntések meg
hozatalára 

19. Javaslat az M3 autópálya fővárosi bevezető 
szakasz zajvédőfal kivitelezése feladat jóváha
gyására  

20. Javaslat a Csepeli gerincút II–III. ütem terve
zése feladat jóváhagyására

21. Javaslat az elektronikus jegyrendszer projek
tet érintő változások okán felmerülő stratégiai, 
jogi és finanszírozási döntések jóváhagyására

22. Javaslat a Budapesti villamos és trolibusz jár
műfejlesztés I. ütem önerő biztosításával kap
csolatos döntések meghozatalára

23. Javaslat a „HUHA II – Új Hulladékhasznosító 
és Iszapégető Erőmű” című projekttel kapcso
latos döntések meghozatalára

24. Javaslat az 1-es villamosvonal meghosszabbí
tása Etele térig projekttel kapcsolatos döntések 
meghozatalára

25. Beszámoló az FTSZV Fővárosi Településtisz
tasági és Környezetvédelmi Kft. 2016. évi köz
szolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről 
és a 2016. évi támogatások elszámolásáról 

26. Javaslat a Budapesti Vidám Park Zrt. „v.a.” 
végelszámolásának lezárására 

27. Javaslat a BKK Zrt. és BKV Zrt. üzleti terv 
módosításának, valamint a BKK Zrt. 2017. évi 
éves szerződésének és 2017. évi éves mellékle
te módosításának elfogadására  

28. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és 
a BKK Zrt. közötti feladatellátásról és köz
szolgáltatásról szóló keretmegállapodás módo
sítására, valamint egyéb folyamatban lévő köz
lekedésszervezői feladatokat érintő szükséges 
döntések meghozatalára 

29. Javaslat a Budapest Közút Zrt.-vel kötött fel
adatellátásról és közszolgáltatásról szóló 
keretmegállapodás 2017. évi éves szerződésé
nek módosítására  

30. Javaslat az FKF Nonprofit Zrt.-vel kötött hul
ladékgazdálkodási és közterület-tisztántartá
si közszolgáltatási keretszerződés, valamint a 
Budapest főváros területén végzett hulladék
gazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. 
(IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására  

31. Javaslat a Budapest főváros közigazgatási terü
letén a járművel várakozás rendjének egységes 
kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzem
képtelen járművek tárolásának szabályozásáról 
szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet mó
dosítására, valamint a IX. kerületi Önkormány
zattal kötött parkolási együttműködési megál
lapodás módosítására 

32. Javaslat a Budapest főváros építészeti öröksé
gének fővárosi helyi védelméről szóló 37/2013. 
(V. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására
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33. Javaslat a Duna Transznacionális Programban 
„Duna menti városi erdők (UrbForDan)” című 
pályázat benyújtására  

34. Javaslat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
mal megkötött, az olimpiai pályázattal össze
függő soron kívüli feladatok finanszírozásáról 
szóló támogatási szerződés 1. sz. módosítására  

35. Javaslat a VEKOP-5.3.1-15 konstrukcióban 
megvalósuló egyes projektekkel kapcsolatos 
döntések meghozatalára  

36. Javaslat Horizont 2020 Cities4People című 
projekt támogatási szerződés megkötésére 

37. Javaslat a FÁNK Mesepark projekt többletfor
rásának biztosításához

38. Javaslat a BKISZ projekt megvalósítására, az 
érintett kerületekkel megkötött megállapodá
sok módosítására  

39. Javaslat a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2017. évi 
zöldfelületi közszolgáltatási szerződés 1. szá
mú módosításának megkötésére, valamint a 
Margitsziget Szökőkút multimédiás bővítésére

40. Javaslat iskolai közétkeztetési pályázat be
nyújtására az Innovatív Városi Akciók (Urban 
Innovation Actions) Program keretében  

41. Javaslat alapítványok támogatására a „917602 
Céltartalék egyes önként vállalt kulturális fel
adatokra” cím előirányzata terhére  

42. Javaslat év közben felmerülő szociális, közne
velési és kulturális feladatok támogatására a 
„842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím, 
a „930001 Általános tartalék” cím, illetve a 
„917001 Kulturális és városarculati keret cél
tartalék” cím előirányzata terhére 

43. Javaslat a nevelési-oktatási intézményekben 
alkalmazandó étkezési térítési díjak és nyers
anyagnorma megállapításáról szóló 6/2015. 
(II. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosítására 

44. Javaslat a fővárosi önkormányzati tulajdonú 
közterületeken megrendezésre kerülő futó 
sportesemények szabályozásáról szóló 40/2012. 
(V. 8.) Főv. Kgy. rendelet módosítására  

45. Javaslat a Budapest Bora elismerő cím alapítá
sáról szóló rendelet megalkotására  

46. Javaslat az Észak-Pesti Tankerületi Központtal 
kötött vagyonkezelési szerződés módosítására 
és tárgyi eszközök selejtezésére  

47. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Gödöllői 
Idősek Otthona férőhelybővítéséhez kapcsoló
dó fenntartói döntések meghozatalára 

48. Javaslat a köznevelési és szociálpolitikai ága
zathoz tartozó egyes költségvetési szervek ala
pító okiratának módosítására  

49. Javaslat egyes kulturális társaságok szervezeti 
és működési szabályzatának és alapító okiratá
nak módosítására  

50. Javaslat a Centrál Színház Nonprofit Kft.-vel 
kötendő szerződések jóváhagyására

51. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 
2017. évi összevont költségvetéséről szóló 
8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítá-
sára 

52. Javaslat az „Építészeti Örökségvédelmi Támo
gatás 2017” pályázatának kiírására  

53. Javaslat az „Építészeti Értékvédelmi Támoga
tás 2015” egy megállapodásának határidő-mó
dosítására  

54. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézmény
vezetőinek megbízására

55. Javaslat személyi döntések meghozatalára
56. Javaslat a Duna-Buda építészeti tervpályázat 

kiírásához szükséges döntések meghozatalára   
57. Javaslat kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetői

nek munkavégzésre irányuló további jogviszo
nyaival kapcsolatos döntésre  

58. Javaslat a BFVK Zrt. 2017. évi éves szerződé
sének 1. számú módosítására

59. Javaslat egyes fővárosi névtelen közterületek 
elnevezésére

60. Javaslat a 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36–38. 
Társasház alapító okiratának az ingatlannyil
vántartásba történő ismételt benyújtására

61. Javaslat a kötelezően ellátandó helyi közössé
gi közlekedési feladat támogatása felhasználá
sának szabályairól szóló 2017. évi támogatási 
szerződés megkötésére

62. Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zárt
körűen Működő Nonprofit Részvénytársaság 
2017. évi közterület-tisztántartási közszolgál
tatási szerződésének jóváhagyására, megköté
sére 

63. Javaslat a 2016. évi TÉR_KÖZ pályázaton tá
mogatást elnyert városrehabilitációs projektek 
együttműködési megállapodásainak jóváha
gyására

64. Javaslat a BKV Zrt. 2016. évi konszolidált be
számolójával kapcsolatos tulajdonosi dönté
sekre  

65. Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Köz
pont Zrt. 2016. évi konszolidált beszámolójá
val kapcsolatos tulajdonosi döntésekre 

66. Javaslat a BVH Budapesti Városüzemeltetési 
Holding Zrt. 2016. évi konszolidált beszámo
lójával kapcsolatos tulajdonosi döntések meg
hozatalára

67. Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-
vel kötendő 2017. évi megállapodások megkö
tésére  

68. Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
felfüggesztés miatt folytatólagosan megtartan
dó 2017. évi rendes közgyűlésének egyes na
pirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések 
meghozatalára 

69. Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
2017. évi üzleti tervének elfogadására  
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70. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2017. évi 
beruházási tervének 1. számú módosítására  

71. Javaslat a Budapesti Központi Szennyvíztisztí
tó Telepen 2016. december 31-ig elvégzett fel
újítási feladatok elfogadására 

72. Megállapodás megkötése Budapest X. kerület 
Népliget kerületi építési szabályzata elkészíté
séhez

73. Javaslat a Cséry-telep kármentesítésének elő
készítésére a Vidékfejlesztési Minisztériummal 
kötött támogatási szerződés 3. számú módosí
tására

74. Javaslat az Energia-Hatékony Önkormányza
tok Szövetsége tagság megszüntetésére  

75. Javaslat támogató nyilatkozatok kiadására fő
városi cégek részére a KEHOP-5.2.8 „Álla
mi támogatási szabályok szerint megvalósuló 
épületenergetikai fejlesztések” c. konstrukció
ba benyújtandó támogatási kérelmekhez  

76. Javaslat a KEHOP-5.2.2. a „Fővárosi Önkor
mányzat és intézményei épületeinek energe
tikai korszerűsítése” c. projekttel kapcsolatos 
döntések meghozatalára  

77. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és 
az ENVIRODUNA Kft. közötti megállapodá
sokkal kapcsolatos döntések meghozatalára  

78. Javaslat „Budapest zöldfelületi rendszerének 
fejlesztési koncepciója” elfogadására  

79. Javaslat a Rákos-patak és környezetének fej
lesztésével kapcsolatos döntések meghozatalára  

80. Javaslat Budapest XIV. kerület, Hungária kör
út – Kerepesi út – Ifjúság útja – Stefánia út ál
tal határolt területre vonatkozó TSZT 2015 és 
FRSZ eseti módosításhoz kapcsolódó környe
zeti értékelés szükségességének eldöntésére

81. Javaslat a Magyar Labdarúgó Szövetséggel a 
Budapesti Pályafejlesztési Programban való 
rész  vétel tárgyában szándéknyilatkozat aláírá
sára 

82. Javaslat a köznevelési ágazathoz alapított 
egyes alapítványok 2016. évi közhasznúsági 
jelentésének és beszámolójának tudomásulvé
telére 

83. Javaslat a Budapesti Fesztiválzenekar Alapít
vánnyal kötött közszolgáltatási keretszerződés 
módosítására   

84. Javaslat közművelődési érdekeltségnövelő pá
lyázat benyújtására

85. Javaslat a köznevelési ágazathoz tartozó meg
szűnő költségvetési intézmények záró beszá
molójának elfogadására  

86. Javaslat Budapest 2017–2021. időszakra szóló 
települési környezetvédelmi programjának jó
váhagyására  

87. Javaslat a „Szerződés a FINA 2018. évi Junior 
Szinkronúszó Világbajnokságának megrende
zésére és lebonyolítására” irányuló megállapo
dás megkötésére

88. Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határoza
tok végrehajtásáról

89. Döntés Budapest Ösztöndíj Program keretében 
az ösztöndíjak odaítéléséről

90. Javaslat Budapest kanadai nyárfa (populus x 
canadensis, köznyelvi nevén: vattázó nyárfa) 
mentesítésére 2025-ig 

91. Vizsgálat az FKF Nonprofit Zrt.-nél 

A napirend 1. pontja: Javaslat testvérvárosi együtt-
működési megállapodás jóváhagyására Budapest és Be-
regszász között 

Előterjesztő: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

750/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja az előterjesztés mellékleteként csatolt 
testvérvárosi együttműködési megállapodást Buda
pest és Beregszász között.

A napirend 2. pontja: Javaslat az egyes fővárosi köz-
gyűlési rendeletek módosításáról szóló …/2017. (……) 
Főv. Kgy. rendelet megalkotására

Előterjesztő: Tarlós István 

A Fővárosi Közgyűlés 

megalkotja 20/2017. (VI. 21.) önkormányzati rendeletét 
az egyes fővárosi közgyűlési rendeletek módosításáról az 
előterjesztés 1. sz. melléklete szerint.

A napirend 3. pontja: Javaslat a Csillaghegyi-
öblözet árvízvédelmével kapcsolatos egyes döntések 
meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

751/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
tudomásul veszi a Csillaghegyi-öblözetben a Du
na-parti nyomvonalon megvalósítandó árvízvédel
mi létesítményről az előterjesztésben és az előadott 
prezentációban foglalt tájékoztatást, egyben felkéri 
a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az árvízvé
delmi létesítmény megvalósításához szükséges en
gedélyezési eljárások megindításáról. 

Határidő: 2017. június 19. 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 4. pontja: Javaslat a közlekedési jelzőlám-
pás csomópontok vezérléséhez szükséges alépítmény és 
védőcsőrendszer szabad kapacitásának terhére megkö-
tött bérleti szerződés módosítására

Előterjesztő: Tarlós István 
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

752/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a közlekedési jelzőlámpás 
csomópontok vezérléséhez szükséges alépítmény 
és védőcsőrendszer szabad kapacitásának terhére 
megkötött megállapodást – bérleti szerződés módo
sítása tárgyában – az előterjesztés 2. számú mellék
lete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármes
tert annak aláírására.

Határidő: a Bérlő és Üzemeltető általi aláírást köve
tő 30 nap 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 5. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat kizárólagos tulajdonában álló REK Kft. könyv-
vizsgálójának megválasztására és díjazása megállapítá-
sára

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

753/2017. (VI. 14.) 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 
REK Rác Fürdő Eszközkezelő Korlátolt Felelőssé
gű Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljár
va úgy dönt, hogy
– A Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a 

Correct Pénzügyi és Könyvszakértő Kft.-t (szék
helye: 1026 Budapest, Bimbó út 182., könyv
vizsgálói kamarai nyilvántartási száma: 000079, 
cégjegyzékszáma: 01-09-907186), a könyvvizs
gálatért felelős személynek megválasztja Egri 
István Ivánt (könyvvizsgáló kamarai nyilvántar
tási száma: 003152) 2017. június 1-től 2019. 
május 31-ig terjedő időtartamra 560 000 Ft/év + 
áfa megbízási díjért.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § 
(4) bekezdésének megfelelően az alapítói dön
tésről értesítse a Társaság vezető tisztségvise
lőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra 
vonatkozó változások Cégbírósághoz való be
jelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását 
követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerző
dés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 6. pontja: Javaslat a Budapest 2024 
Nonprofit Zrt. végelszámolása elrendeléséhez szükséges 
döntések meghozatalára

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

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

754/2017. (VI. 14.) 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 Budapest 2024 Nonpro
fit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a Társa
ság) közgyűlési ülés tartása nélküli határozathoza
tala során a Budapest Főváros Önkormányzata mint 
részvényes képviseletében eljáró személy kötött 
mandátummal eljárva „igen” szavazatával támo
gassa a következő döntések meghozatalát:
– A Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Műkö

dő Részvénytársaság jogutód nélküli – végelszá
molás útján történő – megszüntetését és a vég
elszámolás elrendelését a cégnyilvánosságról, a 
cégbírósági eljárásról és a végelszámolásról szó
ló 2006. évi V. törvény 98. § (1) bekezdésében 
foglaltak alapján.

– A Társaság végelszámolásának kezdő időpontja
ként a 2017. szeptember 1. napjának meghatáro
zását.

– Annak megállapítását, hogy a Társaság a vég
elszámolási eljárás alatt „végelszámolás alatt” 
(„v.a.”) toldattal használja a cégnevét, illet
ve a végelszámolás kezdő időpontjától a Társa
ság önálló képviseleti joggal rendelkező vezető 
tisztségviselőjének a végelszámoló minősül.

– A végelszámolás kezdő időpontjával a Társaság 
végelszámolójának a Nemzeti Reorganizációs 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (szék
helye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12–
14., cégjegyzékszáma: 01-09-994411), szemé
lyében felelősként: Fodor Gergely (anyja neve: 
………………, lakcíme: ……………….) meg
választását havi 500 000 Ft + áfa összegű meg
bízási díj mellett.

– A Társaság állandó könyvvizsgálójaként jelenleg 
eljáró szervezet, az Ernst & Young Könyvvizs
gáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 
1132 Budapest, Váci út 20., cégjegyzékszá
ma: 0109267553, könyvvizsgálói nyilvántartá
si száma: 001165) és a könyvvizsgálatért fele
lős személyként Bartha Zsuzsanna (anyja neve: 
……………, lakcíme: ………………..., kama
rai nyilvántartási száma: 005268) könyvvizsgá
lói megbízatásának 2018. december 31-ig törté
nő meghosszabbítását a jelenlegi megbízási díj 
mérséklésével az alábbiak szerint: 2017. augusz
tus 31-i zárómérleg könyvvizsgálatára 3 500 000 
Ft + áfa, a 2017. december 31-i éves beszá moló 
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könyvvizsgálatára 1 500 000 Ft + áfa, a 2018. 
évi beszámoló könyvvizsgálatára 1 500 000 Ft + 
áfa megbízás díj mellett.

– Dr. Csörgits Lajos jelenlegi igazgatósági tag 
2017. május 3. napjával történő lemondásának 
tudomásulvételét, ezzel egyidejűleg dr. Kulcsár 
Krisztián (anyja neve: ……………….., születé
si hely, idő: ………………….) megválasztását a 
Társaság közgyűlési ülés tartása nélküli határo
zathozatala napját követő naptól a Társaság igaz
gatósági tagjává a korábbi és jelenlegi igazgató
sági tagok megbízatásával összhangban velük 
azonos határozott időtartamra, a korábbi igaz
gatósági tag díjazásával azonos mértékű bruttó  
250 000 Ft/hó összegű díjazás megállapítása 
mellett. 

– Dr. Bartha Csaba, jelenlegi felügyelő-bizottsági 
tag, egyben elnök 2017. május 8. napjával történő 
lemondásának tudomásulvételét, ezzel egyidejű
leg Fábián László (anyja neve: ……………….., 
születési hely, idő: ………………...) megvá
lasztását a Társaság felügyelő-bizottsági tagjá
vá, egyben elnökévé a Társaság közgyűlési ülés 
tartása nélküli határozathozatalának napját kö
vető naptól a korábbi felügyelő-bizottsági elnök 
megbízatásával összhangban 2017. december 
31. napjáig tartó határozott időtartamra, a koráb
bi felügyelő-bizottsági elnök díjazásával azonos 
mértékű bruttó 250 000 Ft/hó összegű díjazás 
megállapítása mellett.

– Dr. Sipos Gertrúd jelenlegi felügyelő bizottsá
gi tag 2017. július 31. napjával történő lemon
dásának tudomásulvételét, ezzel egyidejűleg dr. 
Nagy Zsigmond (anyja neve: ………………, 
születési hely, idő: ……………….) megválasz
tását 2017. augusztus 1. napjától a Társaság felü
gyelő bizottsági tagjává a korábbi felügyelő bi
zottsági tag megbízatásával összhangban 2017. 
december 31. napjáig tartó határozott időtartam
ra, a korábbi felügyelő bizottsági tag díjazásával 
azonos mértékű bruttó 150 000 Ft/hó összegű dí
jazás megállapítása mellett.

Határidő: a közgyűlési ülés tartása nélküli határozat
hozatal napja 

Felelős: Tarlós István 

755/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt sze
mélyt, hogy a Budapest 2024 Nonprofit Zrt. köz
gyűlési ülés tartása nélküli határozathozatala so
rán Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi 
képviseletében kötött mandátummal eljárjon, és 
felkéri a főpolgármestert az általa a részvényesi ha
tározatok aláírására kijelölt részvényesi képviselő 
meghatalmazásának aláírására és kiadására. 

Határidő: a közgyűlési ülés tartása nélküli határozat
hozatal napja 

Felelős: Tarlós István 

756/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Hatályon kívül helyezi a 2024-es nyári olimpiai 
és paralimpiai játékok budapesti megrendezésé
re irányuló pályázat során a Nemzetközi Olimpi
ai Bizottság által kért garancialeveleket jóváhagyó 
7/2016. (I. 27.), 1230/2016. (IX. 28.), 1231/2016. 
(IX. 28.), 1232/2016. (IX. 28.), 1234/2016. (IX. 
28.), 7/2017. (I. 25.), 8/2017. (I. 25.), 9/2017. (I. 
25.), 10/2017. (I. 25.), 11/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. 
határozatokat. 

A napirend 7. pontja: A Magyar Úszó Szövetség 
2022. vagy 2024. évi rövidpályás úszó VB-re benyújtan-
dó pályázatához nyújtandó elvi támogatás

Előterjesztők: dr. Szeneczey Balázs, Szalay-
Bobrovniczky Alexandra 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

757/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy pénzügyi kötelezettségvállalásnak 
nem minősülő támogatását adja a Magyar Úszó 
Szövetség 2022. vagy 2024. évi rövidpályás úszó 
világbajnokság megrendezésére irányuló pályáza
tához, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntés
ről tájékoztassa a Magyar Úszó Szövetség elnökét.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 8. pontja: Javaslat a „Blaha Lujza tér re-
konstrukciója” című projekttel kapcsolatos döntésekre

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

758/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Blaha Lujza tér” megnevezésű 
feladatot a továbbiakban „Blaha Lujza tér rekonst
rukciója” néven 2017–2019. években 1 845 000 E 
Ft összköltséggel valósítja meg. A feladat összkölt
ségéből a megvalósíthatósági tanulmányterv, az en
gedélyezési és kiviteli tervezésű munkák összege 
85 000 E Ft, amelyek a BKK Zrt. útján megvalósí
tási megállapodás alapján kerülnek elvégzésre.

759/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei 
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésé
nek, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről 
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 8. § (1) 
bekezdés c) pontjában foglalt hatáskörében eljárva 
jóváhagyja a 7521. azonosító számú, „Blaha Lujza 
tér rekonstrukciója” megnevezésű célokmányt az 
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalom
mal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskod
jon a célokmány aláírásáról.
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Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István

760/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkor
mányzata és a BKK Zrt. között, a „Blaha Lujza tér 
rekonstrukciója” megnevezésű megvalósítási meg
állapodást az előterjesztés 2. számú melléklete sze
rinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy 
gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.  

Határidő: a célokmány aláírását követő 15 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 9. pontja: Javaslat a Fővárosi Biztonsá-
gi Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. „v.a.” végelszámolá-
sának lezárására vonatkozó egyes tulajdonosi döntések 
meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Kocsis Máté 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

761/2017. (VI. 14.) 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 Nonprofit Kft. „v.a.” 
legfőbb szerveként eljárva tudomásul veszi a végel
számoló által a végelszámolás költségeiről benyúj
tott elszámolást az előterjesztés 3. sz. melléklete 
szerinti tartalommal.

762/2017. (VI. 14.) 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 Nonprofit Kft. „v.a.” 
legfőbb szerveként eljárva elfogadja az előterjesz
tés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal a végel
számoló által – a Ctv. 111. § (1) bekezdése alapján 
– elkészített alábbi végelszámolási záródokumen
tumokat:
– az adóbevallásokat; 
– a Társaság 2016. április 1. – 2017. március 31. 

napjáig terjedő időszakra vonatkozó számviteli 
beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, 
kiegészítő mellékletét, közhasznúsági mellékle
tét) és az arról szóló könyvvizsgálói jelentést;

– a vagyonfelosztási javaslatot;
– a végelszámolási zárójelentést.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntés
ről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján a Társaság 
végelszámolóját értesítse annak érdekében, hogy a 
végelszámolási záródokumentumok Fővárosi Tör
vényszék Cégbíróságához történő benyújtásával 

kezdeményezze a Társaság cégjegyzékből való tör
lését.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

763/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon ar
ról, hogy a végelszámoló a – vagyonfelosztási ja
vaslat szerinti – ki nem egyenlített kötelezettsége
ket kifizesse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

764/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon ar
ról, hogy a végelszámoló a Fővárosi Biztonsági Iro
da Közhasznú Nonprofit Kft. „v.a.” törléséről szóló 
cégbírósági végzés közlését követő 30 napon belül 
a Társaság vagyonfelosztás szerinti vagyonát – az 
alapító okiratában foglaltakkal összhangban egyes 
településüzemeltetési feladatok ellátása mint köz
cél megvalósítása érdekében – adja át az Alapító 
(Fővárosi Önkormányzat) részére. 

Határidő: a Társaság cégjegyzékből való törléséről 
szóló végzés közlését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István 

765/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Az FBI végelszámolás lezárása érdekében meg
emeli a „851901 Részesedések értékesítéséhez, 
megszűnéséhez kapcsolódó bevételek” cím bevéte
li, azon belül felhalmozási bevételek (részesedések 
értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó bevé
telek) előirányzatot 13 438 E Ft-tal, és egyidejűleg 
azonos összeggel megemeli a „887401 Vállalkozá
si és vagyonkezelési feladatok” cím kiadási, azon 
belül dologi kiadások (többi dologi kiadás) elő
irányzatát.

766/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
45. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljár
va, a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Non
profit Kft. „v.a.” törléséről szóló cégbírósági vég
zés közlését követően a Társaság vagyonfelosztása 
szerint, Alapító (Fővárosi Önkormányzat) részére 
átadott vagyonát ingyenesen, határozatlan időre – a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 1. pont
jában, valamint a közterület-felügyeletről szóló 
1999. évi LXIII. törvény 1. § (1) bekezdés a) pont
jában foglalt közfeladat ellátása céljából – haszná
latba adja a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti 
Igazgatóság részére.
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767/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkor
mányzata és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti 
Igazgatóság közötti, az előterjesztés 7. számú mel
léklete szerinti használati megállapodást, és felkéri 
a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú 
Nonprofit Kft. „v.a.” vagyonfelosztás szerinti va
gyonának Alapító (Fővárosi Önkormányzat) részé
re történő átadását követő 30 nap 

Felelős: Tarlós István 

768/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a végelszámolási eljárás befejezése 
után a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Non
profit Kft. „v.a.” iratai térítésmentesen a tulajdonos, 
Budapest Főváros Önkormányzata irattárában (Bu
dapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci köz 2.) ke
rülnek elhelyezésre.

Határidő: a Társaság cégjegyzékből való törléséről 
szóló végzés közlését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István 

A napirend 10. pontja: Javaslat köznevelési feladat-
ellátást szolgáló ingó és ingatlan vagyon egyházi, állami 
fenntartó részére történő átadásával kapcsolatos dönté-
sek meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, Szalay-Bobrovniczky 
Alexandra 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

769/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkor
mányzata, az Esztergom-Budapesti Főegyházme-
gye és a Budapesti Vendéglátóipari és Humán 
Szakképzési Centrum közötti, a Budapesti Vendég-
látóipari és Humán SZC Kanizsay Dorottya Szak
képző Iskolája feladatellátását szolgáló ingó és in
gatlan vagyon ingyenes haszonkölcsönbe adásáról 
szóló szerződést az előterjesztés 2. számú mellékle
te szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert 
a szerződés aláírására. 

Határidő: a fenntartói jog átruházásról szóló döntés 
meghozatalát követő 60 nap 

Felelős: Tarlós István 

770/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. 
rendelet 40. § (7) bekezdése alapján eseti jelleggel 
magához vonja a Budapest Főváros Önkormányza
ta vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. 
Kgy. rendelet 22. § (2) bekezdésében a Tulajdo
nosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizott

ságra átruházott hatáskört, és előzetes tulajdonosi 
hozzájárulást ad az Esztergom-Budapesti Főegy
házmegye részére az előterjesztés 4. számú mellék
lete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármes
tert az előzetes tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat 
aláírására és kiadására.

Határidő: az előzetes tulajdonosi nyilatkozat záradé
kának az Esztergom-Budapest Főegyházmegye ál
tal történő aláírását követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István 

771/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkor
mányzata, a Hajdúdorogi Metropolitai Egyház és a 
Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum közötti, 
a Budapesti Gazdasági SZC Leövey Klára Közgaz
dasági Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája fel
adatellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon in
gyenes haszonkölcsönbe adásáról szóló szerződést 
az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tarta
lommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés 
aláírására. 

Határidő: a fenntartói jog átruházásáról szóló döntés 
meghozatalát követő 60 nap 

Felelős: Tarlós István 

772/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkor
mányzata és a Klebelsberg Központ közötti, a Budai 
Középiskola feladatellátásához szükséges vagyon
elemek vagyonkezelésbe adásáról szóló szerződés 
megszűnéséről szóló megállapodást az előterjesztés 
8. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri 
a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 90 nap 
Felelős: Tarlós István 

773/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkor
mányzata és a Budapesti Gazdasági Szakképzési 
Centrum által kötött vagyonkezelési szerződés 1. 
számú módosítását az előterjesztés 9. számú mel
léklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgár
mestert a szerződés aláírására.

Határidő: 90 nap 
Felelős: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

774/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az alábbi napirendi pontok tárgyalá
sát a Közgyűlés következő ülésére elnapolja: 
11. Javaslat a Bp. III. kerület, Vöröskereszt utca 

9–11. szám alatti ingatlan egy részére vonatko
zó haszonkölcsön szerződés elfogadására 
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14. Javaslat a Budapest XXI. kerület, Csepel Ön
kormányzata által kérelmezett, közfeladat ellá
tásához szükséges ingatlan ingyenes tulajdon
ba adására (Budapest XXI., Magasházy u. 5. 
szám alatti 210240 hrsz.) 

17. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdoná
ban álló, a II. kerületi Önkormányzat egészség
ügyi alapellátását szolgáló ingatlanok tulajdoni 
és használati viszonyainak rendezésére 

30. Javaslat az FKF Nonprofit Zrt.-vel kötött hul
ladékgazdálkodási és közterület-tisztántartá
si közszolgáltatási keretszerződés, valamint a 
Budapest főváros területén végzett hulladék
gazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. 
(IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására  

32. Javaslat a Budapest főváros építészeti öröksé
gének fővárosi helyi védelméről szóló 37/2013. 
(V. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

46. Javaslat az Észak-Pesti Tankerületi Központtal 
kötött vagyonkezelési szerződés módosítására 
és tárgyi eszközök selejtezésére  

48. Javaslat a köznevelési és szociálpolitikai ága
zathoz tartozó egyes költségvetési szervek ala
pító okiratának módosítására  

49. Javaslat egyes kulturális társaságok szervezeti 
és működési szabályzatának és alapító okiratá
nak módosítására  

58. Javaslat a BFVK Zrt. 2017. évi éves szerződé
sének 1. számú módosítására

69. Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
2017. évi üzleti tervének elfogadására  

74. Javaslat az Energia-Hatékony Önkormány-
zatok Szövetsége tagság megszüntetésére  

78. Javaslat „Budapest zöldfelületi rendszerének 
fejlesztési koncepciója” elfogadására  

82. Javaslat a köznevelési ágazathoz alapított 
egyes alapítványok 2016. évi közhasznúsági 
jelentésének és beszámolójának tudomásulvé
telére 

83. Javaslat a Budapesti Fesztiválzenekar Alapít
vánnyal kötött közszolgáltatási keretszerződés 
módosítására   

84. Javaslat közművelődési érdekeltségnövelő pá
lyázat benyújtására

86. Javaslat Budapest 2017–2021. időszakra szóló 
települési környezetvédelmi programjának jó
váhagyására  

88. Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határoza
tok végrehajtásáról

90. Javaslat Budapest kanadai nyárfa (populus x 
canadensis, köznyelvi nevén: vattázó nyárfa) 
mentesítésére 2025-ig   

91. Vizsgálat az FKF Nonprofit Zrt.-nél 

A napirend 11. pontja: Javaslat az FTSZV Kft.-vel 
kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

775/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
hatályon kívül helyezi az 1498/2016. (X. 26.), az 
1499/2016. (X. 26.) és az 1501/2016. (X. 26.) Főv. 
Kgy. határozatokat.

776/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Az alábbi közszolgáltatások ellátásáért felelős ön
kormányzatként egyetért az FTSZV Kft.-re vonat
kozó, az előterjesztésben bemutatott felülvizsgált 
reorganizációs javaslattal, mely szerint: 
– a Budapest területén képződő, nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjté
se, szállítása, ártalmatlanításra való átadása, a 
BKSZTT-n keletkező szennyvíziszap szállítása, 
továbbá a BKSZT projekt keretében beszerzett, 
Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező mo
nitoring gépjármű üzemeltetése, azzal végzendő 
labortevékenység ellátása közszolgáltatási tevé
kenység oly módon kerüljön a továbbiakban a 
Fővárosi Vízművek Zrt. feladatkörébe, hogy az 
FTSZV Kft. a tulajdonába kerül, melynek érde
kében 

– a Fővárosi Vízművek Zrt. megvásárolja a BFVK 
Zrt. – az előterjesztés 5. számú mellékletében 
szereplő üzletrész értékelése alapján – 273 M 
Ft vételárért az FTSZV Kft. 100% üzletrészét a 
BVH Zrt.-től;

– a Cséry-telep (Budapest XVIII. kerület, 
140018/3 helyrajzi számú ingatlan földterülete 
és a rajta lévő felépítmények) tulajdonjogát – 
a korábbi koncepciót e tekintetben fenntartva – 
tulajdonjog-átruházás útján a Fővárosi Önkor
mányzat szerzi meg még az üzletrész adásvételét 
megelőzően. A Cséry-telep átruházása során az 
FTSZV Kft.-nek a Cséry-teleppel kapcsolatos 
összes ismert kötelezettsége az új tulajdonosra 
száll át. 

777/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
A Budapest XXI. kerület, Nagy Duna sor 2. sz. alat
ti, 210007/2 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosaként hoz
zájárul ahhoz, hogy az ingatlant a jelenlegi üzemel
tető és birtokos Fővárosi Vízművek Zrt. az FTSZV 
Kft.-nek albérletbe adja, és ezzel ahhoz, hogy az in
gatlant az FTSZV Kft. a közszolgáltatási tevékeny
sége ellátása során úgy használhassa, hogy a Fő
városi Vízművek Zrt. – Fővárosi Önkormányzattal 
kötött bérleti és üzemeltetési szerződésben rögzí
tett – üzemeltetési feladatainak ellátását nem aka
dályozhatja, valamint használati jogát nem sértheti. 
Felkéri a főpolgármestert az erre vonatkozó, az elő
terjesztés 2. számú melléklete szerinti tulajdonosi 
hozzájáruló nyilatkozat aláírására és kiadására.
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Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

778/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a BVH 
Zrt. alapszabályának VI. fejezet 1./ym), valamint 
az FTSZV Kft. alapító okiratának VIII. fejezet 1./ 
ai) pontjában foglalt – a BVH Zrt. Igazgatóságától 
elvont – hatáskörében eljárva az FTSZV Kft. alapí
tójaként jóváhagyja az FTSZV Kft. és a Budapest 
Főváros Önkormányzata közötti, az FTSZV Kft. ki
zárólagos tulajdonát képező, Budapest XVIII. ke
rület 140018/3 hrsz. alatt felvett, a) erdő és b) ki
vett üzemi terület megnevezésű, 54 hektár 5 501 
m² területű ingatlanra (Cséry-telep) vonatkozó – a 
BFVK Zrt. által készített, az előterjesztés 3. számú 
mellékletét képező ingatlanvagyon-értékelés sze
rinti – 0 Ft, azaz nulla forint összegű piaci érték
re figyelemmel történő ingyenes tulajdonjog-átru
házását tartalmazó megállapodást az előterjesztés 
4. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri 
a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az FTSZV 
Kft. fenti döntésről való értesítéséről (Ptk. 3:109. § 
(4) bek.) és a megállapodás FTSZV Kft. ügyvezető 
igazgatója által történő aláírásáról.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

779/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat tulajdonába kerül az 
FTSZV Kft. kizárólagos tulajdonát képező Buda
pest XVIII. kerület 140018/3 hrsz. alatt felvett, a) 
erdő és b) kivett üzemi terület megnevezésű, 54 
hektár 5 501 m² területű ingatlan (Cséry-telep) a 
BFVK Zrt. által készített ingatlanvagyon-értéke
lés figyelembevételével. Jóváhagyja és megköti az 
ingatlan tulajdonjogának átruházására vonatkozó 
megállapodást az előterjesztés 4. számú melléklete 
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a 
megállapodás aláírására.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

780/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy az FTSZV Kft. 
%-os üzletrészének a Fővárosi Vízművek Zrt. ál
tal történő megvásárlásához 273 M Ft-ot a Fővárosi 
Vízművek Zrt. részére biztosít.

781/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Az üzletrész-adásvételhez szükséges fedezet biz
tosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános 
tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok elő
irányzatát 273 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azo

nos összeggel tervbe veszi az új „84…  FTSZV Kft. 
üzletrészvásárlás” cím egyéb beruházási célú támo
gatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán. 

782/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
előirányzat-módosításról szóló döntés költségveté
si rendeleten történő átvezetéséről. 

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása 

Felelős: Tarlós István 

783/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Ön
kormányzata és a Fővárosi Vízművek Zrt. közötti 
a BVH Zrt. FTSZV Kft.-ben lévő kizárólagos tu
lajdonú üzletrészének megvásárlásához szükséges 
forrás biztosítására vonatkozó megállapodást az 
előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalom
mal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a megállapodás Fővárosi Vízművek Zrt. 
közgyűlése általi jóváhagyását követően azonnal 

Felelős: Tarlós István 

784/2017. (VI. 14.) 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 a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 8. § (14) bekezdésében 
foglalt hatáskörében, a BVH Zrt. legfőbb szerve
ként eljárva jóváhagyja a Fővárosi Vízművek Zrt. 
és a BVH Zrt. között megkötendő – az FTSZV Kft. 
100%-os üzletrészének megvásárlására irányuló – 
adásvételi szerződést az előterjesztés 6. számú mel
léklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármes
tert, hogy gondoskodjon a BVH Zrt. fenti döntésről 
való értesítéséről (Ptk. 3:109. § (4) bek.) és az adás
vételi szerződésnek a BVH Zrt. elnök-vezérigazga
tója általi aláírásáról.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

785/2017. (VI. 14.) 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 BVH Zrt. 2017-es üzleti évére 273 M 
Ft összegű osztalékelőleget kíván érvényesíteni a 
tulajdonos felé. Ennek érdekében felkéri a főpol
gármestert, hogy a BVH Zrt. vezető tisztségviselője 
útján gondoskodjon arról, hogy a BVH Zrt. az osz
talékelőleg fizetéséhez szükséges közbenső mérle
get 2017. június 30-ai fordulónapra készítse el és 
azt könyvvizsgálattal alátámasztva, valamint az 
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osztalékelőleg-fizetési javaslatot a Fővárosi Köz
gyűlés részére jóváhagyás céljából terjessze elő.

Határidő: a közbenső mérleg elkészítésére és Fő
városi Közgyűlés elé történő terjesztésére 2017. 
szeptember 30., az osztalékelőleg kifizetésére az 
erről szóló közgyűlési döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István 

786/2017. (VI. 14.) 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 Fővárosi Vízművek Zrt. soron kö
vetkező rendkívüli közgyűlésén Budapest Főváros 
Önkormányzata részvényesi képviselője vegyen 
részt azzal, hogy a Ptk. 3:109. § (2) bekezdés b) és 
e) pontjaiban foglaltakra tekintettel, a Budapest Fő
város Önkormányzata és a Fővárosi Vízművek Zrt. 
közötti a BVH Zrt. FTSZV Kft.-ben lévő kizáróla
gos tulajdonú üzletrészének megvásárlásához szük
séges forrás biztosítására vonatkozó megállapodás
ra, valamint a Fővárosi Vízművek Zrt. és a BVH 
Zrt. között megkötendő, a fenti üzletrész megvá
sárlására irányuló adásvételi szerződésre vonatko
zó határozathozatalkor szavazati jogát nem gyako
rolhatja.

Határidő: a Fővárosi Vízművek Zrt. soron következő 
rendkívüli közgyűlése

Felelős: Tarlós István 

787/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt sze
mélyt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. soron kö
vetkező rendkívüli közgyűlésén a Fővárosi Önkor
mányzat részvényesi képviselőjeként vegyen részt, 
és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő 
meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Fővárosi Vízművek Zrt. soron következő 
rendkívüli közgyűlése

Felelős: Tarlós István 

A napirend 12. pontja: Javaslat egyes XVII. kerületi 
ingatlanok telekhatár-rendezésével összefüggő ingyenes 
tulajdonjog-átruházásra

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

788/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
a) a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. 
rendelet 40. § (7) bekezdése alapján esetileg ma
gához vonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterü
let-hasznosítási Bizottságnak a Budapest Főváros 
Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek felet

ti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. 
(III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Va
gyonrendelet) 48. § (2) és (4) bekezdéseiben meg
határozott átruházott hatáskörét, és jóváhagyja a 
T-82797 ttsz.-ú változási vázrajzot és egyetért a te
lekalakítás, telekhatárrendezés végrehajtásával. 

b) a Vagyonrendelet 45. § (1) bekezdése alapján a Fő
városi Önkormányzat a T-82797 ttsz.-ú változási 
vázrajz átvezetésével kialakuló a T-82797 ttsz.-ú 
125393/13 hrsz.-ú ingatlanban lévő 2013/5062 tu
lajdoni hányadának tulajdonjogát, az állam számá
ra az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 
141. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott 
közfeladatai, nevezetesen az egészségügyi szakel
látási intézményműködtetési kötelezettség ellátá
sának elősegítése érdekében az Mötv. 108. § (2) 
bekezdésében biztosított lehetőséggel élve, ingye
nesen átruházza a Magyar Államra. 

c) a Vagyonrendelet 45. § (1) bekezdése alapján a 
Fővárosi Önkormányzat a nemzeti vagyonról szó
ló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (1) bekezdésé
re hivatkozással a 125393/74 hrsz.-ú kivett park 
megnevezésű ingatlan tulajdonjogát, nyilvántartá
si értéken való átvezetéssel, ingyenesen átruházza 
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Ön
kormányzatára.

d) a Vagyonrendelet 45. § (1) bekezdése alapján a Fő
városi Önkormányzat az Mötv. 108. § (2) bekezdé
se alapján, az Mötv. 23. § (5) bekezdés 1. pontjában 
a kerületi önkormányzatok számára meghatározott 
közfeladatok ellátásának elősegítése céljára, neve
zetesen a helyi közutak, közterek és parkok keze
lési, fejlesztési és üzemeltetési feladatellátásának 
elősegítése érdekében a T-82797 ttsz.-ú változási 
vázrajz átvezetésével kialakuló
– 125393/13 hrsz.-ú ingatlanban lévő 595/22629 

tulajdoni hányadának,
– 125465 hrsz.-ú ingatlanban lévő 413/4485 tulaj

doni hányadának,
– 125616/5 hrsz.-ú ingatlanban lévő 128/3164 tu

lajdoni hányadának
tulajdonjogát ingyenesen átruházza Budapest Fő
város XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 
javára. 

e) a Vagyonrendelet 45. § (1) bekezdése alapján a 
Fővárosi Önkormányzat jóváhagyja és megköti a 
T-82797 ttsz.-ú változási vázrajz szerinti telekala
kításról és tulajdonjog-átruházásról szóló megál
lapodást az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti 
tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a megál
lapodás és a változási vázrajz aláírására.

Határidő: 90 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 13. pontja: Javaslat a „Fogadj Örökbe 
Egy Macit” Alapítvánnyal érvényben lévő közfeladat el-
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látásához kapcsolódó használati megállapodás 1. számú 
módosításának elfogadására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

789/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdono
si jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) 
Főv. Kgy. rendelet 35. § (1) bekezdésében foglal
tak alapján 
a) jóváhagyja és megköti a „Fogadj Örökbe Egy 

Macit” Alapítvánnyal érvényben lévő közfeladat 
ellátásához kapcsolódó használati megállapodás 
1. számú módosítását az előterjesztés 5. számú 
melléklete szerinti tartalommal, egyidejűleg fel
hatalmazza a főpolgármestert a módosítás alá
írására.

b) Hozzájárul ahhoz, hogy a Fogadj Örökbe Egy 
Macit Nonprofit Kft. „előtársaság” a Bp. VIII. 
kerület, Üllői út 2–4. szám alatti helyiségcsopor
tot székhelyként a cégnyilvántartásba bejegyez
tesse, valamint ahhoz, hogy közfeladat-ellátás
ban közreműködőként használja az ingatlant, 
amennyiben a Kft. cégbírósági bejegyzése jog
erősen megtörténik.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 14. pontja: Javaslat a lakásbérbeadási 
rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 21/2017. (VII. 3.) önkormányzati rendele
tét a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában 
lévő önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei
ről, a lakbérek mértékéről, valamint a Budapest Főváros 
Önkormányzatát megillető bérlőkiválasztási jogok hasz
nosításának szabályairól szóló 41/2016. (XII. 29.) Főv. 
Kgy. rendelet módosításáról és a Fővárosi Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. 
(XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesz
tés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 15. pontja: Javaslat a Budapesti Vállal-
kozásfejlesztési Közalapítvánnyal kapcsolatos döntések 
meghozatalára 

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

790/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör
vény és egyes kapcsolódó törvények módosításá
ról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bekez
dés e) pontja alapján tudomásul veszi a Budapesti 
Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Kuratóriuma 
által elfogadott Budapesti Vállalkozásfejlesztési 
Köz alapítvány 2016. évi közhasznú egyszerűsített 
éves beszámolójában foglaltakat az előterjesztés 
1. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a 
főpolgármestert, hogy a Budapesti Vállalkozásfej
lesztési Közalapítvány 2016. évi tevékenysége leg
fontosabb adatainak a Fővárosi Közlönyben történő 
nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon. 

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

791/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy elektromos elosztóberendezések 
felújítása és cseréje feladat elvégzése érdekében a 
Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány ré
szére 16 265 E Ft többlet fedezetet biztosít.

792/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Az elosztóberendezések fedezetének biztosítá
sa érdekében 16 265 E Ft-tal csökkenti a „930001 
Általános tartalék” cím kiadási, azon belül egyéb 
működési célú kiadások (tartalékok) előirányzatot, 
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „838502 
Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány tá
mogatási” cím kiadási, azon belül felhalmozási ki
adások (egyéb beruházási célú támogatások áht-n 
kívülre és az EU-nak) előirányzatot.

793/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapesti Vállalkozás
fejlesztési Közalapítvánnyal az elektromos elosztó 
berendezések felújítása és cseréje tárgyában köten
dő támogatási szerződést az előterjesztés 7. számú 
melléklete szerinti tartalommal – azzal, hogy annak 
aláírására a Támogatásokat Vizsgáló Iroda jóváha
gyását követően kerülhet sor –, és egyben felkéri a 
főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: a TVI állásfoglalásának kézhezvételét kö
vető 60 nap

Felelős: Tarlós István 

794/2017. (VI. 14.) 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 alapító 
okiratát az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti 
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tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert 
annak aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 16. pontja: Javaslat az M3 autópálya fő-
városi bevezető szakasz zajvédőfal kivitelezése feladat jó-
váhagyására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

795/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az „M3 melletti zajvédő fal (hatósá
gi kötelezés)” megnevezésű feladatot a továbbiak-
ban „M3 autópálya fővárosi bevezető szakaszán 
zajvédőfal kivitelezése” néven bruttó 360 000 E Ft 
összköltséggel 2017–2018. években a BKK Zrt. út
ján, megvalósítási megállapodás alapján valósítja 
meg.

796/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Főváros Önkormányzata és intézmé
nyei beruházási és felújítási tevékenysége előkészí
tésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjé
ről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva jóvá
hagyja a 7512. azonosító számú, az „M3 autópálya 
fővárosi bevezető szakaszán zajvédőfal kivitelezé
se” megnevezésű engedélyokiratot az előterjesztés 
1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felké
ri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az enge
délyokirat aláírásáról.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

797/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkor
mányzata és a BKK Zrt. között, az „M3 autópálya 
fővárosi bevezető szakaszán zajvédőfal kivitelezé
se feladat megvalósításáról” tárgyú megvalósítási 
megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete 
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, 
hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról. 

Határidő: az engedélyokirat aláírását követő 15 na
pon belül

Felelős: Tarlós István 

A napirend 17. pontja: Javaslat a Csepeli gerincút 
II–III. ütem tervezése feladat jóváhagyására 

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

798/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Csepeli gerincút II–III. ütem ter
vezés” megnevezésű feladatot a 2017–2018. évek
ben 400 000 E Ft összköltséggel, a BKK Zrt. útján 
megvalósítási megállapodás alapján valósítja meg.

799/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Főváros Önkormányzata és intézmé
nyei beruházási és felújítási tevékenysége előkészí
tésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjé
ről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § 
(1) bekezdés c) pontjában foglalt hatáskörében el
járva jóváhagyja a 7518. azonosító számú, a „Cse
peli gerincút II–III. ütem tervezés” megnevezésű 
engedélyokiratot az előterjesztés 1. számú mellék
lete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármes
tert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírá
sáról.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István

800/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkor
mányzata és a BKK Zrt. között, a „Csepeli gerincút 
II–III. ütem tervezés” című feladat megvalósításá
ról” szóló megvalósítási megállapodást az előter
jesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, 
és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
megállapodás aláírásáról.

Határidő: az engedélyokirat aláírását követő 15 na
pon belül

Felelős: Tarlós István 

801/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „Csepel városközpont és autóbuszállo-
mások (tervezés)” fejlesztési megállapodás 1. szá
mú módosítását a módosító indítvány 1. számú 
melléklete szerinti tartalommal. A módosítást köve
tően a beruházási feladat összköltsége 115 000 000 
Ft-ra módosul.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

802/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „Csepel városközpont és autóbuszállo-
mások (tervezés)” 7511 azonosító számú engedély
okiratának 1. számú módosítását a módosító indít
vány 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és 
felkéri a főpolgármestert annak aláírására. 

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 
15 nap 

Felelős: Tarlós István 
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A napirend 18. pontja: Javaslat az elektronikus jegy-
rendszer projektet érintő változások okán felmerülő stra-
tégiai, jogi és finanszírozási döntések jóváhagyására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

803/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az „Elektronikus jegyrendszer elő
készítése és kivitelezése” feladathoz kapcsolódó 
EBRD hitelszerződésben foglalt fővárosi saját for
rás fedezetének biztosítása érdekében a feladatra 
730 477 E Ft többletforrást biztosít, valamint a mű
szaki tartalom későbbi években történő megvalósí
tása érdekében a 2017. évre tervezett 3 500 105 E Ft 
előirányzatból 1 208 519 E Ft-ot 2018. évre ütemez 
tovább. 
A feladatot 21 580 220 E Ft helyett 22 310 697 E 
Ft (71 508 645 euró 312 Ft/EUR napi árfolyamon 
számolva) összköltséggel valósítja meg, mely
ből EBRD hitel változatlanul 17 004 000 E Ft 
(54 500 000 euró), fővárosi saját forrás 4 576 220 
E Ft (14 667 372 euró) helyett 5 306 697 E Ft 
(17 008 645 euró). A feladat 2011–2018. években 
a BKK Zrt. útján, fejlesztési megállapodás alap
ján az alábbi ütemezés szerint valósítja meg: 2016. 
december 31-ig tény 617 901 E Ft, 2017. évi üteme 
2 291 586 E Ft, 2018. évi üteme 2 397 210 E Ft. 
A feladat fővárosi saját forrás része az éves költség
vetés készítésekor az árfolyamkockázati különbö
zetre tekintettel felülvizsgálatra kerül.

804/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Az „Elektronikus jegyrendszer előkészítése és ki
vitelezése” feladat 5 306 697 E Ft-os fővárosi saját 
forrással történő megvalósítása érdekében, csök
kenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati 
beruházások”, azon belül a Tervezési ágazati keret 
előirányzatát 730 477 E Ft-tal, továbbá az „Elektro
nikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése” fel
adathoz kapcsolódóan a „813902 Budapesti Köz
lekedési Központ Zrt.” cím, azon belül az egyéb 
beruházási célú támogatások áht-n kívülre és EU-
nak előirányzatát 1 208 519 E Ft-tal, ezzel egyide
jűleg megemeli a „840701 Évközi indítású önkor
mányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az 
önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fej
lesztések átütemezésének tartaléka”-t 1 938 996 E 
Ft-tal.
A feladat összköltsége 21 580 220 E Ft helyett 
22 310 697 E Ft, melyből EBRD hitel 17 004 000 E 
Ft, fővárosi saját forrás 4 576 220 E Ft helyett a to
vábbiakban 5 306 697 E Ft, ebből 2016. december 
31-ig tény 617 901 E Ft, 2017. évi üteme 2 291 586 
E Ft (ebből egyéb beruházási célú támogatások 

áht-n kívülre és EU-nak 2 291 586 E Ft), 2018. évi 
üteme 2 397 210 E Ft.

805/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy megerősíti és a továbbiakban is 
fenntartja az 1475/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. hatá
rozattal jóváhagyott, a Budapest Főváros Önkor
mányzata, a BKK és az Európai Újjáépítési és Fej
lesztési Bank közötti önkormányzati támogatási 
szerződésben is kifejezett azon szándékot, hogy a 
Főváros támogatja az Elektronikus Jegyrendszer 
Projektet (AFC Projekt) azzal, hogy a mindenko
ri teherviselő képességére tekintettel minden szük
séges intézkedést meg fog tenni a Projekt sikeres 
megvalósítása érdekében. 

806/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljár
va, mint a BKK Zrt. legfőbb szerve (alapítója és 
egyedüli részvényese), a BKK Zrt. alapító okiratá
nak 9.3.17. és 9.3.21. pontjaiban foglaltak alapján 
jóváhagyja a közösségi közlekedési elektronikus 
jegyrendszer megvalósításához kapcsolódó, a BKK 
Zrt. és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank 
között 2013. szeptember 6-án létrejött kölcsönszer
ződés módosítását az előterjesztés 1. számú mellék
lete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, 
hogy ezen alapítói döntésről értesítse a BKK Zrt. 
vezérigazgatóját, és felkéri a BKK Zrt. vezérigaz
gatóját – az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank 
(EBRD) döntéshozatalra jogosult szerve általi, azo
nos tartalommal történő jóváhagyását követően –, 
hogy gondoskodjon a szerződésmódosítás aláírásá
ról és a kölcsönszerződés módosításának BKÜ Zrt. 
vezérigazgatója általi záradékolásáról. 

Határidő: az EBRD döntését követően azonnal 
Felelős: Tarlós István 

807/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, mint 
a BKK Zrt. legfőbb szerve (alapítója és egyedüli 
részvényese), a BKK Zrt. alapító okiratának 9.3.21. 
pontjában foglaltak alapján jóváhagyja a közössé
gi közlekedési elektronikus jegyrendszer megva
lósításához kapcsolódó, a BKK Zrt. és az Európai 
Újjáépítési és Fejlesztési Bank közötti bankszám
la-követelést terhelő zálogszerződés megkötését az 
előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalom
mal. Felkéri a főpolgármestert, hogy ezen alapítói 
döntésről értesítse a BKK Zrt. vezérigazgatóját, és 
felkéri a BKK Zrt. vezérigazgatóját, hogy az Euró
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pai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) döntés
hozatalra jogosult szerve általi, azonos tartalommal 
történő jóváhagyását követően gondoskodjon a zá
logszerződés aláírásáról. 

Határidő: az EBRD döntését követően azonnal 
Felelős: Tarlós István 

808/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljár
va, mint a BKK Zrt. legfőbb szerve (alapítója és 
egyedüli részvényese), a BKK Zrt. alapító okiratá
nak 9.3.21. pontjában foglaltak alapján jóváhagyja 
a közösségi közlekedési elektronikus jegyrendszer 
megvalósításához kapcsolódó, a BKK, az Európai 
Újjáépítési és Fejlesztési Bank és a CIB Bank kö
zötti óvadéki szerződés megkötését az előterjesztés 
5. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a 
főpolgármestert, hogy ezen alapítói döntésről érte
sítse a BKK Zrt. vezérigazgatóját, és felkéri a BKK 
Zrt. vezérigazgatóját, hogy az Európai Újjáépítési 
és Fejlesztési Bank (EBRD) döntéshozatalra jogo
sult szerve általi, azonos tartalommal történő jóvá
hagyását követően gondoskodjon az óvadéki szer
ződés aláírásáról. 

Határidő: az EBRD döntését követően azonnal 
Felelős: Tarlós István 

809/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az elektronikus jegyrend
szer megvalósításához kapcsolódó, a Budapest Fő
város Önkormányzata, a BKK és az Európai Újjá
építési és Fejlesztési Bank közötti önkormányzati 
támogatási megállapodás 1. sz. módosítással egy
séges szerkezetbe foglalt változatát az előterjesztés 
3. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a 
főpolgármestert, valamint a BKK Zrt. vezérigaz
gatóját, hogy az Európai Újjáépítési és Fejlesztési 
Bank (EBRD) döntéshozatalra jogosult szerve ál
tali, azonos tartalommal történő jóváhagyását kö
vetően gondoskodjanak a megállapodás aláírásáról. 

Határidő: az EBRD döntését követően azonnal 
Felelős: Tarlós István 

810/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a 7096. azonosító számú, az „Elekt
ronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése” 
megnevezésű feladat engedélyokiratának 4. számú 
módosítását az előterjesztés 7. számú melléklete 
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, 
hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról.

Határidő: az EBRD döntését követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István 

811/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az „Elektronikus jegyrend
szer előkészítése és kivitelezése” fejlesztési meg
állapodás 9. számú módosítását az előterjesztés 8. 
számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a 
főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapo
dás aláírásáról.

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 
15 napon belül

Felelős: Tarlós István 

812/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgáltassa meg 
a BKK vezérigazgatója bevonásával a kölcsön
szerződés futamidejének meghosszabbításával 
összefüggő szerződésmódosítás feltételeit, és en
nek eredményéről – figyelemmel a Magyarország 
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 
törvény értelmében szükséges Kormány-hozzájá
rulásra és az EBRD előzetes nyilatkozatára – tájé
koztassa a Közgyűlést. 

Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: Tarlós István 

813/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a BKK számára a kölcsönszerződés 
alapján fennálló 2017. évi tőketörlesztés pénzügyi 
fedezetét 810 M Ft összegben biztosítja. Felkéri a 
főpolgármestert, hogy vizsgálja meg a tőketörlesz
tés és kamatfizetés fedezetének megteremtésére és 
finanszírozására irányuló jelenleg hatályos, esetle
gesen alternatív eljárásrendet, készítse elő az arra 
irányuló dokumentumokat és terjessze a Közgyű
lés elé. 

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ren
des ülése, legkésőbb 2017. szeptember 15. 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 19. pontja: Javaslat a Budapesti villamos 
és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosításával 
kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

814/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy „A Budapesti villamos és trolibusz 
járműfejlesztése I. ütem” projekt megvalósítása so
rán – annak keretén belül a Budafoki kocsiszín ki
vitelezéséhez kapcsolódóan – felmerült 348 510 E 
Ft összegű pótmunkák fedezetének biztosításáról 
egyrészt a BKK Zrt. gondoskodik nettó 195 500 E 
Ft összegben a támogatási szerződésen belüli át
csoportosítással, másrészt a Főváros 152 991 E Ft 
többlet saját forrást biztosít a BKK Zrt. részére.
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A projekt összköltsége nettó 47 274 196 E Ft + áfa, 
azaz bruttó 60 038 229 E Ft-ra változik. A BKK 
Zrt. által igénybe vehető európai uniós támogatás 
46 289 320 E Ft, a BKK Zrt. részére biztosítandó 
fővárosi saját forrás 984 876 E Ft. A 12 764 033 E 
Ft áfát a BKK Zrt. fizeti meg és helyezi levonásba.

815/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
„A Budapesti villamos és trolibusz járműfejleszté
se I. ütem” projekt kivitelezése során felmerült pót
munkák fedezetének biztosítása érdekében csök
kenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, 
azon belül a tartalékok előirányzatát 152 991 E Ft-
tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli 
a „813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” 
cím, azon belül az egyéb beruházási célú támogatá
sok áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát a „Bu
dapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I ütem 
önerő biztosítása” feladattal kapcsolatban. 
„A Budapesti villamos és trolibusz járműfejleszté
se I. ütem” projekt összköltsége 60 038 229 E Ft-ra 
változik, melyből a BKK Zrt. által igénybe vehető 
európai uniós támogatás 46 289 320 E Ft, a BKK 
Zrt. által fizetendő levonható áfa 12 764 033 E Ft. 
A Fővárosi Önkormányzat által a „Budapesti vil
lamos és trolibusz járműfejlesztése I. ütem önerő 
biztosítása” feladat keretében biztosítandó for
rás 984 876 E Ft-ra változik, ebből 2016. decem
ber 31-ig tény 248 432 E Ft, 2017. évi előirányzata 
736 444 E Ft (ebből egyéb beruházási célú támo
gatások áht-n kívülre és az EU-nak 736 444 E Ft).

816/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a 7099. azonosító számú, a „Budapesti 
villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő 
biztosítása” engedélyokiratának 3. számú módosí
tását az előterjesztés 1. számú melléklete szerin
ti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy 
gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

817/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti „A Budapesti villamos és 
trolibusz járműfejlesztés I. ütem” feladat megva
lósításához szükséges fejlesztési megállapodás 6. 
számú módosítását az előterjesztés 2. számú mel
léklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgár
mestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírá
sáról.

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 
15 nap  

Felelős: Tarlós István 

A napirend 20. pontja: Javaslat a „HUHA II – Új 
Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű” című projekt-
tel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

818/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a KEHOP-2.3.0 felhívás módosí
tásának megjelenése után a „HUHA II – Új Hul
ladékhasznosító és Iszapégető Erőmű” c. projekt 
támogatási kérelme projektfejlesztésre kerüljön be
nyújtásra a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Non
profit Kft. által.

819/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Hatályon kívül helyezi az 1628/2016. (XII. 7.) Főv. 
Kgy. határozatot. 

820/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Ön
kormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Program
iroda Nonprofit Kft. között létrejövő konzorciu
mi együttműködési megállapodást és záradékot a 
KEHOP-2.3.0 jelű pályázati kiíráson belül támo
gatási kérelem benyújtására az előterjesztés 2. sz. 
melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgár
mestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírá
sáról. 

Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: Tarlós István 

821/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy vállalja, hogy a KEHOP-2.3.0 
„HUHA II – Új Hulladékhasznosító és Iszapégető 
Erőmű megvalósítása” projekt esetében a projekt 
eredményét adókötelesen hasznosítja annak érde
kében, hogy az áfa levonásba helyezhető legyen.

Határidő: a beruházások megvalósítását követően 
azonnal 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 21. pontja: Javaslat az „1-es villa-
mosvonal meghosszabbítása Etele térig” projekttel kap-
csolatos döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

822/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az „1-es villamosvonal meghosz
szabbítása Etele térig” projekthez a szükséges 
többletforrás biztosítására irányuló Kormánydöntés 
hiányában 1 058 570 E Ft-ot biztosít. A projekt ré
szeként az „1-es villamosvonal meghosszabbítása 
Etele térig – Könyves Kálmán krt. Népliget és Mes
ter utca közötti villamosvágány átépítése” 100%-
ban fővárosi finanszírozásból megvalósuló feladat
hoz 358 959 E Ft többletforrást biztosít. 
Úgy dönt, hogy az „1-es villamosvonal meghosz
szabbítása Etele térig” projektet, magában fog
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lalva az „1-es villamosvonal meghosszabbítá
sa Etele térig – Könyves Kálmán krt. Népliget és 
Mester utca közötti villamosvágány átépítése” fel
adatot a továbbiakban 10 699 559 E Ft összkölt
séggel, ebből 2 199 559 E Ft fővárosi forrással,  
8 500 000 E Ft IKOP-támogatással, a 2016–2018. 
években a BKK Zrt. mint az IKOP-forrás kedvez
ményezettje útján valósítja meg. 

823/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Az „1-es villamosvonal meghosszabbítása Etele té
rig – Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca 
közötti villamosvágány átépítése” feladathoz kap
csolódó többletfedezet biztosítása érdekében csök
kenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, 
azon belül a tartalékok előirányzatát 1 417 529 E Ft-
tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a 
„840701 Évközi indítású önkormányzati beruházá
sok” cím kiadási, azon belül az önkormányzati be
ruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezé
sének tartaléka”-t a feladathoz kapcsolódóan.
A projekt összköltsége 9 282 030 E Ft-ról 
10 669 559 E Ft-ra változik, melyből a BKK-nak 
nyújtott európai uniós IKOP-támogatás 8 500 000 E 
Ft, amelynek tervezetten 2017. évi üteme 4 191 000 
E Ft, 2018. évi üteme 4 309 000 E Ft, fővárosi sa
ját forrás 2 199 559 E Ft. Ennek megfelelően az 
„1-es villamosvonal meghosszabbítása Etele térig 
– Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca kö
zötti villamosvágány átépítése” feladat, mint Fő
város által nyújtott forrás 2 199 559 E Ft, melyből 
2017. évi előirányzata változatlanul 782 030 E Ft 
(egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre 
és az EU-nak), 2018. évi üteme 1 417 529 E Ft-ra 
változik.

824/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy folytasson további 
tárgyalásokat a projektre biztosított fővárosi több
letforrásnak az IKOP terhére történő elszámolására, 
visszapótlására irányulóan. 

Határidő: a projekt befejezéséig 
Felelős: Tarlós István 

825/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. köz
reműködésével és előkészítésében gondoskodjon 
a feladat megvalósításának egyes feltételeit szabá
lyozó engedélyokirat, valamint fejlesztési megál-
lapodás módosításáról és Közgyűlés elé terjeszté
séről. 

Határidő: a Közgyűlés soron következő rendes ülése 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 22. pontja: Beszámoló az FTSZV Fővá-
rosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. 2016. 

évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről és a 
2016. évi támogatások elszámolásáról

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

826/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a Fővárosi Településtisztasági és Környe
zetvédelmi Kft. 2016. évi közszolgáltatói gazdasá
gi teljesítményéről szóló, az előterjesztés 1. számú 
melléklete szerinti „Beszámoló jelentését”.

827/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja az előterjesztés 2. számú melléklete 
szerinti „2016. 01. 01. – 2016. 12. 31. időszakra a 
Társaság rendelkezésére bocsátott működési célú 
pénzeszköz felhasználásának elszámolását”, és el
fogadja, hogy az FTSZV Kft. – a kompenzáció-
elszámolásban szereplő adatoknak megfelelően – 
348 639 E Ft kompenzáció visszautalására köteles 
– kiegészítve a 2017. január 1. napjától 2017. június 
14. napjáig szóló időszakra vonatkozó 2 752 E Ft 
kamattal, melynél a kamatláb mértéke megegyezik 
a kifizetés időpontjában hatályos jegybanki alapka
mat mértékével. 

828/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
348 639 E Ft összegű túlkompenzáció, valamint a 
2 752 E Ft késedelmi kamat Fővárosi Településtisz
tasági és Környezetvédelmi Kft. általi visszafizeté
séről.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

829/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Az FTSZV Kft. 2016. évi kompenzáció elszá
molásához kapcsolódóan a 348 639 E Ft össze
gű túlkompenzáció, valamint a 2 752 E Ft kése
delmi kamat tervbe vétele érdekében megemeli a 
„852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 
áht-n kívülről” cím bevételi, azon belül az egyéb 
működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 
előirányzatát 348 639 E Ft-tal, valamint megemeli 
a „855401 Egyéb működési bevételek” cím bevéte
li, azon belül a működési bevételek (egyéb műkö
dési bevételek) előirányzatát 2 752 E Ft-tal, ezzel 
egyidejűleg megemeli a „844901 Önkormányzati 
feladatellátás működési kerete” cím kiadási, azon 
belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) elő
irányzatát 351 391 E Ft-tal. 

A napirend 23. pontja: Javaslat a Budapesti Vidám 
Park Zrt. „v.a.” végelszámolásának lezárására 

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

830/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, 
a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá
sáról szóló 22/2012. (III. 14.). Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Bu
dapesti Vidám Park Zrt. „v.a.” legfőbb szerveként 
eljárva elfogadja az előterjesztés 2. számú mellék
lete szerinti tartalommal a végelszámoló által a Ctv. 
111. § (1) bekezdése alapján elkészített alábbi vég
elszámolási záródokumentumokat:
– a Budapesti Vidám Park Zrt. „v.a.” 2016. szep-

tember 1. – 2017. május 31. napjáig terjedő idő
szakra vonatkozó könyvvizsgáló által auditált 
számviteli beszámolóját (mérlegét, eredmény-
kimutatását, kiegészítő mellékletét;

– adóbevallásokat;
– a Társaság vagyonfelosztási javaslatát;
– a 2017. június 1. napján kelt végelszámolási zá

rójelentését.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön
tésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján a Tár
saság végelszámolóját értesítse annak érdekében, 
hogy a végelszámolási záródokumentumok Fővá
rosi Törvényszék Cégbíróságához történő benyúj
tásával kezdeményezze a Társaság cégjegyzékből 
való törlését.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

831/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, 
a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá
sáról szóló 22/2012. (III. 14.). Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Bu
dapesti Vidám Park Zrt. „v.a.” legfőbb szerveként 
eljárva megállapítja, hogy a Társaság megszűnésé
vel kapcsolatban felmerülő egyéb költségek a Tár
saság vagyonát terhelik, amely elkülönítésre került, 
és az már nem képezi a felosztható vagyon részét. 
Rögzíti, hogy a végelszámoló a tisztségét díjazás 
nélkül látta el, valamint azt, hogy a selejtezés és az 
iratmegőrzés díját a Társaság kiegyenlítette. Felkéri 
a főpolgármestert, hogy gondoskodjon arról, hogy 
a végelszámoló a – vagyonfelosztási javaslat sze
rinti – ki nem egyenlített kötelezettségeit kifizesse. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

832/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
A Budapesti Vidám Park Zrt. „v.a.” végelszámo
lásának lezárása érdekében megemeli a „851901 
Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kap-
csolódó bevételek” cím bevételi, azon belül felhal
mozási bevételek (részesedések értékesítéséhez, 

megszűnéséhez kapcsolódó bevételek) előirányza
tot 6 220 E Ft-tal, és egyidejűleg azonos összeggel 
megemeli a „887401 Vállalkozási és vagyonkeze
lési feladatok” cím kiadási, azon belül dologi ki
adások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

833/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, 
a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá
sáról szóló 22/2012. (III. 14.). Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Bu
dapesti Vidám Park Zrt. „v.a.” legfőbb szerveként 
eljárva tudomásul veszi a végelszámoló által a vég
elszámolás költségeiről benyújtott elszámolást az 
előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal. 

834/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, 
a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá
sáról szóló 22/2012. (III. 14.). Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Bu
dapesti Vidám Park Zrt. „v.a.” legfőbb szerveként 
eljárva úgy dönt, hogy a Társaság vagyonfelosztási 
javaslatában a Budapest Főváros Önkormányzatát 
megillető vagyoni eszközök kiadási határidejét a 
végelszámolás befejezését megállapító cégbírósági 
végzés jogerőre emelkedésétől számított 30 napon 
belül határozza meg. 

Határidő: a jogerős cégbírósági végzést követő 30 
nap 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 24. pontja: Javaslat a BKK Zrt. és a 
BKV Zrt. üzleti terv módosításának, valamint a BKK Zrt. 
2017. évi éves szerződésének és 2017. évi éves melléklete 
módosításának elfogadására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

835/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapes
ti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársa
ság legfőbb szerveként (alapítójaként) eljárva elfo
gadja a 107 226 000 E Ft finanszírozási lehetőség 
alapján összeállított, az előterjesztés 1. számú mel
lékletét képező BKV Zrt. 2017. évi módosított üz
leti tervét, mely a 2017. évi kompenzáción keresz
tül a kisértékű beszerzésekkel együttesen 1 663 000 
E Ft beruházással számol – és észszerű nyereséget 
nem tartalmaz. 
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836/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
A 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 
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként (ala
pítójaként) eljárva – megismerve a BKV Zrt. 2017. 
évi módosított üzleti tervét – elfogadja a BKK Zrt. 
2017. évi módosított üzleti tervét az előterjesztés 
4. számú melléklete szerinti tartalommal, mely
ben a tervezett feladatok teljes forrásigénye bruttó 
81 074 257 E Ft. 

837/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
A BKK Zrt. és a BKV Zrt. elfogadott bérfejlesz
tés forrásának biztosítása érdekében csökkenti a 
„846202 BKV bérrendezés kerete” cím előirányza
tát 3 257 176 E Ft-tal, továbbá csökkenti a „930001 
Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalé
kok előirányzatát 175 003 E Ft-tal, ezzel egyidejű
leg megemeli a „810201 BKK Zrt. közösségi köz
lekedés közlekedésszervezői feladatai” cím, azon 
belül az Egyéb működési célú támogatások áht-n 
kívülre és az EU-nak előirányzatát 3 345 966 E Ft-
tal, illetve megemeli a „823601 BKK Zrt. egyéb 
feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadá
sok (áfával) előirányzatát 56 935 E Ft-tal, valamint 
megemeli a „825601 BKK Zrt. Stratégiai közútke
zelési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi 
kiadások (áfával) előirányzatát 29 278 E Ft-tal.

838/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 6. sz. mel
léklete szerinti tartalommal a BKK Budapesti Köz
lekedési Központ Zártkörűen Működő Részvény
társaság feladatellátásról és közszolgáltatásról 
szóló keretmegállapodásának 2017. évi közlekedés-
szervezői éves melléklete 1. sz. módosítását és fel
kéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

839/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 7. sz. mel
léklete szerinti tartalommal a BKK Budapesti Köz
lekedési Központ Zártkörűen Működő Részvény
társaság feladatellátásról és közszolgáltatásról 
szóló keretmegállapodásához kapcsolódó 2017. évi 
éves szerződés 1. sz. módosítását, és felkéri a főpol
gármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István

840/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Polgári törvény
könyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) be

kezdésében foglaltak alapján az alapítói döntésről a 
Társaságok vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

841/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy újra kíván szavazni az előterjesztés 
határozati javaslatairól. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

842/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Horváth Csaba módosító javaslatát, 
mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a BKK 
mint Közlekedésszervező által alkalmazott sze
mélyszállítási közszolgáltatások díjait, pótdíjakat 
és a díjalkalmazási feltételeket, továbbá ezek meg
sértése esetén érvényesíthető jogkövetkezményeket 
a feladatellátási szerződés mellékletében oly mó
don változtatja meg, hogy a „Havi Budapest-bér
let kisgyerekeseknek” havi bérlet igénybevételé
re valamennyi kisgyermekes szülő igénybe veheti 
abban az esetben is, amennyiben nem rendelkezik 
bejelentett budapesti lakóhellyel vagy tartózkodási 
hellyel.”
Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladatellátási 
szerződés mellékletében a módosításokat hajtsa 
végre úgy, hogy a módosított feltételek legkésőbb 
2017. július 15. napjától alkalmazhatóak legyenek.

Határidő: 2017. július 15. 
Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

843/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
A 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 
Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
legfőbb szerveként (alapítójaként) eljárva elfogad
ja a 107 226 000 E Ft finanszírozási lehetőség alap
ján összeállított, az előterjesztés 1. számú mellék
letét képező BKV Zrt. 2017. évi módosított üzleti 
tervét, mely a 2017. évi kompenzáción keresztül a 
kisértékű beszerzésekkel együttesen 1 663 000 E Ft 
beruházással számol – és észszerű nyereséget nem 
tartalmaz. 

844/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, 
a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakor
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lásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rende
let 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a 
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként (ala
pítójaként) eljárva – megismerve a BKV Zrt. 2017. 
évi módosított üzleti tervét – elfogadja a BKK Zrt. 
2017. évi módosított üzleti tervét az előterjesztés 
4. számú melléklete szerinti tartalommal, mely
ben a tervezett feladatok teljes forrásigénye bruttó 
81 074 257 E Ft. 

845/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
A BKK Zrt. és a BKV Zrt. elfogadott bérfejlesz
tés forrásának biztosítása érdekében csökkenti a 
„846202 BKV bérrendezés kerete” cím előirányza
tát 3 257 176 E Ft-tal, továbbá csökkenti a „930001 
Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalé
kok előirányzatát 175 003 E Ft-tal, ezzel egyidejű
leg megemeli a „810201 BKK Zrt. közösségi köz
lekedés közlekedésszervezői feladatai” cím, azon 
belül az Egyéb működési célú támogatások áht-n 
kívülre és az EU-nak előirányzatát 3 345 966 E Ft-
tal, illetve megemeli a „823601 BKK Zrt. egyéb 
feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadá
sok (áfával) előirányzatát 56 935 E Ft-tal, valamint 
megemeli a „825601 BKK Zrt. Stratégiai közútke
zelési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi 
kiadások (áfával) előirányzatát 29 278 E Ft-tal.

846/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 6. sz. mel
léklete szerinti tartalommal a BKK Budapesti Köz
lekedési Központ Zártkörűen Működő Részvény
társaság feladatellátásról és közszolgáltatásról 
szóló keretmegállapodásának 2017. évi közleke
désszervezői éves melléklete 1. sz. módosítását, és 
felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

847/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 7. sz. mel
léklete szerinti tartalommal a BKK Budapesti Köz
lekedési Központ Zártkörűen Működő Részvény
társaság feladatellátásról és közszolgáltatásról 
szóló keretmegállapodásához kapcsolódó 2017. évi 
éves szerződés 1. sz. módosítását és felkéri a főpol
gármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István

848/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Polgári törvény
könyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) be
kezdésében foglaltak alapján az alapítói döntésről a 
Társaságok vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 25. pontja: Javaslat a Budapest Főváros 
Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti feladatellátásról és 
közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás módosításá-
ra, valamint egyéb folyamatban lévő közlekedésszerve-
zői feladatokat érintő szükséges döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, 
Szalay-Bobrovniczky Alexandra 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

849/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkor
mányzata és a BKK Zrt. közötti feladatellátásról és 
közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 4. sz. 
módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete sze
rinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert an
nak aláírására. 

Határidő: 5 nap 
Felelős: Tarlós István 

850/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdono
si jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) 
Főv. Kgy. rendelet 35. § (1) bekezdésében biztosí
tott jogkörében eljárva jóváhagyja, megköti a BKK 
Zrt.-vel az előterjesztés 7., 8., 9., 10. számú mel
lékletei szerinti haszonkölcsön szerződések 1. szá
mú módosítását, és felkéri a főpolgármestert, hogy 
gondoskodjon azok aláírásáról.

Határidő: 45 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 26. pontja: Javaslat a Budapest Közút 
Zrt.-vel kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szó-
ló keretmegállapodás 2017. évi éves szerződésének mó-
dosítására 

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

851/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Budapest Közút Zrt. 2017. évre 
vonatkozó bérfejlesztés fedezetbiztosításának érde
kében a teherforgalmi és parkolási feladatok forrá
sából 83 259 E Ft-ot átcsoportosít. A közútkezelési 
feladatokra 9 522 E Ft-ot, üzemeltetési és fenntar
tási feladatokra 68 483 E Ft-ot, valamint a taxiállo
más-üzemeltetési feladatokra 5 254 E Ft-ot. 

852/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Közút Zrt. által végzett közútkezelési, 
üzemeltetési, teherforgalmi-parkolási és taxiállo
más-üzemeltetési feladatok forrásátcsoportosítása 
érdekében az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja 
végre:
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– csökkenti a „825501 Budapest Közút Zrt. Egyéb 
feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadá
sok (áfával) előirányzatát 83 259 E Ft-tal,  

– ezzel egyidejűleg megemeli a „825401 Budapest 
Közút Zrt. Operatív közútkezelés feladatok” cím 
kiadási, azon belül az egyéb működési célú tá
mogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirány
zatát 9 522 Ft-tal, és 

– megemeli a „825401 Budapest Közút Zrt. Ope
ratív közútkezelés feladatok” cím kiadási, azon 
belül a dologi kiadások előirányzatát 68 483 E 
Ft-tal, valamint 

– megemeli a „825501 Budapest Közút Zrt. Egyéb 
feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadá
sok előirányzatát 5 254 E Ft összeggel.

853/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Egyetért a Budapest Főváros Önkormányzata és a 
Budapest Közút Zrt. között 2016. március 30-án 
kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló 
keretmegállapodás 2017. évi éves szerződésének 
módosításában foglaltakkal. Jóváhagyja és megköti 
a 2017. évi éves szerződés 1. számú módosítását az 
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, és fel
kéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 27. pontja: Javaslat a Budapest főváros 
közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének 
egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzem-
képtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 
30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására, va-
lamint a IX. kerületi Önkormányzattal kötött parkolási 
együttműködési megállapodás módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

854/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Gy. Németh Erzsébet módosító ja
vaslatát, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, 
dolgoztassa ki és terjessze a Fővárosi Közgyűlés 
elé a főváros főbb közlekedési csomópontjai, met
rómegállói és metróvégállomásai környezetében 
meglévő, vagy kialakítás alatt álló P+R parkolók 
ingyenes használatát lehetővé tévő szabályozást.

Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: Tarlós István.”

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 22/2017. (VII. 3.) önkormányzati rendele
tét a Budapest főváros közigazgatási területén a jármű
vel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a vára

kozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának 
szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rende
let módosításáról az előterjesztői kiegészítés 1. sz. mel
léklete szerint.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

855/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros IX. ke
rület Ferencváros Önkormányzatával létrejött, a 
parkolásüzemeltetési feladatok ellátására irányuló 
egységes szerkezetű együttműködési megállapo
dást az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti 
tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak alá
írására.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 28. pontja: Javaslat a Duna Transz-
nacionális Programban „Duna menti városi erdők 
(UrbForDan)” című pályázat benyújtására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

856/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
egyetért a Fővárosi Önkormányzat által, a Duna 
Transznacionális Programon belül a „Duna menti 
városi erdők (UrbForDan)” című pályázat benyúj
tásával az előterjesztés 1. számú melléklete szerin
ti tartalommal. A pályázatban a Fővárosi Önkor
mányzat partnerként vesz részt, kommunikációs, 
projektmenedzseri feladatokat és a szakértői talál
kozók megszervezését látja el. A pályázati felhí
vás feltételeinek megfelelően a Fővárosra eső rész 
168 600 euró, amely a projekt nyertessége esetén 
85%-ban európai uniós támogatásból utófinanszí
rozott (143 310 euró), továbbá amelyhez a Ma
gyar Kormány 10% hazai társfinanszírozást biztosít 
(16 860 euró). A Fővárosi Önkormányzat részéről 
5%-os önerő, azaz 8 430 euró (a 2017. évi közpon
ti költségvetési törvényben meghatározott 312 Ft/
euró árfolyamon 2 630 E Ft) biztosítása szükséges 
a Fővárosi Önkormányzat 2018–2019–2020. évi 
költségvetésében.
A projektben a FŐKERT is partnerként vesz részt, 
a mintaprojekt megvalósítását hajtja végre. A FŐ
KERT Zrt.-re eső rész 194 811 euró, amely a pro
jekt nyertessége esetén 85%-ban európai uniós 
támogatásból utófinanszírozott (165 589 euró), to
vábbá amelyhez a Magyar Kormány 10% hazai 
társfinanszírozást biztosít (19 481 euró). A FŐ
KERT Zrt. részéről 5%-os önerő, azaz 9 741 euró (a 
2017. évi központi költségvetési törvényben meg
határozott 312 Ft/euró árfolyamon 3 039 E Ft) biz
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tosítása szükséges a Fővárosi Önkormányzat 2018–
2019–2020. évi költségvetésében.

857/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a Duna 
Transznacionális Programon belül a „Duna menti 
városi erdők (UrbForDan)” című pályázat elnyeré
se esetén a Projekt megvalósításához szükséges, a 
Fővárosi Önkormányzatnál felmerülő elszámolható 
költségekre eső 5%-os önerő fedezetét – a 3 év alatt 
összesen 8 430 EUR összegben (a 2017. évi köz
ponti költségvetési törvényben meghatározott 312 
Ft/euró árfolyamon 2 630 E Ft) biztosítja a Fővárosi 
Önkormányzat 2018–2019–2020. évi költségveté
sében (2018. évben 3 759 EUR, 2019. évben 3 434 
EUR, 2020. évben 1 237 EUR).

Határidő: a 2018–2019–2020. évi költségvetés ter
vezése

Felelős: Tarlós István

858/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a Duna 
Transznacionális Programon belül a „Duna menti 
városi erdők (UrbForDan)” című pályázat elnye
rése esetén a Projekt megvalósításához szükséges, 
a FŐKERT Zrt.-nél felmerülő elszámolható költ
ségekre eső 5%-os önerő fedezetét – a 3 év alatt 
összesen 9 741 EUR összegben (a 2017. évi köz
ponti költségvetési törvényben meghatározott 312 
Ft/euró árfolyamon 3 039 E Ft) biztosítja a Fővá
rosi Önkormányzat 2018–2019–2020. évi költség
vetésében a „814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit 
Zrt.” címen (2018. évben 3 896 EUR, 2019. évben 
3 896 EUR, 2020. évben 1 949 EUR).

Határidő: a 2018–2019–2020. évi költségvetés ter
vezése

Felelős: Tarlós István 

859/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Ön
kormányzata és a „Duna menti városi erdők 
(UrbForDan)” című projekt partnerei között kö
tendő partnerségi megállapodást az előterjesztés 2. 
számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a fő
polgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás 
aláírásáról és a partnerek felé történő megküldésé
ről.

Határidő: 2017. június 15.
Felelős: Tarlós István 

860/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a fedezet biztosí
tása érdekében terjessze a támogatási szerződést a 
Fővárosi Közgyűlés elé, figyelemmel a projekt eu
rópai uniós támogatásának utófinanszírozására.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek a támogatási dön
tésről szóló értesítés kézhezvételét követő ülése 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 29. pontja: Javaslat a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztériummal megkötött, az olimpiai pályázattal 
összefüggő soron kívüli feladatok finanszírozásáról szóló 
támogatási szerződés 1. sz. módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

861/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti – az olimpiai pályázat visz
szavonásából adódóan – a Nemzeti Fejlesztési Mi
nisztérium és Budapest Főváros Önkormányzata 
között az olimpiai pályázattal összefüggő soron kí
vüli feladatok finanszírozásáról szóló támogatási 
szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 1. 
számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a 
főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

862/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Az olimpiai pályázat előkészítésével összefüggő 
menedzsmentfeladatok okafogyottá válásából adó
dóan a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól kapott 
támogatás elmaradása miatt 8 150 E Ft-tal csökken
ti a „853501 Egyéb működési célú támogatások be
vételei áht-n belülről” cím bevételi, azon belül az 
egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n 
belülről előirányzatát, ezzel egyidejűleg azonos 
összeggel csökkenti a „930001 Általános tartalék” 
cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

A napirend 30. pontja: Javaslat a VEKOP-5.3.1-15 
konstrukcióban megvalósuló egyes projektekkel kapcso-
latos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

863/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „VEKOP Kerékpáros fejlesz
tések” megnevezésű feladaton belül a kötelező 
kommunikációs szolgáltatásra vonatkozóan be
kért indikatív ajánlatok alapján 33 864 E Ft-tal 
megemelkedett becsült bekerülési érték, továbbá a 
7 040 E Ft összegű szemléletformáló tevékenység 
megvalósításának a BKK Zrt. részére való átadása 
miatt a projekt összköltségét 26 824 E Ft-tal emeli. 
A szemléletformáló tevékenységgel kapcsolatban 
igénybe vett 7 040 E Ft összegű támogatási előleg 
visszafizetésének fedezetét a fővárosi költségve
tésben biztosítja. A 31 234 E Ft értékű projektme
nedzsment költségeket a továbbiakban nem indo
kolt a projekt dologi kiadásai között szerepeltetni. 
A projekt dologi kiadásai mindösszesen 2 630 E Ft 
összeggel nőnek. 
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864/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
A „VEKOP Kerékpáros fejlesztések” megnevezésű 
feladat dologi kiadásainak átütemezése érdekében 
csökkenti 10 411 E Ft-tal a „840701 Évközi indítá
sú önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon 
belül a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások 
áfával előirányzatát a feladathoz kapcsolódóan. To
vábbá 2 630 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános 
tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok elő
irányzatát. 
A BKK Zrt. által átvállalt szemléletformáló tevé
kenységgel kapcsolatban a Főváros által fel nem 
használandó támogatási előleg visszafizetése érde
kében 7 040 E Ft-tal megemeli a „842401 Állammal 
szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások 
kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működé
si célú támogatások áht-n belülre előirányzatát. To
vábbá 6 001 E Ft-tal megemeli a „840701 Évközi 
indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, 
azon belül az önkormányzati beruházások előirány
zatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t. 
A feladat összköltsége 115 662 E Ft-ra változik, 
melyből 2017. évi előirányzat változatlanul 27 625 
E Ft (ebből fejlesztésekhez kapcsolódó dologi ki
adások áfával 17 214 E Ft, igazgatási apparátus ki
adásai 10 411 E Ft), a 2018. évi ütem 41 537 E Ft-ra 
változik, a 2019. évi ütem 46 500 E Ft-ra változik.
A feladat forrásösszetétele: a feladat összköltsége 
115 662 E Ft (ebből Nemzetgazdasági Miniszté
rium 81 798 E Ft, saját forrás 33 864 E Ft), 2016. 
december 31-ig befolyt támogatás  78 674 E Ft, 
melyből visszafizetendő 7 040 E Ft, 2017. évi ütem 
27 625 E Ft (saját forrás), 2018. évi ütem 41 537 E 
Ft (saját forrás), 2019. évi ütem 46 500 E Ft (ebből 
Nemzetgazdasági Minisztérium 10 164 E Ft, saját 
forrás 36 336 E Ft).
A feladat 115 662 E Ft összköltségéből a „840701 
Évközi indítású önkormányzati beruházások” cí
men 84 429 E Ft, míg a „710901 Igazgatási appará
tus kiadásai” címen 31 233 E Ft kiadás került meg
tervezésre. 

865/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
előirányzat-módosításról szóló döntések költségve
tési rendeleten történő átvezetéséről.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása 

Felelős: Tarlós István 

866/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkor
mányzata és a BKK Zrt. között a VEKOP-5.3.1-15-
2016-00001 azonosító számú projekt megvalósítá
sára létrejött konzorciumi együttműködési megál
lapodás 1. sz. módosítását az előterjesztés 1. számú 
melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpol

gármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás 
aláírásáról. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

867/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkor
mányzata, a BKK Zrt., illetve Budapest Főváros II. 
kerületi Önkormányzata között a VEKOP-5.3.1-15-
2016-00003 azonosító számú projekt megvalósítá
sára létrejött konzorciumi együttműködési megál
lapodás 1. sz. módosítását az előterjesztés 2. számú 
melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpol
gármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás 
aláírásáról. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

868/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „VEKOP Kerékpáros fejlesztések” 
megnevezésű engedélyokiratot az előterjesztés 3. 
számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a 
főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedély
okirat aláírásáról.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 31. pontja: Javaslat Horizont 2020 
Cities4People című projekt támogatási szerződés meg-
kötésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

869/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Horizont 2020 Városok az em
berekért (Cities for People)” című, 2017–2020. 
években megvalósítandó projekt támogatási szer
ződésének megkötéséhez 215 418 euró (a 2017. évi 
központi költségvetés szerinti 312 Ft/euró tervezé
si árfolyamon 67 210 E Ft) összköltség fedezetet 
biztosít az Európai Unió 100%-os támogatásával. 
A feladat összköltségéből a Fővárosi Önkormány
zat 163 994 euró (a 2017. évi központi költség
vetési törvény szerinti 312 Ft/euró tervezési árfo
lyamon 51 166 E Ft) értékben az emberközpontú 
közlekedési mobilitás (POTM) innovációs közle
kedési stratégián alapulva, a projekt keretein belül 
beszerez egy Városi Közlekedési Eszközt (Urban 
Mobility Kit), mely a megosztáson alapuló modern 
közösségi közlekedés online és offline tervezésé
nek eszköze, valamint a nyitott tér elvét tükrözve, a 
szakértők és a városi közlekedésben érdekeltek ré
szére Városi Ember Közlekedését Szolgáló Tér (Ci
tizen Mobility Lab) létesül, továbbá kommunikáci
ós és projektmenedzsment feladatokat fog ellátni, 
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valamint a partnerek közötti kapcsolattartás és a ta
lálkozókon való részvétel a feladata. A BKK Zrt. 
által megvalósítandó tevékenység költsége 51 424 
euró (16 044 E Ft), amely szakértői tevékenységet 
jelent.

870/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Horizont 2020 „Városok az em
berekért (Cities for People)” projekt Fővárosi Ön
kormányzat által ellátandó feladatai fedezetének 
biztosítása érdekében tervbe veszi a Koppenhágai 
Üzleti Iskola által folyósított „Városok az embere
kért” működési célú támogatást a „852201 Egyéb 
működési célú átvett pénzeszközök államháztar
táson kívülről” cím bevételi, azon belül az egyéb 
működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 
előirányzatán 44 926 E Ft-tal, továbbá tervbe veszi 
a Koppenhágai Üzleti Iskola által folyósított „Vá
rosok az emberekért” beruházási célú támogatást a 
„852301 Beruházási célú átvett pénzeszközök ál
lamháztartáson kívülről” cím bevételi, azon belül 
az egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n 
kívülről”  előirányzatán 6 240 E Ft-tal.
Továbbá tervbe veszi az új „Városok az emberekért 
Innovatív közlekedésfejlesztés a Duna-parton” fel
adatot a „840301 Önkormányzati beruházások” cí
men 51 166 E Ft összköltséggel. 
Ezzel egyidejűleg megemeli a „840301 Önkor
mányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a 
dologi kiadások áfával előirányzatát 14 771 E Ft-tal 
az új „Városok az emberekért Innovatív közleke
désfejlesztés a Duna-parton” feladathoz kapcsoló
dóan, valamint megemeli a „840701 Évközi indítá
sú önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon 
belül az önkormányzati beruházások előirányzatán 
a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 34 710 
E Ft-tal, továbbá a „930001 Általános tartalék”, 
azon belül a tartalékok előirányzatát 1 685 E Ft-tal.
A feladat összköltsége 51 166 E Ft, ebből 2017. 
évi előirányzata 16 456 E Ft (ebből igazgatási ap
parátus kiadásai 1 685 E Ft, dologi kiadások áfával 
14 771 E Ft (dologi nettó 11 631 E Ft, áfa 3 140 E 
Ft), 2018. évi üteme 13 365 E Ft, 2019. évi üteme 
17 373 E Ft, 2020. évi üteme 3 972 E Ft.
A feladat 51 166 E Ft összköltségéből a 2017–
2020. évekre vonatkozóan összesen a „840301 
Önkormányzati beruházások” címen 41 058 E Ft, 
a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” címen 
10 108 E Ft kiadás kerül megtervezésre.

871/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „Horizont  2020  Városok  az embere
kért (Cities for People)” című projekt tárgyában az 
Európai Bizottság és a Koppenhágai Üzleti Iskola 
(Copenhagen Business School) között kötött támo
gatási szerződést az előterjesztés 1. számú mellék
lete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, 

hogy gondoskodjon az előterjesztés 3. sz. mellékle
tében található csatlakozási formanyomtatvány alá
írásáról és benyújtásáról az Európai Bizottság felé.

Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Tarlós István 

872/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „Városok az emberekért Innovatív 
közlekedésfejlesztés a Duna-parton” megnevezésű 
engedélyokiratot az előterjesztés 4. számú mellék
lete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármes
tert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírá
sáról.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

873/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkor
mányzata és a BKK Zrt. között kötendő együtt
működési megállapodást az előterjesztés 5. számú 
melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgár
mestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírá
sáról.

Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Tarlós István

A napirend 32. pontja: Javaslat a FÁNK Mesepark 
projekt többletforrásának biztosításához

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

874/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „FÁNK, Mesepark projekt meg
valósítása” megnevezésű feladat teljes körű műsza
ki tartalommal történő megvalósítása érdekében a 
feladat összköltségét 381 000 E Ft-tal megemeli, 
amelyből a Fővárosi Önkormányzat által biztosí
tandó céljellegű támogatás 300 000 E Ft, a Fővárosi 
Állat- és Növénykert által fizetendő és levonható 
áfa 81 000 E Ft. A feladat összköltsége 2 667 000 E 
Ft-ra változik.

875/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
A „FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása” fel
adat teljes körű műszaki tartalommal való meg
valósításához szükséges fedezet megteremtése 
érdekében csökkenti a „840701 Évközi indítású 
önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon be
lül az önkormányzati beruházások előirányzatán a 
„Tervezési ágazati keret” feladatot 300 000 E Ft-
tal, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel meg
emeli az „570102 Fővárosi Állat- és Növénykert” 
cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleg
gel támogatott intézményi beruházások előirány
zatán a „FÁNK Mesepark projekt megvalósítása” 



1968 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2017. szeptember 19.

feladatot. A feladathoz kapcsolódó áfa rendezése 
érdekében megemeli az „570101 Fővárosi Állat- és 
Növénykert” cím bevételi, azon belül a működési 
bevételek (áfa visszatérítés) előirányzatát 81 000 E 
Ft-tal, ezzel egyidejűleg címen belül azonos ösz
szeggel megemeli a kiadási, azon belül a beruhá
zási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot.
A „FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása” fel
adat összköltsége 2 667 000 E Ft-ra változik, ebből 
2016. december 31-ig tény 1 104 871 E Ft, ebből 
(céljelleggel támogatott intézményi beruházások 
869 977 E Ft, intézményi címen tervezett beruhá
zási célú előzetesen felszámított áfa 234 894 E Ft), 
2017. évi üteme 1 562 129 E Ft-ra változik (ebből 
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 
1 230 023 E Ft, intézményi címen tervezett beruhá
zási célú előzetesen felszámított áfa 332 106 E Ft).

876/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Főváros Önkormányzata és intézmé
nyei beruházási és felújítási tevékenysége előkészí
tésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjé
ről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § 
(1) bek. c) pontja értelmében jóváhagyja a 006877 
egyedi azonosító számú, „FÁNK, Mesepark pro
jekt megvalósítása” tárgyú 4. számú módosított en
gedélyokiratát az előterjesztés 1. számú mellékle
te szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert 
annak aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István

877/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2017. május 24-i 
kormányülésen tárgyalt, a Fővárosi Állat- és Nö
vénykert fejlesztési programjairól, valamint a „Her
mina Garázs beruházásról” c. előterjesztés alapján 
hozott Kormányhatározat Magyar Közlönyben való 
közzétételét követően terjessze a Közgyűlés elé az 
52988-3/2016 számú, az Emberi Erőforrások Mi
nisztériuma, Budapest Főváros Önkormányzata és 
a Belügyminisztérium által kötött támogatási szer
ződés, a FÁNK Pannon Park fejlesztése elnevezésű 
006719 sz. engedélyokirat és az 1706/2016. (XII. 
7.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott „Megálla
podás a Pannon Park projekt megvalósítására” c. 
megállapodás módosítását.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek a Kormányhatá
rozat közzétételét követő ülése 

Felelős: Tarlós István

A napirend 33. pontja: Javaslat a BKISZ projekt 
megvalósítására az érintett kerületekkel megkötött meg-
állapodások módosítására 

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

878/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti az előterjesztés 1. sz. mel
léklete szerinti módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt megállapodást a IV. kerülettel, és felkéri a 
főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírá
sáról. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

879/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2. sz. mel
léklete szerinti fizetési megállapodás 1. sz. módo
sítását a IV. kerülettel, és felkéri a főpolgármestert, 
hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

880/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 3. sz. mel
léklete szerinti módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt megállapodást a XII. kerülettel, és felkéri a 
főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírá
sáról.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István

881/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 4. sz. mel
léklete szerinti fizetési megállapodást a XII. kerü
lettel, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondos
kodjon annak aláírásáról. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István

882/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 5. sz. mel
léklete szerinti módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt megállapodást a XVII. kerülettel, és felkéri 
a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak alá
írásáról. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István

883/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 6. sz. mel
léklete szerinti fizetési megállapodás 1. sz. módo
sítását a XVII. kerülettel, és felkéri a főpolgármes
tert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István

884/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 7. sz. mel
léklete szerinti módosítással egységes szerkezetbe 
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foglalt megállapodást a XXII. kerülettel, és felkéri 
a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak alá
írásáról. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István

885/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 8. sz. mel
léklete szerinti fizetési megállapodást a XXII. ke
rülettel, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondos
kodjon annak aláírásáról. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István

886/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKISZ projektet 
érintő valamennyi megállapodás módosítását köve
tően gondoskodjon a kerületek által fizetendő hoz
zájárulás tényleges összegének a Fővárosi Önkor
mányzat költségvetésében való átvezetéséről.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek a szerződések ha
tálybalépését követő költségvetési rendeletmódo
sító ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 34. pontja: Javaslat a FŐKERT Nonpro-
fit Zrt. 2017. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés 1. 
számú módosításának megkötésére, valamint a Margit-
szigeti szökőkút multimédiás bővítésére 

Előterjesztők: dr. Szeneczey Balázs, Szalay-
Bobrovniczky Alexandra 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

887/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslato
kat, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a Margit-
szigeti zenélő szökőkutat nemzetközi „trendet” kö
vetendő, multimédiás videó- és lézervetítésre alkal
mas eszközökkel bővíti, és a beruházásra 39 619 E 
Ft fedezetet biztosít a Fővárosi Kertészeti Zártkörű
en Működő Nonprofit Részvénytársasággal köten
dő külön beruházási szerződés alapján.
Úgy dönt, hogy a „10 000 új fát Budapestre!” faül
tetési program megvalósítását nem beruházásként, 
hanem a Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő 
Nonprofit Részvénytársasággal kötött közszolgál
tatási szerződés keretén belül valósítja meg, amely
hez a szükséges fedezet a 2017. évi költségvetésben 
247 724 E Ft összegben rendelkezésre áll. 
Előzetesen kötelezettséget vállal, hogy a „10 000 új 
fát Budapestre!” faültetési program végrehajtásá
hoz 2018. évben 416 176 E Ft, 2019. évben 192 492 
E Ft fedezetet biztosít a „814101 Fővárosi Kerté
szeti Nonprofit Zrt.” címen. 

Határidő: a 2018., 2019. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István 

Kötelezettséget vállal arra, hogy a Városháza Park 
Oázis projekt keretében kiültetésre kerülő növény
zet időszakos fenntartására 10 000 E Ft fedezetet 
biztosít a Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő 
Nonprofit Részvénytársasággal kötött közszolgál
tatási szerződés keretén belül. 
A Margit-szigeti szökőkút multimédiás bővítésé
nek megvalósításához, valamint a Városháza Park 
projekt növényzetének gondozásához szükséges 
fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „930001 
Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalé
kok előirányzatát 49 619 E Ft-tal, továbbá 
– csökkenti a „10 000 új fát Budapestre!” faülte

tési program végrehajtásához szükséges fedezet 
rendezése céljából a „840701 Évközi indítású 
önkormányzati beruházások” cím, azon belül az 
„Intenzív faültetési program” feladat előirányza
tát 247 724 E Ft-tal (ebből: önkormányzati beru
házások 195 058 E Ft, beruházási célú előzete
sen felszámított áfa 52 666 E Ft),

– ezzel egyidejűleg megemeli a „814101 Fővárosi 
Kertészeti Nonprofit Zrt.” cím kiadási, azon be
lül az egyéb működési célú támogatások áht-n 
kívülre és EU-nak előirányzatát 257 724 E Ft-
tal, 

– valamint tervbe veszi a „840301 Önkormány
zati beruházások” címen belül a Margit-szigeti 
szökőkút multimédiás bővítése feladatot 39 619 
E Ft-tal (a kiadásból az önkormányzati beruhá
zások előirányzatát 31 196 E Ft-tal, a beruházá
si célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 
8 423 E Ft-tal).

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. 
rendelet 54. § (3) bekezdése szerint eseti jelleggel 
magához vonja a Budapest Főváros Önkormányza
ta és intézményei beruházási és felújítási tevékeny
sége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósí
tásának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. 
rendelet 12. § (2) bekezdése alapján a Tulajdono
si, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság 
számára biztosított hatáskört, és jóváhagyja az elő
terjesztés 3. sz. mellékletét képező, a „Margit-szi
geti szökőkút multimédiás bővítése” cím alatt sze
replő 007538 egyedi azonosító számú beruházási 
feladat engedélyokiratát, és felkéri a főpolgármes
tert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírá
sáról, valamint jóváhagyja és megköti a Fővárosi 
Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Rész
vénytársasággal a „Megvalósítási Megállapodás a 
Margit-szigeti szökőkút multimédiás bővítésének 
megvalósítására” tárgyú megállapodást az előter
jesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, egy
idejűleg felkéri a főpolgármestert annak aláírására. 
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Határidő: az engedélyokirat aláírására: 10 nap; a meg
valósítási megállapodás aláírására: az engedélyok
irat aláírását követő 5 napon belül 

Felelős: Tarlós István

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Kertészeti Zárt
körűen Működő Nonprofit Részvénytársaság és a 
Fővárosi Önkormányzat közötti 2017. évi zöldfe
lületi közszolgáltatási szerződés 1. számú módosí
tását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tar
talommal, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a 
szerződésmódosítás aláírására. 

Határidő: 10 nap 
Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

888/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy újra kíván szavazni a „Javaslat a 
a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2017. évi zöldfelületi 
közszolgáltatási szerződés 1. számú módosításának 
meg kötésére, valamint a Margit-szigeti szökőkút 
multimédiás bővítésére” című előterjesztés határo
zati javaslatairól. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

889/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Margit-szigeti zenélő szökőkutat 
nemzetközi „trendet” követendő, multimédiás vi
deó- és lézervetítésre alkalmas eszközökkel bőví
ti, és a beruházásra 39 619 E Ft fedezetet biztosít 
a Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonpro
fit Részvénytársasággal kötendő külön beruházási 
szerződés alapján.

890/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a „10 000 új fát Budapestre!” faül
tetési program megvalósítását nem beruházásként, 
hanem a Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő 
Nonprofit Részvénytársasággal kötött közszolgál
tatási szerződés keretén belül valósítja meg, amely
hez a szükséges fedezet a 2017. évi költségvetésben 
247 724 E Ft összegben rendelkezésre áll. 

891/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Előzetesen kötelezettséget vállal, hogy a „10 000 új 
fát Budapestre!” faültetési program végrehajtásá
hoz 2018. évben 416 176 E Ft, 2019. évben 192 492 
E Ft fedezetet biztosít a „814101 Fővárosi Kerté
szeti Nonprofit Zrt.” címen. 

Határidő: a 2018., 2019. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István 

892/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a Városháza Park 
Oázis projekt keretében kiültetésre kerülő növény
zet időszakos fenntartására 10 000 E Ft fedezetet 
biztosít a Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő 
Nonprofit Részvénytársasággal kötött közszolgál
tatási szerződés keretén belül. 

893/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
A Margit-szigeti szökőkút multimédiás bővítésé
nek megvalósításához, valamint a Városháza Park 
projekt növényzetének gondozásához szükséges 
fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „930001 
Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalé
kok előirányzatát 49 619 E Ft-tal, továbbá 
– csökkenti a „10 000 új fát Budapestre!” faülte

tési program végrehajtásához szükséges fedezet 
rendezése céljából a „840701 Évközi indítású 
önkormányzati beruházások” cím, azon belül az 
„Intenzív faültetési program” feladat előirányza
tát 247 724 E Ft-tal (ebből: önkormányzati beru
házások 195 058 E Ft, beruházási célú előzete
sen felszámított áfa 52 666 E Ft),

– ezzel egyidejűleg megemeli a „814101 Fővárosi 
Kertészeti Nonprofit Zrt.” cím kiadási, azon be
lül az egyéb működési célú támogatások áht-n 
kívülre és EU-nak előirányzatát 257 724 E Ft-tal,

– valamint tervbe veszi a „840301 Önkormány
zati beruházások” címen belül a Margit-szigeti 
szökőkút multimédiás bővítése feladatot 39 619 
E Ft-tal (a kiadásból az önkormányzati beruhá
zások előirányzatát 31 196 E Ft-tal, a beruházá
si célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 
8 423 E Ft-tal).

894/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Műkö
dési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. 
Kgy. rendelet 54. § (3) bekezdése szerint eseti jel
leggel magához vonja a Budapest Főváros Önkor
mányzata és intézményei beruházási és felújítá
si tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, 
megvalósítá-sának rendjéről szóló 50/1998. (X. 
30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdése alapján 
a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosí
tási Bizottság számára biztosított hatáskört, és jó
váhagyja az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező, 
a „Margit-szigeti szökőkút multimédiás bővítése” 
cím alatt szereplő 007538 egyedi azonosító számú 
beruházási feladat engedélyokiratát, és felkéri a fő
polgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyok
irat aláírásáról, valamint jóváhagyja és megköti a 
Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit 
Részvénytársasággal a „Megvalósítási megállapo
dás a Margit-szigeti szökőkút multimédiás bőví
tésének megvalósítására” tárgyú megállapodást az 
előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, 
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egyidejűleg felkéri a főpolgármestert annak aláírá
sára. 

Határidő: az engedélyokirat aláírására: 10 nap; a meg
valósítási megállapodás aláírására: az engedélyok
irat aláírását követő 5 napon belül 

Felelős: Tarlós István

895/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Kertészeti Zárt
körűen Működő Nonprofit Részvénytársaság és a 
Fővárosi Önkormányzat közötti 2017. évi zöldfe
lületi közszolgáltatási szerződés 1. számú módosí
tását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tar
talommal, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a 
szerződésmódosítás aláírására. 

Határidő: 10 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 35. pontja: Javaslat iskolai közétkezteté-
si pályázat benyújtására az Innovatív Városi Akciók (Ur-
ban Innovation Actions) Program keretében

Előterjesztők: dr. Szeneczey Balázs, Szalay-
Bobrovniczky Alexandra 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

896/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
egyetért a Fővárosi Önkormányzat által, az Ur
ban Innovation Actions (UIA) programon belül a 
„Fenntartható és egészséges: Az élelmiszerhulladék 
csökkentése az iskolai étkeztetésben (RECAF)” 
című pályázat benyújtásával (előterjesztés 3. számú 
melléklete). A pályázatot a Fővárosi Önkormányzat 
jogosult benyújtani, amelyben partnerként az Ét
keztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet, a Hétfa 
Kutatóintézet Kft., valamint az InDeRe NKft. vesz 
részt. A pályázati felhívás feltételeinek megfelelő
en, a projekt nyertessége esetén 80%-ban utófinan
szírozott, így a 20%-os önerő biztosítása szükséges 
a Fővárosi Önkormányzat és az Étkeztetési Szol
gáltató Gazdasági Szervezet esetében. A Hétfa Ku
tatóintézet Kft., valamint az InDeRe NKft. vállalja 
a rájuk eső önerő biztosítását (előterjesztés 2. szá
mú melléklete). A pályázati kiírás feltételei alapján 
50%-os előleg lehívására van lehetőség a támoga
tási szerződés megkötését követően.

897/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy az Ur
ban Innovation Actions program „Fenntartható és 
egészséges: Az élelmiszerhulladék csökkentése az 
iskolai étkeztetésben (RECAF)” című pályázat el
nyerése esetén a projekt megvalósításához szüksé
ges, a Fővárosi Önkormányzatnál felmerülő elszá
molható költségekre eső 20%-os önerő fedezetét – a 
3 év alatt összesen 41 330 EUR összegben (a 312 

Ft/euró árfolyamon 12 895 E Ft) biztosítja a Fővá
rosi Önkormányzat 2018–2019–2020. évi költség
vetésében (2018. évben 15 706 EUR, 2019. évben 
11 987 EUR, 2020. évben 13 637 EUR), továbbá az 
Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezetnél fel
merülő elszámolható költségekre eső 20%-os önerő 
fedezetét – a 3 év alatt összesen 265 070 EUR ösz
szegben (312 Ft/euró árfolyamon 82 702 E Ft) biz
tosítja a Fővárosi Önkormányzat 2018–2019–2020. 
évi költségvetésében (2018. évben 177 522 EUR, 
2019. évben 57 180 EUR, 2020. évben 30 368 
EUR).

Határidő: a 2018–2019–2020. évi költségvetés ter
vezése 

Felelős: Tarlós István 

898/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Tudomásul veszi, hogy az Urban Innovation 
Actions program „Fenntartható és egészséges: Az 
élelmiszerhulladék csökkentése az iskolai étkezte
tésben (RECAF)” című pályázat végrehajtó part
nereként közreműködő InDeRe Élelmezéskutató és 
Innovációs Intézet Nonprofit Kft., valamint a Hétfa 
Kutatóintézet Kft. biztosítja a pályázathoz szüksé
ges 20%-os saját önerőt és az esetlegesen szüksé
gessé váló előleget.

A napirend 36. pontja: Javaslat alapítványok támo-
gatására a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kul-
turális feladatokra” cím előirányzata terhére

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

899/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Családcentrum Alapítvány által 
megjelentetésre kerülő „Teknősmosó” című mese
könyv kiadásainak támogatására 1 000 E Ft támo
gatást biztosít a „917602 Céltartalék egyes önként 
vállalt kulturális feladatok ellátására” cím tartalé
kok előirányzata terhére.

900/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
A Családcentrum Alapítvány által megjelentetésre 
kerülő „Teknősmosó” című mesekönyv kiadásai
nak támogatása érdekében 1 000 E Ft-tal csökkenti 
a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturá
lis feladatok ellátására” cím tartalékok előirányza
tát, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megeme
li a „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási, 
ezen belül az egyéb működési célú támogatások 
áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

901/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat 
és a Családcentrum Alapítvány között a „Teknős
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mosó” című mesekönyv kiadásainak támogatása 
tárgyban megkötendő támogatási megállapodást az 
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalom
mal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a közgyűlési döntést, illetve a Támogatá
sokat Vizsgáló Iroda jóváhagyását követő 30 na
pon belül 

Felelős: Tarlós István 

902/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy az Örökség és Társadalom Alapít
vány számára a Színes Város Budapest Fesztivál 
megrendezésének támogatására 2 000 E Ft támo
gatást biztosít a „917602 Céltartalék egyes önként 
vállalt kulturális feladatok ellátására” cím tartalé
kok előirányzata terhére. 

903/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Az Örökség és Társadalom Alapítvány számára a 
Színes Város Budapest Fesztivál támogatása ér
dekében 2 000 E Ft-tal csökkenti a „917602 Cél
tartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok 
ellátására” cím tartalékok előirányzatát, és ezzel 
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847102 
Kulturális célú kiadások” cím kiadási, ezen belül az 
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és 
az EU-nak előirányzatát.

904/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat 
és az Örökség és Társadalom Alapítvány között a 
Színes Város Budapest Fesztivál támogatása tárgy
ban megkötendő támogatási megállapodást az elő
terjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, 
és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a Közgyűlés döntését, illetve a Támogatá
sokat Vizsgáló Iroda jóváhagyását követő 30 na
pon belül 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 37. pontja: Javaslat év közben felmerülő 
szociális, köznevelési és kulturális feladatok támogatá-
sára a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím, a 
„930001 Általános tartalék” cím, illetve a „917001 Kul-
turális és városarculati keret céltartalék” cím előirány-
zata terhére

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

905/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Budapest Film Zrt. számára mű
ködőképessége megőrzése érdekében 50 000 E Ft 
támogatást biztosít.

906/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Film Zrt. működőképességének megőr
zése érdekében 50 000 E Ft-tal csökkenti a „842101 
Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon 
belül egyéb működési célú támogatások áht-n be
lülre kiadási előirányzatát, és ezzel egyidejűleg 
azonos összeggel megemeli a „815701 Budapest 
Film Zrt.” cím kiadási, azon belül egyéb működési 
célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak elő
irányzatát. 

907/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat 
és a Budapest Film Zrt. között a 2017. évi támoga
tási megállapodás 1. számú módosítását az előter
jesztés 2. számú mellékletében foglalt tartalommal, 
és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 45 nap 
Felelős: Tarlós István 

908/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat Pes
ti Úti Idősek Otthona számára mosodai tevékeny
ség, gyógyszerköltség, élelmezési kiadások, továb
bá karbantartási feladatok megvalósítása érdekében 
19 600 E Ft támogatást biztosít.

909/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona 
intézményi gazdálkodásának megfelelő szinten tar
tása érdekében 19 600 E Ft-tal csökkenti a „842101 
Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon 
belül egyéb működési célú támogatások áht-n be
lülre előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos ösz
szeggel megemeli a „290101 Fővárosi Önkormány
zat Pesti Úti Idősek Otthona” cím kiadási, azon 
belül dologi kiadások, többi dologi kiadás előirány
zatát.

910/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasá
gi Szervezet számára a konyhai kisegítő dolgozók 
munkabérének 2017. január 1. napjától kezdődően 
a garantált bérminimumi szintre történő megemelé
se érdekében, tartós jelleggel 59 793 E Ft támoga
tást biztosít.

911/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet a 
konyhai kisegítő dolgozók munkabérének garantált 
bérminimumi szintre történő megemelése érdeké
ben 59 793 E Ft-tal csökkenti a „842101 Intézmé
nyi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül 
egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 
előirányzatát, és ezzel egyidejűleg – tartós jelleggel 
– megemeli a „390501 Étkeztetési Szolgáltató Gaz
dasági Szervezet” cím kiadási, azon belül 
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– személyi juttatások sor előirányzatát 49 011 E 
Ft-tal (11 havi);

– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hoz
zájárulási adó előirányzatát 10 782 E Ft-tal (11 
havi).

912/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a Ét
keztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet számára 
a konyhai kisegítő dolgozók munkabérének 2017. 
január 1. napjától történő béremelésének fedezet
biztosítása érdekében 2018. évtől tartós jelleggel 
65 229 E Ft-ot biztosít a „390501 Étkeztetési Szol
gáltató Gazdasági Szervezet” cím támogatási és ki
adási előirányzatán (a kiadásból: személyi juttatá
sok 53 466 E Ft (12 hónapra), munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 763 E 
Ft (12 hónapra), egyben felkéri a főpolgármestert, 
hogy gondoskodjon az összeg költségvetésben tör
ténő tervbe vételéről.

Határidő: a 2018. évi és az azt követő mindenkori 
éves költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István 

913/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy Budapest Főváros Levéltára szá
mára az Intézmény feladatellátáshoz szükséges – 
jogszabály alapján megemelt minimál- és garantált 
bérnövekmény miatti – a tárgyévben magasabb ár
szinten teljesíthető szolgáltatások beszerzése érde
kében 7 500 E Ft támogatást biztosít.

914/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Levéltára szolgáltatásainak be
szerzése érdekében 7 500 E Ft-tal csökkenti a 
„842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím ki
adási, azon belül egyéb működési célú támogatá
sok áht-n belülre előirányzatát, és ezzel egyidejűleg 
azonos összeggel megemeli az „560101 Budapest 
Főváros Levéltára” cím kiadási, azon belül dologi 
kiadások, többi dologi kiadás előirányzatát.

915/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Bartók Béla Emlékház részére az 
intézményben megrendezendő ifjúsági előadások 
és hangversenyek, a Bartók-hangverseny, továbbá 
a kertépítészeti és nyílászárók javítása, mázolás, 
karbantartási feladatok elvégzése, valamint az In
tézmény honlapjának fejlesztése és az Emlékház 
programjainak népszerűsítése, illetve a többnyel
vű tárlatvezetés, élőzene szolgáltatás és pedagógiai 
feladatok ellátása érdekében 16 340 E Ft támoga
tást biztosít. 

916/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
A Bartók Béla Emlékházban megrendezendő ifjú
sági előadások és hangversenyek, a Bartók-hang

verseny, továbbá a kertépítészeti és nyílászárók ja
vítása, mázolás, karbantartási feladatok elvégzése, 
valamint az Intézmény honlapjának fejlesztése és 
az Emlékház programjainak népszerűsítése, illetve 
a többnyelvű tárlatvezetés, élőzene szolgáltatás és 
pedagógiai feladatok ellátása érdekében 16 340 E 
Ft-tal csökkenti a „842101 Intézményi feladatellá
tás kerete” cím kiadási, azon belül egyéb működési 
célú támogatások áht-n belülre előirányzatát, és ez
zel egyidejűleg megemeli az „550111 Bartók Béla 
Emlékház” cím kiadási, azon belül 
– a személyi juttatások sor előirányzatát 3 400 E 

Ft-tal;
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hoz

zájárulási adó előirányzatát 748 E Ft-tal;
– dologi kiadások, többi dologi kiadás előirányza

tát 12 192 E Ft-tal.

917/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Budapesti Történeti Múzeum szá
mára a III. kerületben a romemlékek karbantartása 
érdekében 13 860 E Ft támogatást biztosít.

918/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
A III. kerületben a romemlékek karbantartása érde
kében 13 860 E Ft-tal csökkenti a „842101 Intéz
ményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon be
lül egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 
előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeg
gel megemeli az „550101 Budapesti Történeti Mú
zeum” cím kiadási, azon belül dologi kiadások, töb
bi dologi kiadás előirányzatát.

919/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal az alábbi feladatok megvaló
sítására:
– „Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújí-

tása” 3 175 E Ft-tal;
– „Bartók Béla Emlékház kerti kapuk távnyitó 

rendszer kialakítása” 1 270 E Ft-tal;
– „Budapesti Történeti Múzeum kezelésében álló 

római kori romterületek felújítása” 23 850 E Ft-
tal;

– „Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XIX/1. sz. tag
könyvtár klimatizálása” 8 000 E Ft-tal;

– „Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XVIII/3. sz. 
tagkönyvtár klimatizálása” 22 000 E Ft-tal;

– „Vígszínház Nonprofit Kft., Vígszínház hatás
világítási rendszerének korszerűsítése I. ütem” 
70 000 E Ft-tal;

– „Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet 
Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális 
Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Mód
szertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermek
otthona főző- és tálalókonyha részleges felújítá
sa” 6 350 E Ft-tal;
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– „Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szerve
zet Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum 
Arany János Műszaki Szakkollégiuma és Szak
középiskolája tálalókonyha szellőzőrendszer 
fel újítása” 1 270 E Ft-tal;

– „Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet 
Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános 
Iskola és Gimnázium tálalókonyha részleges fel
újítása” 1 905 E Ft-tal;

– „Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet 
Budapest III. Kerületi Szent Miklós Általános 
Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszerta
ni Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon fő
zőkonyha részleges felújítása” 6 350 E Ft-tal;

– „Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idő
sek Otthona, Kamaraerdei úti, valamint Bánk 
Bán utcai telephely nővérhívó rendszerének fel
újítása” 5 000 E Ft-tal;

– „Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idő
sek Otthona, Kamaraerdei úti telephely „A” épü
letében fürdőszobák felújítása” 18 000 E Ft-tal;

– „Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idő
sek Otthona, Kamaraerdei úti telephely „B” épü
letének részleges rekonstrukciója” 33 000 E Ft-
tal;

– „Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idő
sek Otthona, orvosi eszközök és konyhai gép be
szerzése” 2 350 E Ft-tal;

– „Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idő
sek Otthona alagsor falszigetelés és vizes helyi
ségek felújítása” 21 000 E Ft-tal,

valamint:
– „Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. nagyszín

padi süllyedőrendszer felújítása” 14 000 E Ft 
többletfedezet biztosítására;

– „Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek 
Otthona, Zugligeti úti telephely támfal felújítá
sa” 7 500 E Ft többletfedezet biztosítására.

920/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Az intézményi beruházási és felújítási felada
tok fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a 
„842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím ki
adási, azon belül az egyéb működési célú támoga
tások áht-n belülre előirányzatát 245 020 E Ft-tal, 
ezzel egyidejűleg 
a) 86 900 E Ft-tal megemeli a „840901 Évközi in

dítású önkormányzati felújítások” cím kiadási, 
azon belül céljelleggel támogatott intézményi 
felújítások előirányzatát, és tervbe veszi az aláb
biak szerinti új feladatokat:
– „Budapesti Történeti Múzeum kezelésében 

álló római kori romterületek felújítása” fel
adatot 30 290 E Ft összköltséggel (a kiadás
ból céljelleggel támogatott intézményi fel
újítások 23 850 E Ft, az intézményi címen 
megtervezett, felújítási célú, előzetesen fel

számított áfa: 6440 E Ft, összköltsége, és 
egyben 2017. évi előirányzata: 30 290 E Ft);

– „Bartók Béla Emlékház villámvédelem fel
újítása” feladatot 3 175 E Ft összköltséggel (a 
kiadásból céljelleggel támogatott intézményi 
felújítások 2 500 E Ft, felújítási célú, előzete
sen felszámított áfa: 675 E Ft, összköltsége, 
és egyben 2017. évi előirányzata: 3 175 E Ft);

– „Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szerve
zet Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spe
ciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagó-
giai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és 
Gyermekotthona főző- és tálalókonyha rész
leges felújítása” feladatot 6 350 E Ft összkölt
séggel (a kiadásból céljelleggel támogatott 
intézményi felújítások 5 000 E Ft, felújítási 
célú, előzetesen felszámított áfa: 1 350 E Ft, 
összköltsége, és egyben 2017. évi előirányza
ta: 6 350 E Ft);

– „Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szerve
zet Budapesti Gépészeti Szakképzési Cent
rum Arany János Műszaki Szakkollégiuma 
és Szakközépiskolája tálalókonyha szellő
zőrendszer felújítása” feladatot 1 270 E Ft 
összköltséggel (a kiadásból céljelleggel tá
mogatott intézményi felújítások 1 000 E Ft, 
felújítási célú, előzetesen felszámított áfa: 
270 E Ft, összköltsége, és egyben 2017. évi 
előirányzata: 1 270 E Ft);

– „Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szerve
zet Budapest XX. Kerületi Nagy László Ál
talános Iskola és Gimnázium tálalókony
ha részleges felújítása” feladatot 1 905 E Ft 
összköltséggel (a kiadásból céljelleggel tá
mogatott intézményi felújítások 1 500 E Ft, 
felújítási célú, előzetesen felszámított áfa: 
450 E Ft, összköltsége, és egyben 2017. évi 
előirányzata: 1 905 E Ft);

– „Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szerve
zet Budapest III. Kerületi Szent Miklós Ál
talános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyer
mekotthon főzőkonyha részleges felújítása” 
feladatot 6 350 E Ft összköltséggel (a kiadás
ból céljelleggel támogatott intézményi felújí
tások 5 000 E Ft, felújítási célú, előzetesen 
felszámított áfa: 1 350 E Ft, összköltsége és 
egyben 2017. évi előirányzata: 6 350 E Ft);

– „Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos 
Idősek Otthona alagsor falszigetelés és vizes 
helyiségek felújítása” feladatot 21 000 E Ft 
összköltséggel (a kiadásból céljelleggel tá
mogatott intézményi felújítások 16 536 E Ft, 
felújítási célú, előzetesen felszámított áfa: 
4 464 E Ft, összköltsége, és egyben 2017. évi 
előirányzata: 21 000 E Ft);



2017. szeptember 19. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1975

– „Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti 
Idősek Otthona, Kamaraerdei úti, valamint 
Bánk Bán utcai telephely nővérhívó rend
szerének felújítása” feladatot 5 000 E Ft 
összköltséggel (a kiadásból céljelleggel tá
mogatott intézményi felújítások 3 397 E Ft, 
felújítási célú, előzetesen felszámított áfa: 
1 063 E Ft, összköltsége és egyben 2017. évi 
előirányzata: 5 000 E Ft);

– „Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti 
Idősek Otthona, Kamaraerdei úti telephely 
„A” épületében fürdőszobák felújítása” fel
adatot 18 000 E Ft összköltséggel (a kiadás
ból céljelleggel támogatott intézményi felújí
tások 14 173 E Ft, felújítási célú, előzetesen 
felszámított áfa: 3 827 E Ft, összköltsége, és 
egyben 2017. évi előirányzata: 18 000 E Ft);

b) továbbá 66 620 E Ft-tal megemeli a „840701 
Évközi indítású önkormányzati beruházások” 
cím kiadási, azon belül céljelleggel támogatott 
intézményi beruházások előirányzatát, és tervbe 
veszi az alábbiak szerinti új feladatokat: 
– „Bartók Béla Emlékház kerti kapuk távnyi

tó rendszer kialakítása” feladatot 1 270 E Ft 
összköltséggel (a kiadásból céljelleggel tá
mogatott intézményi beruházások 1 000 E Ft, 
beruházási célú előzetesen felszámított áfa: 
270 E Ft, összköltsége és egyben 2017. évi 
előirányzata: 1 270 E Ft);

– „Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XIX/1. sz. 
tagkönyvtár klimatizálása” feladatot 10 160 
E Ft összköltséggel (a kiadásból céljelleggel 
támogatott intézményi beruházások 8 000 E 
Ft, az intézményi címen megjelenő, beruhá
zási célú, előzetesen felszámított áfa: 2 160 E 
Ft, összköltsége: 10 160 E Ft. 2017. évi üte
me 7 112 E Ft, ebből céljelleggel támogatott 
intézményi beruházások 5 600 E Ft, intézmé
nyi címen megtervezett, beruházási célú elő
zetesen felszámított áfa: 1 512 E Ft, 2018. 
évi üteme 3 048 E Ft, ebből céljelleggel tá
mogatott intézményi beruházások 2 400 E Ft, 
az intézményi címen megjelenő, beruházási 
célú, előzetesen felszámított áfa: 648 E Ft);

– „Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XVIII/3. 
sz. tagkönyvtár klimatizálása” feladatot 
27 940 E Ft összköltséggel (a kiadásból cél
jelleggel támogatott intézményi beruházások 
22 000 E Ft, az intézményi címen megjelenő, 
beruházási célú, előzetesen felszámított áfa: 
5 940 E Ft, összköltsége: 27 940 E Ft. 2017. 
évi üteme 12 700 E Ft, ebből céljelleggel tá
mogatott intézményi beruházások 10 000 E 
Ft, intézményi címen megtervezett, beruhá
zási célú előzetesen felszámított áfa: 2 700 
E Ft, 2018. évi üteme 15 240 E Ft, ebből cél
jelleggel támogatott intézményi beruházások 

12 000 E Ft, az intézményi címen megjelenő, 
beruházási célú, előzetesen felszámított áfa: 
3 240 E Ft);

– „Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti 
Idősek Otthona, Kamaraerdei úti telephely 
„B” épületének részleges rekonstrukciója” 
feladatot 33 000 E Ft-tal (a kiadásból cél
jelleggel támogatott intézményi beruházások 
25 984 E Ft, beruházási célú, előzetesen fel
számított áfa: 7 016 E Ft, összköltsége, és 
egyben 2017. évi előirányzata: 33 000 E Ft);

– „Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos 
Idősek Otthona, orvosi eszközök és konyhai 
gép beszerzése” feladatot 2 350 E Ft-tal (a 
kiadásból céljelleggel támogatott intézményi 
beruházások 1 850 E Ft, beruházási célú, elő
zetesen felszámított áfa: 500 E Ft, összkölt
sége, és egyben 2017. évi előirányzata: 2 350 
E Ft),

továbbá címen belül megemeli az önkormány
zati beruházások előirányzatát, 70 000 E Ft-tal 
és tervbe veszi az alábbiak szerinti új feladatot: 
– „Vígszínház Nonprofit Kft., Vígszínház ha

tásvilágítási rendszerének korszerűsítése I. 
ütem” feladatot 70 000 E Ft-tal (a kiadás
ból önkormányzati beruházások 55 118 E Ft, 
beruházási célú, előzetesen felszámított áfa: 
14 882 E Ft, összköltsége, és egyben 2017. 
évi előirányzata: 70 000 E Ft),

továbbá címen belül megemeli az önkormányza
ti beruházások előirányzatán a „Fejlesztések át
ütemezésének tartaléka”-t 14 400 E Ft-tal;

c) valamint megemeli:
– felújítási feladat megállapodás szerinti mű

szaki tartalommal történő megvalósításá
hoz, a többletfedezet biztosítása érdekében a 
„840401 Önkormányzati felújítások” cím ki
adási, azon belül önkormányzati felújítások 
előirányzatán a „Budapest Bábszínház Non
profit Kft. nagyszínpadi süllyedőrendszer 
felújítása” feladat összegét 14 000 E Ft-tal. 
Ezzel a feladat összköltsége 79 000 E Ft-
ra emelkedik, melynek a 2017. évi üteme 
79 000 E Ft (a kiadásból önkormányzati fel
újítások 62 205 E Ft, felújítási célú, előzete
sen felszámított áfa: 16 795 E Ft);

– mindkét oldali támfal szerkezetének szükség 
szerinti cseréjével és felújításával bővített 
műszaki tartalom megvalósításához, a több
letfedezet biztosítása érdekében a „210801 
Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idő
sek Otthona” cím kiadási, azon belül cél
jelleggel támogatott intézményi felújítások 
előirányzatán a „Fővárosi Önkormányzat 
Kútvölgyi Úti Idősek Otthona, Zugligeti úti 
telephely támfal felújítása” feladat összegét 
7 500 E Ft-tal. Ezzel a feladat összköltsége 
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26 000 E Ft-ra emelkedik, melynek a 2017. 
évi üteme 26 000 E Ft (a kiadásból céljelleg
gel támogatott intézményi felújítások 20 472 
E Ft, felújítási célú, előzetesen felszámított 
áfa: 5 528 E Ft, 2016. december 31-ig tény: 
0 Ft).

d) az alábbiakban részletezettek szerint az intézmé
nyek által finanszírozott áfa fedezetének megte
remtése érdekében 
– megemeli a „Budapesti Történeti Múzeum 

kezelésében álló római kori romterületek fel
újítása” feladathoz kapcsolódóan az „550101 
Budapesti Történeti Múzeum” cím bevéte
li, azon belül a működési bevételek (áfa-
visszatérítés) előirányzatát 6 440 E Ft-tal, 
ezzel egyidejűleg címen belül azonos ösz
szeggel a kiadási, azon belül felújítási célú 
előzetesen felszámított áfa előirányzatot;

– megemeli a „Fővárosi Szabó Ervin Könyv
tár XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása”, 
valamint a „Fővárosi Szabó Ervin Könyv
tár XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása” 
feladatokhoz kapcsolódóan az „540101 Fő
városi Szabó Ervin Könyvtár” cím bevéte
li, azon belül a működési bevételek (áfa visz
szatérítés) előirányzatát 4 212 E Ft-tal, ezzel 
egyidejűleg címen belül azonos összeggel a 
kiadási, azon belül a beruházási célú előzete
sen felszámított áfa előirányzatot.

921/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. 
rendelet 40. § (7) bekezdése szerint eseti jelleggel 
magához vonja a 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, a Költségvetési Bizottság véleménye
zési, valamint a Tulajdonosi, Gazdasági és Közte
rület-hasznosítási Bizottság döntési hatáskörét, és 
jóváhagyja a 
– „Budapesti Történeti Múzeum kezelésében álló 

római kori romterületek felújítása” tárgyú, 7545. 
egyedi azonosító számú engedélyokiratot az elő
terjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal;

– „Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idő
sek Otthona, Kamaraerdei úti telephely „A” épü
letében fürdőszobák felújítása” tárgyú, 7551. 
egyedi azonosító számú engedélyokiratot az elő
terjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal;

– „Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idő
sek Otthona, Kamaraerdei úti telephely „B” épü
letének részleges rekonstrukciója” tárgyú, 7552. 
egyedi azonosító számú engedélyokiratot az elő
terjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal;

– „Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idő
sek Otthona alagsor falszigetelés és vizes helyi
ségek felújítása” tárgyú, 7542. egyedi azonosí
tó számú engedélyokiratot az előterjesztés 7. sz. 
melléklete szerinti tartalommal;

– „Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek 
Otthona, Zugligeti úti telephely támfal felújítá
sa” tárgyú, 7255. egyedi azonosító számú enge
délyokirat 2. sz. módosítását az előterjesztés 9. 
sz. melléklete szerinti tartalommal;

– „Vígszínház Nonprofit Kft., Vígszínház hatásvi
lágítási rendszerének korszerűsítése I. ütem” tár
gyú, 7540. egyedi azonosító számú engedélyok
iratot az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti 
tartalommal;

– „Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. nagyszín
padi süllyedőrendszer felújítása” tárgyú, 7492. 
egyedi azonosító számú engedélyokirat 1. sz. 
módosítását az előterjesztés 13. sz. melléklete 
szerinti tartalommal.

Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert az en
gedélyokiratok aláírására.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

922/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. 
rendelet 40. § (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, a Költségvetési Bizottság véleménye
zési, valamint a Tulajdonosi, Gazdasági és Közte
rület-hasznosítási Bizottság döntési hatáskörét, és 
jóváhagyja, megköti a
– „Vígszínház Nonprofit Kft., Vígszínház hatásvi

lágítási rendszerének korszerűsítése I. ütem” tár
gyú megvalósítási megállapodást az előterjesz
tés 11. sz. melléklete szerinti tartalommal;

– „Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. nagyszín
padi süllyedőrendszer felújítása” tárgyú megva
lósítási megállapodás 1. sz. módosítását az elő
terjesztés 14. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a megvalósí
tási megállapodások aláírására.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

923/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h. 
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. 
rendelet 54. § (3) bekezdése szerint eseti jelleggel 
magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata 
és intézményei beruházási és felújítási tevékenysé
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ge előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósítá-
sának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. 
rendelet 14. § (2) bekezdése alapján a főpolgármes
ter számára biztosított hatáskört, és jóváhagyja a:
– „Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítá

sa” tárgyú, 7543. egyedi azonosító számú enge
délyokiratot az előterjesztés 15. sz. melléklete 
szerinti tartalommal;

– „Bartók Béla Emlékház kerti kapuk távnyitó 
rendszer kialakítása” tárgyú, 7544. egyedi azo
nosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 
16. sz. melléklete szerinti tartalommal;

– „Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szerve
zet Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speci
ális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyer
mekotthona főző- és tálalókonyha részleges fel
újítása” tárgyú, 7546. egyedi azonosító számú 
engedélyokiratot az előterjesztés 17. sz. mellék
lete szerinti tartalommal;

– „Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szerve
zet Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum 
Arany János Műszaki Szakkollégiuma és Szak
középiskolája tálalókonyha szellőzőrendszer fel-
újítása” tárgyú, 7547. egyedi azonosító számú 
engedélyokiratot az előterjesztés 18. sz. mellék
lete szerinti tartalommal;

– „Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet 
Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános 
Iskola és Gimnázium tálalókonyha részleges fel
újítása” tárgyú, 7548. egyedi azonosító számú 
engedélyokiratot az előterjesztés 19. sz. mellék
lete szerinti tartalommal;

– „Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet 
Budapest III. Kerületi Szent Miklós Általános 
Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon főző
konyha részleges felújítása” tárgyú, 7549. egye
di azonosító számú engedélyokiratot az előter
jesztés 20. sz. melléklete szerinti tartalommal;

– „Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idő
sek Otthona, Kamaraerdei úti, valamint Bánk 
Bán utcai telephely nővérhívó rendszerének fel
újítása” tárgyú, 7550. egyedi azonosító számú 
engedélyokiratot az előterjesztés 21. sz. mellék
lete szerinti tartalommal;

– „Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idő
sek Otthona, orvosi eszközök és konyhai gép be
szerzése” tárgyú, 7541. egyedi azonosító számú 
engedélyokiratot az előterjesztés 22. sz. mellék
lete szerinti tartalommal.

Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert az en
gedélyokiratok aláírására és kiadására.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

924/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Főváros Önkormányzata és intézmé
nyei beruházási és felújítási tevékenysége előkészí
tésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjé
ről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § 
(1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint jóvá
hagyja a
– „Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XIX/1. sz. tag

könyvtár klimatizálása” tárgyú, 7554. egyedi 
azonosító számú engedélyokiratot az előterjesz
tés 23. sz. melléklete szerinti tartalommal;

– Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XVIII/3. sz. 
tagkönyvtár klimatizálása” tárgyú, 7555. egyedi 
azonosító számú engedélyokiratot az előterjesz
tés 24. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert az en
gedélyokiratok aláírására.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

925/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a BVA Budapesti Városarculati 
Nonprofit Kft. számára a Budapest kampány támo
gatása érdekében 50 000 E Ft támogatást biztosít.

926/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. 
rendelet 54. § (3) bekezdése szerint eseti jelleggel 
magához vonja a Budapest Főváros Önkormány
zata 2017. évi összevont költségvetéséről szóló 
8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 20. § (4) be
kezdésében a „917001 Kulturális és Városarculati 
keret céltartalék” címre vonatkozóan a főpolgár
mesterre átruházott hatáskörét, és a BVA Budapes
ti Városarculati Nonprofit Kft. Budapest kampány 
támogatása érdekében 25 000 E Ft-tal csökkenti a 
„917001 Kulturális és Városarculati keret céltar
talék” cím kiadási, azon belül tartalékok előirány
zatát, továbbá 25 000 E Ft-tal csökkenti a „930001 
Általános tartalék” cím kiadási, azon belül tarta
lékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg 50 000 E 
Ft-tal megemeli a „816201 Budapesti Városarculati 
Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül egyéb mű
ködési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 
előirányzatát. 

927/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat 
és a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. 
között megkötött 2017. évi finanszírozási megál
lapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 26. 
számú mellékletében foglalt tartalommal, és felkéri 
a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 45 nap 
Felelős: Tarlós István 
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928/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a BFTK Budapesti Fesztivál- és 
Turisztikai Központ Nonprofit Kft. számára Buda
pest Főváros Önkormányzata és Szentpétervár Kor
mányzata közötti együttműködésből adódó felada
tai megvalósítása érdekében 15 000 E Ft támogatást 
biztosít.

929/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
A BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Köz
pont Nonprofit Kft. Budapest Főváros Önkormány-
zata és Szentpétervár Kormányzata közötti együtt
működésből adódó feladatok megvalósítása 
érdekében 15 000 E Ft-tal csökkenti a „930001 Ál
talános tartalék” cím kiadási, azon belül tartalékok 
előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeg
gel megemeli a „810601 Budapesti Fesztivál- és 
Turisztikai Központ Nonprofit Kft.” cím kiadási, 
azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n 
kívülre és az EU-nak előirányzatát.

930/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat 
és a BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Köz
pont Nonprofit Kft. között megkötött 2017. évi fi
nanszírozási megállapodás 1. számú módosítását az 
előterjesztés 28. számú mellékletében foglalt tarta
lommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírá
sára.

Határidő: 45 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 38. pontja: Javaslat a nevelési-oktatá-
si intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjak 
és nyersanyagnorma megállapításáról szóló 6/2015. (II. 
16.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra 

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 23/2017. (VII. 3.) önkormányzati rendeletét 
nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési 
térítési díjak és nyersanyagnorma megállapításáról szóló 
6/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az elő
terjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 39. pontja: Javaslat a fővárosi önkor-
mányzati tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő 
futó sportesemények szabályozásáról szóló 40/2012. (V. 
8.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

931/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a fővárosi önkormányzati tulajdonú 
közterületeken megrendezésre kerülő futó sportese

mények szabályozásáról szóló 40/2012. (V. 8.) Főv. 
Kgy. rendelet módosítására vonatkozó javaslatot. 

A napirend 40. pontja: Javaslat a Budapest Bora el-
ismerő cím alapításáról szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

932/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Tokody Marcellnek a Budapest Bora 
elismerő cím alapításáról szóló …/2017. (……) ön
kormányzati rendelettervezet 2. § (3) bekezdésének 
alábbi módosítását:

„2. § 
(3) A Budapest Bora elismerő cím adományozásá
ról a Fővárosi Közgyűlés dönt, az erre létrehozott 
ötfős bírálóbizottság javaslata alapján. A bírálóbi
zottság öt tagját a főpolgármester bízza meg.”

A Fővárosi Közgyűlés 

megalkotja a Budapest Bora elismerő cím alapításáról 
szóló 24/2017. (VII. 20.) önkormányzati rendeletét az 
előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. 

A napirend 41. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat Gödöllői Idősek Otthona férőhelybővítéséhez 
kapcsolódó fenntartói döntések meghozatalára

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

933/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a férőhelybővítéshez kapcsolódó 
többletfeladatok ellátása érdekében július 1-jétől 
a „211401 Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idő
sek Otthona” cím engedélyezett létszámát 25 fővel 
megemeli (szakmai létszámkeretet: 19 fő, intéz-
mény üzemeltetési létszámkeretet: 6 fő), így az in
tézmény engedélyezett létszámkerete 2017. július 
1-jétől 162 főről 187 főre módosul. 

934/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Ottho
na 25 fő létszámbővítés 2017. évi 3 havi, valamint 
a dologi kiadások 4 havi fedezetének biztosítása ér
dekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” 
cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 
17 162 E Ft-tal, valamint megemeli a „211401 Fő
városi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona” 
cím bevételi, azon belül az irányítószervi működési 
támogatások előirányzatát 17 162 E Ft-tal, műkö
dési bevételek (ellátási díj) előirányzatát 10 368 E 
Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a „211401 Fővá
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rosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona” cím 
kiadási előirányzatát 27 530 E Ft-tal, ebből szemé
lyi juttatások 15 210 E Ft, munkaadókat terhelő 
szociális hozzájárulási adó 3 347 E Ft, dologi ki
adások 8 973 E Ft.

935/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a 
„211401 Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek 
Otthona” cím feladatbővüléséhez kapcsolódóan a 
25 fő engedélyezett létszámemelésére, valamint a 
dologi kiadásokra (többi dologi kiadás) 2018. év
től – 12 hónapra – tartós jelleggel fedezetet biztosít, 
mindösszesen 101 154 E Ft összegben, ebből kiadá
si oldalon személyi juttatások előirányzat 60 840 E 
Ft, munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 
előirányzat 13 385 E Ft, dologi kiadások (többi do
logi kiadás) előirányzat 26 920 E Ft; bevételi olda
lon irányítószervi működési támogatás előirányzat 
59 673 E Ft, működési bevételek (ellátási díjak) 
előirányzat 41 472 E Ft.

936/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
előirányzatok 2018. évi költségvetésben történő 
tartós tervbe vételéről.

Határidő: a 2018. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István

937/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idő
sek Otthona költségvetési szerv alapító okiratát az 
előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. 
Jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratot az előterjesztés 3. sz. mel
léklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgár
mestert a módosító okirat aláírására, valamint a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapí
tó okirat kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba 
történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 42. pontja: Javaslat a Centrál Színház 
Nonprofit Kft.-vel kötendő szerződések jóváhagyására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

938/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti – a Tulajdonosi, Gazdasági 
és Közterület-hasznosítási Bizottság 2017. június 
13-i döntésével összhangban – Budapest Főváros 
Önkormányzata és a Centrál Színház Színházmű
vészeti Nonprofit Kft. közötti megállapodást fenn
tartói megállapodás közös megegyezéssel történő 

megszüntetésére az előterjesztés 1. sz. melléklete 
szerinti tartalommal, valamint felkéri a főpolgár
mestert annak aláírására és kiadására. 

Határidő: az üzletrész átruházásáról szóló szerződés 
hatálybalépését követő 60 nap 

Felelős: Tarlós István 

939/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti – a Tulajdonosi, Gazdasági 
és Közterület-hasznosítási Bizottság 2017. június 
13-i döntésével összhangban – Budapest Főváros 
Önkormányzata és a Centrál Színház Színházmű
vészeti Nonprofit Kft. közötti közszolgáltatási ke
retszerződést az előterjesztés – előterjesztői ki
egészítéssel módosított – 2. sz. melléklete szerinti 
tartalommal, valamint felkéri a főpolgármestert an
nak aláírására és kiadására.

Határidő: az üzletrész átruházásáról szóló szerződés 
hatálybalépését követő 60 nap 

Felelős: Tarlós István 

940/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti – a Tulajdonosi, Gazdasági 
és Közterület-hasznosítási Bizottság 2017. június 
13-i döntésével összhangban – Budapest Főváros 
Önkormányzata és a Centrál Színház Színházmű
vészeti Nonprofit Kft. közötti 2017. évi közszolgál
tatási szerződést az előterjesztés 3. sz. melléklete 
szerinti tartalommal, valamint felkéri a főpolgár
mestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: az üzletrész átruházásáról szóló szerződés 
hatálybalépését követő 60 nap 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 43. pontja: Javaslat Budapest Főváros 
Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetéséről 
szóló 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

941/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy a Közgyűlés soron 
következő ülésére terjessze be a Fővárosi Önkor
mányzat 2017. évi költségvetésének módosítását, 
amely tartalmazza pontos összegben és konkrét 
címkódon a 30 Mrd Ft-os fővárosi többletforrást – 
szükség szerint – az M3 metróvonal felújításához.

Határidő: a Közgyűlés soron következő ülése
Felelős: Tarlós István 
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

942/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
a főpolgármester javaslata alapján támogatja a 
„844702 Főpolgármesteri keret” cím terhére az 

alábbi államháztartáson kívüli szervezeteket, és fel
kéri a főpolgármestert a vonatkozó támogatási szer
ződések aláírására.

Szervezet neve Támogatás célja Összege

„Üveghang” Zenei Alapítvány
A 2017. május 24-én a Művészetek Palotájában megrendezésre 

került Willis Conover tiszteletére rendezendő emlékkoncert 
költségei céljára támogatás

5 000 E Ft

Antall József Politika-
és Társadalomtudományi 
Tudásközpont Alapítvány

A 2017. május 6-án megrendezésre került Dunai Regatta 
elnevezésű sportesemény szervezési költségei céljára támogatás 2 000 E Ft

Szent Margit Kórház 
Kardiológiai Alapítvány

A Szent Margit Kórház Kardiológiai Osztálya részére 
szívultrahang készülék software fejlesztési, valamint egy

„lap-top-szerű”, hordozható, ágy melletti sürgősségi vizsgálatra
is alkalmas echo készülék beszerzési költségei céljára támogatás 

15 000 E Ft

Közép- és Kelet-európai 
Történelem és Társadalom 
Kutatásáért Közalapítvány 

A 2017. április 9-én a Terror Háza Múzeum előtt a Holokauszt 
áldozatairól történő megemlékezés keretében megrendezésre 
került emlékkoncert szervezési költségei céljára támogatás

1 500 E Ft

Polgár Judit Sakk Alapítvány
A 2017. október 14-én a Graphisoft Parkban megrendezésre 

kerülő „Világsakkfesztivál” elnevezésű rendezvény szervezési 
költségei céljára támogatás

5 000 E Ft

A Magyar Kézművességért 
Alapítvány

A 2017. július 10. és augusztus 27. között a Duna Palotában 
megrendezésre kerülő „Magyar kézművesség – 2017” és „Arany 
János költészete – kézműves szemmel” című kettős tematikájú 
kiállítás legjobb budapesti résztvevőinek díjazására, valamint 
a kiállítás anyagából készülő album kiadási költségei céljára 

támogatás

500 E Ft

DEPOK – Demokrácia
és Politikai Kultúra Közhasznú 

Alapítvány

Az Alapítvány 2017. évben végzett szakmai munkája és működési 
költségei céljára támogatás 1 000 E Ft

Szülők Háza Alapítvány Az Alapítvány „Tegyél jót! Ülj mellém!” elnevezésű programja 
megvalósítási költségei céljára támogatás 3 000 E Ft

Peter Cerny Alapítvány
Koraszülöttmentést végző rohamkocsik eszközparkjának 

megújítása céljából életfunkciókat ellenőrző multifunkciós 
monitorok beszerzési költségei céljára támogatás

4 000 E Ft

Reménytadó Alapítvány

SOTE II. sz. Gyermekklinika részére wifi kommunikációs 
hálózatba kötési lehetőséggel rendelkező 1 db betegmegőrző 

monitor, valamint 3 db Infusomat Space infúziós pumpa 
beszerzésének költségei céljára támogatás

6 000 E Ft

Tündérkert Európai Alapítvány
A Péterffy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti 

Központ részére 1 db infúziós (volumetrikus) pumpa, valamint 
külső betegmelegítő eszköz beszerzési költségei céljára támogatás

1 700 E Ft

A Korszerű Szülészetért
és Nőgyógyászatért Alapítvány

Az I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika részére orvosi 
műszerek beszerzési költségei céljára támogatás 7 000 E Ft

Mentőöv Gyermekeinkért 2002 
Alapítvány

Gyengénlátók Általános Iskolája Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézménye és Kollégiuma részére olvasókészülék 

beszerzési költségei céljára támogatás
1 400 E Ft

Házat-Hazát Alapítvány A kárpátaljai Badaló nevű településen lévő óvoda megépítésének 
költségei céljára támogatás 3 000 E Ft
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Szervezet neve Támogatás célja Összege

Mentőöv Európai Alapítvány
Gyengénlátók Általános Iskolája Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézménye és Kollégiuma részére olvasókészülék 
beszerzési költségei céljára támogatás

900 E Ft

Baptista Szeretetszolgálat 
Alapítvány

A 2017. június 2-án megrendezésre került „Jótékonysági Gála 
Gyermeknap” megvalósításának költségei céljára támogatás 500 E Ft

Ökumenikus Ifjúsági 
Alapítvány

A 2017. október 12–15. között megrendezésre kerülő
„72 óra kompromisszumok nélkül” elnevezésű országos,

önkéntes ifjúsági program szervezési költségei céljára támogatás
3 000 E Ft

Anyák az Anyákért Alapítvány
A 2017. szeptember 23-án az Alapítvány által megrendezésre 

kerülő „KÓRHÁZválasztó” elnevezésű programja 
megvalósításának költségei céljára támogatás

1 000 E Ft

Szent Péter és Pál Apostol 
Médiaközpont Közhasznú 

Alapítvány

Az „APOSTOL TV” elnevezésű hitéleti televízió műsorainak 
készítéséhez, valamint az Alapítvány működési költségei céljára 

támogatás
3 000 E Ft

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 25/2017. (VII. 20.) önkormányzati rendeletét 
Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi összevont 
költségvetéséről szóló 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. ren
delet módosításáról az előterjesztés – előterjesztői kiegé
szítéssel módosított – 2. számú melléklete szerinti tarta
lommal.

A napirend 44. pontja: Javaslat az „Építészeti Örök-
ségvédelmi Támogatás 2017” pályázatának kiírására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

943/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
kiírja az „Építészeti Örökségvédelmi Támogatás 
2017” pályázatot az előterjesztés mellékleteként 
csatolt pályázati felhívásban foglaltak megvalósí
tása érdekében. Felkéri a főpolgármestert, hogy az 
előterjesztés mellékletében szereplő pályázati felhí
vás közzétételéről gondoskodjon.

Határidő: 14 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 45. pontja: Javaslat az „Építészeti Érték-
védelmi Támogatás 2015” egy megállapodásának határ-
idő-módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

944/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. 
rendelet 54. § (3) bekezdése alapján eseti jelleggel 
magához vonja a főpolgármesternek a Budapest fő

város építészeti örökségének fővárosi helyi védel
méről szóló 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet 14. 
§-a szerinti hatáskörét, és hozzájárul az „Építészeti 
Értékvédelmi Támogatás 2015” terhére a Budapest 
Főváros Önkormányzata és a Budapest VIII. kerü
let, József körút 27. szám alatti Magyarországi Zsi
dó Hitközségek Szövetsége (képviseli: dr. Kunos 
Péter) között 2016. február 10. napján megkötött, 
FPH059/104-3/2016. iktatószámú megállapodás
ban szereplő teljesítési határidő 2018. február 10-
re történő módosításához. Ezzel egyidejűleg jóvá
hagyja és megköti a Budapest VIII. kerület, József 
körút 27. szám alatti Magyarországi Zsidó Hitköz
ségek Szövetségével az előterjesztés 1.4. sz. mel
léklete szerinti megállapodásmódosítást, és felkéri 
a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a megállapodásmódosítás aláírására két hó
napon belül; a pályázó levélben történő értesítésére 
egy hónapon belül

Felelős: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

945/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy következő pontokként a nyílt ülésen 
tárgyalandó, majd azt követően a zárt ülésen tár
gyalandó napirendekkel folytatja ülését.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

946/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy nyílt ülésen tárgyalja meg a „Javas
lat a Duna-Buda építészeti tervpályázat kiírásához 
szükséges döntések meghozatalára” című előter
jesztést. 
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A napirend 46. pontja: Javaslat a Duna-Buda épí-
tészeti tervpályázat kiírásához szükséges döntések meg-
hozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

947/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
kötelezettséget vállal
– a belvárosi Duna-partok megújítása III. szakasz 

(budai Duna-part) tervpályázatának lebonyolítá
sára. Az új, „Duna-Buda – építészeti tervpályá
zat a budai belvárosi Duna-part megújítására” 
feladatra 25 650 E Ft fedezetet biztosít;

– a belvárosi Duna-partok megújítása III. szakasz 
(budai Duna-part) terveinek elkészítésére. Az új, 
„Duna-Buda – építészeti tervpályázat a budai 
belváros Duna-part megújítására” feladatra ösz
szesen 150 350 E Ft fedezetet biztosít az alábbi 
ütemezésben:

– 2017. évre 350 E Ft,
– 2018. évre 128 460 E Ft,
– 2019. évre 21 540 E Ft.

948/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
A belvárosi Duna-partok megújítása III. szakasz 
(budai Duna-part) tervezésének pénzügyi fedezeté
nek megteremtése érdekében csökkenti a „840701 
Évközi indítású beruházások” cím, azon belül az 
önkormányzati beruházások előirányzatát a Terve
zési ágazati keret feladathoz kapcsolódóan 176 000 
E Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „880802 Főépíté
szi és városrendezési feladatok” cím előirányzatát 
25 650 E Ft-tal (a kiadásból a személyi juttatások 
3 640 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szo
ciális hozzájárulási adó 801 E Ft, dologi kiadások 
(többi dologi kiadás) 21 209 E Ft. Továbbá tervbe 
vesz a „840701 Évközi indítású önkormányzati be
ruházások” cím kiadási, azon belül az önkormány
zati beruházások előirányzatán az új „Duna-Buda, 
építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part 
megújítására” feladathoz kapcsolódóan 350 E Ft-
ot, valamint a feladat további ütemei fedezetének 
biztosítására megemeli a „840701 Évközi indítású 
önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon be
lül az önkormányzati beruházások előirányzatán a 
Fejlesztések átütemezésének tartalékát 150 000 E 
Ft-tal.
A Duna-Buda, építészeti tervpályázat a budai bel
városi Duna-part megújítására feladat összköltsé
ge 150 350 E Ft, 2017. évi üteme 350 E Ft (ebből 
fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások 350 E 
Ft), 2018. évi üteme 128 460 E Ft, 2019. évi üteme 
21 540 E Ft.

949/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja az új „Duna-Buda, építészeti tervpályá
zat a budai belvárosi Duna-part megújítására” elne
vezésű engedélyokiratot az előterjesztői kiegészítés 
1. sz. mellékletében foglalt tartalommal, és felkéri 
főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

950/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „Duna-Buda – építészeti tervpályázat 
a budai belvárosi Duna-part megújítására” c. terv
pályázati dokumentációt az előterjesztői kiegészí
tés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri 
a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a tervpályá
zat kiírásáról.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 47. pontja: Javaslat egyes fővárosi névte-
len közterületek elnevezésére

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

951/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a főváros területén névtelen közte
rületeket nevez el az alábbiak szerint:

Kerület Terület megjelölése/hrsz. Új elnevezés

III.

Heltai Jenő tér – Madzsar 
József utc a– Bálint György 
utca – Füst Milán utca által 

határolt terület

Traianus tér

64848/17 hrsz. névtelen 
közterület Gőtés köz

18135/17 hrsz. névtelen 
közterület Jánosi Marcell köz

64054/32 hrsz. névtelen 
közterület

Septimius Severus
utca

XI. 43281/9. hrsz. névtelen 
közterület Ljubljana tér

XVI.

117510/3 hrsz. névtelen 
közterület Kardosfa utca

117510/4 hrsz. névtelen 
közterület Ibafa utca

117510/6 hrsz. névtelen 
közterület Bőszénfa utca

117510/8 hrsz. névtelen 
közterület Gálosfa utca

117510/10 hrsz. névtelen 
közterület Simonfa utca

XVIII. 145111/275 és 145111/276 
hrsz. névtelen közterületek

Schaub Mihály 
utca

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 
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A napirend 48. pontja: Javaslat a 1053 Budapest, 
Veres Pálné u. 36–38. Társasház alapító okiratának az 
ingatlan-nyilvántartásba történő ismételt benyújtására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

952/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, 
a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakor
lásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
22. § (1) bekezdés a) pontja alapján jóváhagyja a 
Budapest V. ker., Veres Pálné u. 36–38. szám alat
ti Társasháznak – a 999/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. 
határozattal elfogadott és a Budapest Főváros Kor
mányhivatala V. kerületi Hivatala 2017. április 24-
én kelt határozata szerint átdolgozott – alapító ok
iratát az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti 
tartalommal. Felhatalmazza a főpolgármestert az 
alapító okirat aláírására. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 49. pontja: Javaslat a kötelezően ellá-
tandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása fel-
használásának szabályairól szóló 2017. évi támogatási 
szerződés megkötésére

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

953/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Horváth Csaba módosító javaslatát, 
mely szerint: 
„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a BKV Zrt. 
2017. évi bérmegállapodása végrehajtásának költ
ségeinek megtérítését Magyarország felelős kormá
nyának kell megtérítenie a Fővárosi Önkormányzat 
részére.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntés végrehaj
tása érdekében kezdjen tárgyalásokat a kormány
nyal, és az egyeztetések eredményéről számoljon 
be Budapest Főváros Közgyűlésének. 

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

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

954/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti az előterjesztés mellékle
te szerint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a 
Belügyminisztérium, valamint a Nemzetgazdasági 
Minisztérium mint egyetértő és Budapest Főváros 
Önkormányzata közötti támogatási szerződést, és 
felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 50. pontja: Javaslat a Fővárosi Közterü-
let-fenntartó Zártkörűen működő Nonprofit Részvénytár-
saság 2017. évi közterület-tisztántartási közszolgáltatási 
szerződésének jóváhagyására, megkötésére

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

955/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Fővárosi Közterület-fenn
tartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytár
sasággal kötendő 2017. évi közterület-tisztántartási 
közszolgáltatási szerződést az előterjesztés mellék
lete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármes
tert annak aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 51. pontja: Javaslat a 2016. évi TÉR_
KÖZ pályázaton támogatást elnyert városrehabili tációs 
projektek együttműködési megállapodásainak jóváha-
gyására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

956/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor
mányzata és Budapest I. kerület Budavári Önkor
mányzat között a „Batthyány tér” c. projektről szó
ló együttműködési megállapodást az előterjesztés 
1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a 
főpolgármestert az együttműködési megállapodás 
aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.
Felelős: Tarlós István

957/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor
mányzata és Budapest I. kerület Budavári Önkor
mányzat között a „Horváth-kert” c. projektről szó
ló együttműködési megállapodást az előterjesztés 
2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a 
főpolgármestert az együttműködési megállapodás 
aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.
Felelős: Tarlós István

958/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor
mányzata és Budapest Főváros II. kerületi Önkor
mányzata között az „Adyliget park megújítása” c. 
projektről szóló együttműködési megállapodást 
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az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalom
mal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési 
megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.
Felelős: Tarlós István

959/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor
mányzata és Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzata között a „Holdudvar 
park revitalizációja” c. projektről szóló együttmű
ködési megállapodást az előterjesztés 4. sz. mellék
lete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármes
tert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.
Felelős: Tarlós István

960/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor
mányzata és Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzata között a „Derű utcai 
park rehabilitációja” c. projektről szóló együttmű
ködési megállapodást az előterjesztés 5. sz. mellék
lete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármes
tert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.
Felelős: Tarlós István

961/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor
mányzata és Budapest Főváros IV. kerület Új
pest Önkormányzata között „A Szigeti József sé
tány funkcióbővítő megújítása” c. projektről szóló 
együttműködési megállapodást az előterjesztés 
6. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a 
főpolgármestert az együttműködési megállapodás 
aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.
Felelős: Tarlós István

962/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor
mányzata és Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzata között az „Innovatív közösségerő
sítés és életminőségjavítás a Szilas park komplex 
fejlesztésével” c. projektről szóló együttműködé
si megállapodást az előterjesztés 7. sz. melléklete 
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az 
együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.
Felelős: Tarlós István

963/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor
mányzata és Belváros-Lipótváros Budapest Főváros 
V. kerület Önkormányzata között a „Podmaniczky 
tér felújítása” c. projektről szóló együttműködé

si megállapodást az előterjesztés 8. sz. melléklete 
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az 
együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.
Felelős: Tarlós István

964/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor
mányzata és Budapest Főváros VI. kerület Teréz
város Önkormányzata között a „Jókai tér komp
lex megújítása” c. projektről szóló együttműködési 
megállapodást az előterjesztés 9. sz. melléklete sze
rinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az 
együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.
Felelős: Tarlós István

965/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor
mányzata és Budapest Főváros VII. kerület, Erzsé
betváros Önkormányzata között a „Kisdiófa Kö
zösségi Kert ökologikus szemléletű fejlesztése” c. 
projektről szóló együttműködési megállapodást az 
előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalom
mal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködé
si megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.
Felelős: Tarlós István

966/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor
mányzata és Budapest Főváros VII. kerület, Erzsé
betváros Önkormányzata között az „Erzsébetváro
si Kerületfejlesztési Tájékoztatási Pont kialakítása” 
c. projektről szóló együttműködési megállapodást 
az előterjesztés 11. sz. melléklete szerinti tartalom
mal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési 
megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.
Felelős: Tarlós István

967/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor
mányzata és Budapest Főváros VIII. kerület, Jó
zsefvárosi Önkormányzat között a „Palotanegyed, 
Európa Belvárosa Program III.” c. projektről szó
ló együttműködési megállapodást az előterjesztés 
12. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a 
főpolgármestert az együttműködési megállapodás 
aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.
Felelős: Tarlós István

968/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor
mányzata és Budapest Főváros VIII. kerület, József
városi Önkormányzat között a „TÉR_ÉPÍTŐK” c. 
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projektről szóló együttműködési megállapodást az 
előterjesztés 13. sz. melléklete szerinti tartalom
mal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködé
si megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.
Felelős: Tarlós István

969/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor
mányzata és Budapest Főváros IX. kerület Ferenc
város Önkormányzata között a „Bakáts projekt” c. 
projektről szóló együttműködési megállapodást az 
előterjesztés 14. sz. melléklete szerinti tartalom
mal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködé
si megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.
Felelős: Tarlós István

970/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor
mányzata és Budapest Főváros X. kerület Kőbá
nyai Önkormányzat között „A kőbányai Újhegyi 
sétány komplex megújítása 2. ütem” c. projektről 
szóló együttműködési megállapodást az előterjesz
tés 15. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felké
ri a főpolgármestert az együttműködési megállapo
dás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.
Felelős: Tarlós István

971/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor
mányzata és Budapest Főváros XI. kerület Újbuda 
Önkormányzata között „A Gazdagréti tér megújí
tása” c. projektről szóló együttműködési megálla
podást az előterjesztés 16. sz. melléklete szerinti 
tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együtt
működési megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.
Felelős: Tarlós István

972/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor
mányzata és Budapest Főváros XII. kerület Hegyvi
déki Önkormányzat között „A Hegyvidék főutcája” 
c. projektről szóló együttműködési megállapodást 
az előterjesztés 17. sz. melléklete szerinti tartalom
mal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési 
megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.
Felelős: Tarlós István

973/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor
mányzata és Budapest Főváros XIII. kerületi Ön
kormányzat között „A Rákos-patak – Béke utca 
– Göncöl utca közötti szakaszának komplex köz

parki felújítása” c. projektről szóló együttműködé
si megállapodást az előterjesztés 18. sz. melléklete 
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az 
együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.
Felelős: Tarlós István

974/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor
mányzata és Budapest Főváros XIV. kerület Zugló 
Önkormányzata között a „Mindenki sportpályája” 
c. projektről szóló együttműködési megállapodást 
az előterjesztés 19. sz. melléklete szerinti tartalom
mal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési 
megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.
Felelős: Tarlós István

975/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor
mányzata és Budapest Főváros XIV. kerület Zugló 
Önkormányzata között a „Megújuló zöld folyosó” 
c. projektről szóló együttműködési megállapodást 
az előterjesztés 20. sz. melléklete szerinti tartalom
mal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési 
megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.
Felelős: Tarlós István

976/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor
mányzata és Budapest Főváros XV. kerület Rákos-
palota-Pestújhely-Újpalota Önkormányzata között 
a „Rákos út terei” c. projektről szóló együttműkö
dési megállapodást az előterjesztés 21. sz. mellék
lete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármes
tert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.
Felelős: Tarlós István

977/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor
mányzata és Budapest Főváros XVI. kerületi Ön
kormányzat között a „Szilasmenti kerékpárút kö
zösségi tereinek bővítése” c. projektről szóló 
együttműködési megállapodást az előterjesztés 22. 
sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a fő
polgármestert az együttműködési megállapodás 
aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.
Felelős: Tarlós István

978/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor
mányzata és Budapest Főváros XVII. kerület Rá-
kosmente Önkormányzata között az „Új közösségi 
ház létrehozása Rákoshegyen és a Szent István park 
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rekonstrukciója” c. projektről szóló együttműködé
si megállapodást az előterjesztés 23. sz. melléklete 
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az 
együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.
Felelős: Tarlós István

979/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor
mányzata és Budapest Főváros XVII. kerület Rá-
kosmente Önkormányzata között a „Kerékpárfor
galmi nyomvonal kialakítása a Naplás út mentén” 
c. projektről szóló együttműködési megállapodást 
az előterjesztés 24. sz. melléklete szerinti tartalom
mal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési 
megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.
Felelős: Tarlós István

980/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor
mányzata és Budapest Főváros XVIII. kerület Pest
szentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata között 
a „Kossuth tér közösségi célú komplex megújítása 
II.” c. projektről szóló együttműködési megállapo
dást az előterjesztés 25. sz. melléklete szerinti tar
talommal, és felkéri a főpolgármestert az együttmű
ködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.
Felelős: Tarlós István

981/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor
mányzata és Budapest Főváros XVIII. kerület Pest
szentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata között a 
„Havanna piac közösségi célú megújítása” c. pro
jektről szóló együttműködési megállapodást az elő
terjesztés 26. sz. melléklete szerinti tartalommal, és 
felkéri a főpolgármestert az együttműködési megál
lapodás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.
Felelős: Tarlós István

982/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor
mányzata és Budapest Főváros XIX. kerület Kis
pest Önkormányzata között „A wekerlei kispiac 
felújítása” c. projektről szóló együttműködési meg
állapodást az előterjesztés 27. sz. melléklete sze
rinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az 
együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.
Felelős: Tarlós István

983/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor
mányzata és Budapest Főváros XX. kerület Pest

erzsébet Önkormányzata között a „Hullám csó
nakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. 
csónakház” c. projektről szóló együttműködési 
megállapodást az előterjesztés 28. sz. melléklete 
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az 
együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.
Felelős: Tarlós István

984/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor
mányzata és Budapest XXI. kerület Csepel Önkor-
mányzata között a „Napközis tábor komplex 
megújítása” c. projektről szóló együttműködési 
meg állapodást az előterjesztés 29. sz. melléklete 
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az 
együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.
Felelős: Tarlós István

985/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor
mányzata és Budapest XXI. kerület Csepel Önkor
mányzata között a „Csepeli Rákóczi kert megújí
tása, közösségi tervezés keretében” c. projektről 
szóló együttműködési megállapodást az előterjesz
tés 30. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felké
ri a főpolgármestert az együttműködési megállapo
dás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.
Felelős: Tarlós István

986/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor
mányzata és Budafok-Tétény Budapest XXII. ke
rületi Önkormányzat között a „Hajó utca – Duna 
parti sétány környezetének fejlesztése” c. projektről 
szóló együttműködési megállapodást az előterjesz
tés 31. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felké
ri a főpolgármestert az együttműködési megállapo
dás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.
Felelős: Tarlós István

987/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor
mányzata és Budafok-Tétény Budapest XXII. kerü
leti Önkormányzat között a „Szent István tér komp
lex fejlesztése” c. projektről szóló együttműködési 
megállapodást az előterjesztés 32. sz. melléklete 
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az 
együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.
Felelős: Tarlós István
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988/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor
mányzata és Budapest Főváros XXIII. kerület So
roksár Önkormányzata között a „Molnár-szigeti 
volt napközis tábor és környezetének továbbfejlesz
tése – III. ütem” c. projektről szóló együttműködé
si megállapodást az előterjesztés 33. sz. melléklete 
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az 
együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.
Felelős: Tarlós István

A napirend 52. pontja: Javaslat a BKV Zrt. 2016. évi 
konszolidált beszámolójára vonatkozó tulajdonosi dön-
tésekre

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

989/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
A 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 a BKV Zrt. és konszolidációba bevont 

leányvállalatai 2016. évi tevékenységéről készí
tett konszolidált beszámolót és konszolidált üz
leti jelentést;

– elfogadja a BKV Zrt. felügyelőbizottságának 
a Társaság 2016. évi tevékenységéről készített 
konszolidált beszámolójáról szóló jelentését;

– elfogadja a BKV Zrt. könyvvizsgálójának (Ba
ker Tilly Hungária Könyvvizsgáló Kft., a könyv
vizsgálatért felelős: Kőszegi Lászlóné bejegy
zett könyvvizsgáló, kamarai nyilvántartási 
szá ma: 003946) jelentését a BKV Zrt. 2016. évi 
konszolidált beszámolójáról;

– elfogadja – figyelemmel az Igazgatóság és a fel-
ügyelőbizottság határozataira és a könyvvizsgá
ló jelentésére, valamint a BKK Zrt. javaslatára is 
– a BKV Zrt. 2016. üzleti évre vonatkozó kon
szolidált beszámolóját a következők szerint: 

KONSZOLIDÁLT ÉVES 
BESZÁMOLÓ

2016. december 31.
(adatok M Ft-ban)

Mérlegfőösszeg 599 894
Saját tőke 176 771
Jegyzett tőke 116 000
Tőketartalék 12 870
Eredménytartalék 45 584
Adózás előtti eredmény 4 003
Adózott eredmény 3 993

– 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 53. pontja: Javaslat a BKK Budapesti 
Közlekedési Központ Zrt. 2016. évi konszolidált beszá-
molójával kapcsolatos tulajdonosi döntésekre

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Ba
lázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

990/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
A 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 
Közlekedési Központ Zrt. (BKK Zrt.) legfőbb szer
veként eljárva 
– elfogadja a BKK Zrt. és konszolidációba bevont 

leányvállalatai 2016. évi tevékenységéről készí
tett konszolidált beszámolót és üzleti jelentést;

– elfogadja a BKK Zrt. felügyelőbizottságának 
a Társaság 2016. évi tevékenységéről készített 
konszolidált beszámolójáról szóló jelentését;

– elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Ba
ker Tilly Hungária Könyvvizsgáló Kft., a könyv
vizsgálatért felelős: Kőszegi Lászlóné bejegy
zett könyvvizsgáló, kamarai nyilvántartási 
száma: 003946) jelentését a BKK Zrt. 2016. évi 
konszolidált beszámolójáról;

– elfogadja – figyelemmel az Igazgatóság és a 
felü gyelőbizottság által hozott határozatokra, 
valamint a könyvvizsgáló jelentésére is – a BKK 
Zrt. 2016. üzleti évre vonatkozó konszolidált be
számolóját a következők szerint: 

KONSZOLIDÁLT ÉVES 
BESZÁMOLÓ

2016. december 31.
(adatok M Ft-ban)

Mérlegfőösszeg 161 699
Saját tőke 4 951
Jegyzett tőke 1 980
Tőketartalék 2 437
Eredménytartalék 205
Adózás előtti eredmény 241
Adózott eredmény 232

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön
tésről a Társaság vezető tisztségviselőit 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 
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A napirend 54. pontja: Javaslat a BVH Budapes-
ti Városüzemeltetési Holding Zrt. 2016. évi konszolidált 
beszámolójával kapcsolatos tulajdonosi döntések meg-
hozatalára 

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

991/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
A 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 BVH Bu
dapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. legfőbb 
szerveként eljárva 
– 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 2016. évi konszolidált éves be
számolójáról és konszolidált üzleti jelentéséről;

– elfogadja az Igazgatóság határozatát a Társaság 
2016. évi konszolidált éves beszámolójáról és 
konszolidált üzleti jelentéséről;

– elfogadja a felügyelőbizottság jelentését, határo
zatát a Társaság 2016. évi konszolidált éves be
számolójáról és konszolidált üzleti jelentéséről;

– elfogadja – figyelemmel a könyvvizsgálói jelen
tésre – a Társaság 2016. üzleti évére vonatko
zó konszolidált éves beszámolóját (konszolidált 
mérlegét, konszolidált eredménykimutatását, 
konszolidált kiegészítő mellékletét) és konszo
lidált üzleti jelentését az alábbi fő számokkal:

2016. december 31.
(adatok E Ft-ban)

Mérlegfőösszeg 211 151 899
Saját tőke 110 652 937
Jegyzett tőke 50 758 000
Adózás előtti eredmény 6 734 194
Adózott eredmény 5 054 380

– 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 

A napirend 55. pontja: Javaslat a Fővárosi Csator-
názási Művek Zrt.-vel kötendő 2017. évi megállapodá-
sok megkötésére 

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

992/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat 
tulajdonában lévő eszközök után a Fővárosi Csa
tornázási Művek Zrt. által 2017. évben fizetendő 
bérleti és használati díjról szóló megállapodást az 
előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. 
Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírá-
sára.

Határidő: az FCSM Zrt. közgyűlését követő 30 nap
Felelős: Tarlós István 

993/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a BKSZT projekt kereté
ben beszerzett, Fővárosi Önkormányzat tulajdoná
ban lévő monitoringbusz üzemeltetési költségeinek 
elszámolásáról szóló 2017. évi megállapodást az 
előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. 
Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírá-
sára.

Határidő: az FCSM Zrt. közgyűlését követő 30 nap
Felelős: Tarlós István 

994/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Csatornázási 
Művek Zrt.-vel a 2017. évi vízterhelési díjkedvez
mény igénybevételére vonatkozó megállapodást az 
előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal. 
Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírá-
sára.

Határidő: az FCSM Zrt. közgyűlését követő 30 nap
Felelős: Tarlós István 

995/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Fővárosi 
Csatornázási Művek Zrt. közgyűlésén Budapest 
Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője 
kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával 
támogassa az előterjesztés 1–3. sz. mellékletei sze
rinti megállapodások megkötését.

Határidő: az FCSM Zrt. közgyűlésének napján
Felelős: Tarlós István 

996/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt sze-
mélyt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
soron következő közgyűlésén a Fővárosi Ön
kormányzat részvényesi képviselőjeként kötött 
mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a 
főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatal
mazásának aláírására és kiadására.

Határidő: az FCSM Zrt. közgyűlését megelőző 15 nap
Felelős: Tarlós István 
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A napirend 56. pontja: Javaslat a Fővárosi Csa-
tornázási Művek Zrt. felfüggesztés miatt folytatólago-
san megtartandó 2017. évi rendes közgyűlésének egyes 
napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések megho-
zatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

997/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
A 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. fel
függesztés miatt folytatólagosan megtartandó évi 
rendes közgyűlésén, 2017. június 22-én Budapest 
Főváros Önkormányzata mint részvényes képvise
letében eljáró személy kötött mandátummal eljárva 
„igen” szavazatával támogassa a következő dönté
sek meghozatalát:
4. napirendi pont vonatkozásában: a részvényesek 
között létrejött megállapodásokban rögzített, az 
osztalék kiszámítására vonatkozó előírások betartá
sával kiszámított befektetői osztalékból az osztalék
elsőbbséggel rendelkező befektetők részére 2016. 
évi adózott eredménnyel kiegészített eredménytar
talék felhasználása során az előző évben kifizetett 
osztalék összegével megegyező 4 036 667 E Ft osz
talék kifizetését azzal a kitétellel, hogy amennyiben 
az osztalékszámításra vonatkozó egyeztetések lezá
rását követően az osztalékelsőbbséggel rendelkező 
befektetők részére ettől eltérő összegű osztalék jár, 
abban az esetben a különbözet a 2017. évi osztalék
előleg megállapításakor és kifizetésekor kerül pót
lólag megállapításra és pénzügyi rendezésre.  
5. napirendi pont vonatkozásában: a Fővárosi Köz
gyűlés jelen ülésén a „Javaslat a Fővárosi Csatorná
zási Művek Zrt. 2017. évi üzleti tervének elfogadá
sára” tárgyú előterjesztés keretén belül meghozott 
döntés szerint.
6. napirendi pont vonatkozásában: a napirendi pont 
napirendről való levételét. 
7. napirendi pont vonatkozásában: a Fővárosi Köz
gyűlés jelen ülésén a „Javaslat a Fővárosi Csator
názási Művek Zrt.-vel kötendő 2017. évi megálla
podások megkötésére” tárgyú előterjesztés keretén 
belül meghozott döntés szerint.
8. napirendi pont vonatkozásában: a Fővárosi Köz
gyűlés jelen ülésén a „Javaslat a Fővárosi Csator
názási Művek Zrt.-vel kötendő 2017. évi megálla
podások megkötésére” tárgyú előterjesztés keretén 
belül meghozott döntés szerint.
9. napirendi pont vonatkozásában: a Fővárosi Köz
gyűlés jelen ülésén a „Javaslat a Fővárosi Csator
názási Művek Zrt.-vel kötendő 2017. évi megálla

podások megkötésére” tárgyú előterjesztés keretén 
belül meghozott döntés szerint.

Határidő: a Társaság felfüggesztés miatt folytatóla
gosan megtartott évi rendes közgyűlésének napja 
(2017. június 22.)

Felelős: Tarlós István 

998/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt sze-
mélyt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
soron következő közgyűlésén a Fővárosi Ön
kormányzat részvényesi képviselőjeként kötött 
mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a 
főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatal
mazásának aláírására.

Határidő: a Társaság felfüggesztés miatt folytatóla
gosan megtartott évi rendes közgyűlésének napja 
(2017. június 22.)  

Felelős: Tarlós István 

999/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
A 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, 2017. június 26-ai rendkívüli köz
gyűlésén (megismétlés esetén 2017. június 30-án) 
Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes 
képviseletében eljáró személy kötött mandátummal 
eljárva „igen” szavazatával támogassa az alábbi 
döntések meghozatalát:
1. napirendi pont: a Társaság számviteli politikájá
nak módosítására vonatkozó javaslat elfogadását az 
előterjesztői kiegészítés 2. számú melléklete szerin
ti tartalommal. 
2. napirendi pont: az FCSM Zrt. 2017. március 31-
ei közbenső mérlegének és eredménykimutatásának 
jóváhagyását 907 M Ft adózott eredménnyel, vala
mint a Ptk. 3:263. §-a alapján a 2017. március 31-
ei közbenső mérleg figyelembevételével az oszta
lékelsőbbséggel rendelkező befektetők részére a 
2017. I. negyedévéhez kapcsolódó, a 2016. évben 
egy-egy negyedévre jóváhagyott osztalékelőlegek
kel azonos összegű, azaz 1 009 166 E Ft osztalék
előleg megállapításának jóváhagyását és ennek az 
összegnek a társasági közgyűlést követő kifizetését, 
amennyiben a Társaság könyvvizsgálója a 2017. I. 
negyedévi közbenső mérlegre kiadta aláírt jóváha
gyó jelentését; aláírt könyvvizsgálói jelentés hiá
nyában a napirend napirendről való levételét.

Határidő: a Társaság soron következő rendkívüli köz
gyűlésének napja, 2017. június 26. (megismétlés 
esetén június 30.)

Felelős: Tarlós István 
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1000/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt sze
mélyt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
soron következő rendkívüli 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 soron következő rendkívüli köz
gyűlésének napja, 2017. június 26. (megismétlés 
esetén június 30.)

Felelős: Tarlós István 

A napirend 57. pontja: Javaslat a Fővárosi Vízmű-
vek Zrt. 2017. évi beruházási tervének 1. számú módo-
sítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1001/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
A 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. 2017. június 
30-án tartandó közgyűlésén Budapest Főváros Ön
kormányzata részvényesi képviselője kötött man
dátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a 
következő döntések meghozatalát:
1. napirendi pont tekintetében:
A) A Fővárosi Vízművek Zrt. beruházási főösszeg 
keretének 5 618 942 E Ft összegre történő megeme
lésének elfogadására vonatkozó döntés meghozata
lát.
B) Az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező 2017. 
évi beruházási terv 1. számú módosítására tett ja
vaslat elfogadására vonatkozó döntés meghozatalát 
az alábbiaknak megfelelően:
1) Budapest szolgáltatási területét érintően:

1) 2 db tétel átcsoportosítása 182 000 E Ft érték
ben;

2) 4 db új tétel tervbe való beemelése (+) 
129 900 E Ft értékben;

3) 6 db tétel keretének emelése (+) 30 695 E Ft 
értékben,

2) az FV Zrt. rendszerfüggetlen vagyonelemeket 
érintően:
1) 1 db tétel átcsoportosítása 1 215 E Ft érték

ben;
2) 1 db tétel keretének emelése (+) 3 500 E Ft ér

tékben;
3) 1 db új tétel (+) 5 625 E Ft értékben,

3) az FV Zrt. működtető vagyonelemeket érintően:
1) 6 db új tétel tervbe való beemelése (+) 

107 171 E Ft értékben;

2) 1 db tétel tervből való törlése (–) 69 906 E Ft 
értékben,

4) Biatorbágy szolgáltatási területét érintően:
1) 1 db új tétel tervbe való beemelése (+) 22 000 

E Ft értékben;
2) 2 db tétel keretének csökkentése (–) 7 700 E 

Ft értékben,
5) Szigetszentmiklós szolgáltatási területét érin-

tően:
1) 2 db új tétel tervbe való beemelése (+) 8 100 

E Ft értékben,
2) 2 db tétel átcsoportosítása 42 000 E Ft érték

ben.
2. napirendi pont tekintetében:
A napirendi pont Társasági közgyűlési napirendről 
való levételét.
3. napirendi pont tekintetében:
A napirendi pont Társasági közgyűlési napirendről 
való levételét.

Határidő: a Társaság 2017. június 30-án tartandó 
(megismétlés esetén 2017. július 7.) közgyűlésé
nek napja

Felelős: Tarlós István 

1002/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt sze
mélyt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2017. jú
nius 30-án tartandó közgyűlésén a Fővárosi Ön
kormányzat részvényesi képviselőjeként kötött 
mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a fő
polgármestert a részvényesi képviselő meghatalma
zásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság 2017. június 30-án tartandó 
(megismétlés esetén 2017. július 7.) közgyűlésé
nek napja

Felelős: Tarlós István 

A napirend 58. pontja: Javaslat a Budapesti Közpon-
ti Szennyvíztisztító Telepen 2016. december 31-ig elvég-
zett felújítási feladatok elfogadására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1003/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Fővárosi Vízművek Zárt
körűen Működő Részvénytársasággal az előterjesz
tés 1. számú mellékletét képező, a Budapesti Köz
ponti Szennyvíztisztító Telepen 2016. december 
31-ig elvégzett beavatkozásokra vonatkozó elszá
molási megállapodást, és felkéri a főpolgármestert 
annak aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 
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A napirend 59. pontja: Megállapodás megkötése Bu-
dapest X. kerület Népliget kerületi építési szabályzata el-
készítéséhez

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1004/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti az együttműködésre vonat
kozó megállapodást a Népliget kerületi építési sza
bályzatának elkészítésére Budapest Főváros X. ke
rület Kőbányai Önkormányzattal az előterjesztés 
melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
döntés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Ön
kormányzat polgármesterének történő megküldésé
ről és a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 60. pontja: Javaslat a Cséry-telep kár-
mentesítésének előkészítésére a Vidékfejlesztési Minisz-
tériummal kötött támogatási szerződés 3. számú módo-
sítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1005/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Vidékfejlesztési Miniszté
rium és Budapest Főváros Önkormányzata között 
a „Cséry-telep kármentesítésének előkészítésére” 
című projekt tárgyában 2014. június 18-án megkö
tött támogatási szerződés 3. számú módosítását az 
előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalom
mal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon 
a támogatási szerződés 3. sz. módosításának aláírá
sáról és benyújtásáról a Vidékfejlesztési Miniszté
rium részére.

Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 61. pontja: Javaslat támogató nyilatko-
zatok kiadására fővárosi cégek részére a KEHOP-5.2.8 
„Állami támogatási szabályok szerint megvalósuló épü-
letenergetikai fejlesztések” c. konstrukcióba benyújtandó 
támogatási kérelmekhez

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1006/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a KEHOP-5.2.8 felhívás keretén be
lül a FŐTÁV Zrt. által összesen nettó 216 383 300 
Ft támogatási összegű, az előterjesztés 1. sz. mel

lékletében részletezett támogatási kérelmek be
nyújtását, továbbá a BKV Zrt. által összesen nettó 
104 000 000 Ft támogatási összegű, az előterjesz
tés 2. sz. mellékletében részletezett támogatási ké
relem benyújtását, valamint a Budapest Közút Zrt. 
által összesen nettó 50 593 989 Ft támogatási össze
gű, az előterjesztés 3. sz. mellékletében részletezett 
támogatási kérelem benyújtását.
A projektekhez szükséges önrészt a FŐTÁV Zrt., a 
BKV Zrt., illetve a Budapest Közút Zrt. biztosítja.

1007/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a KEHOP-5.2.8 felhívás keretén belül a 
FŐTÁV Zrt. által a „FŐTÁV Zrt. Kalotaszeg utcai 
telephely „B” épületének energetikai korszerűsíté
se” című, nettó 62 442 225 Ft támogatási összegű 
támogatási kérelem benyújtását.

1008/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a KEHOP-5.2.8 felhívás keretén belül a 
FŐTÁV Zrt. által a „FŐTÁV Zrt. Kalotaszeg utcai 
telephely „D” épületének energetikai korszerűsíté
se” című, nettó 52 640 000 Ft támogatási összegű 
támogatási kérelem benyújtását.

1009/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a KEHOP-5.2.8 felhívás keretén belül a 
FŐTÁV Zrt. által a „FŐTÁV Zrt. Barázda közben 
található telephelyének energetikai korszerűsítése” 
című, nettó 50 281 238 Ft támogatási összegű támo
gatási kérelem benyújtását.

1010/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a KEHOP-5.2.8 felhívás keretén belül 
a FŐTÁV Zrt. által a „FŐTÁV Zrt. Füredi úti te
lephelyének energetikai korszerűsítése” című, nettó 
51 019 837 Ft támogatási összegű támogatási kére
lem benyújtását.

1011/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a KEHOP-5.2.8 felhívás keretén be
lül a BKV Zrt. által „A BKV Zrt. épületenergetikai 
fejlesztése” című, nettó 104 000 000 Ft támogatási 
összegű támogatási kérelem benyújtását.

1012/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a KEHOP-5.2.8 felhívás keretén belül 
a Budapest Közút Zrt. által a „Budapest Közút Zrt. 
Bánk bán utcai székhelyének energetikai korszerű
sítése” című, nettó 50 593 989 Ft támogatási össze
gű támogatási kérelem benyújtását.

A napirend 62. pontja: Javaslat a KEHOP-5.2.2. 
a „Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek 
energetikai korszerűsítése” c. projekttel kapcsolatos 
döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1013/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy kezdeményezi a Nemzeti Fej
lesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft.-nél a 
KEHOP-5.2.2.-16-2016-00102 jelű, a „Városháza 
épületének energetikai korszerűsítése” tárgyú tá
mogatási szerződés megszüntetésére irányuló lépé
sek megtételét. 

1014/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a „Fővárosi Önkormányzat és in
tézményei épületeinek energetikai korszerűsítése” 
címmel, az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti 
tartalommal támogatási kérelem benyújtását kez
deményezi 6 200 000 E Ft összköltséggel, ebből tá
mogatás 5 000 000 E Ft, önerő 1 200 000 E Ft.

1015/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
A „Fővárosi Önkormányzat és intézményei épüle
teinek energetikai korszerűsítése” című támogatási 
kérelem benyújtásához szükséges önerő fedezete a 
„840701 évközi indítású önkormányzati beruházá
sok” címen „Városháza energetikai korszerűsítése 
(önrész)” feladaton áll rendelkezésre (2017. évre 
480 000 E Ft, 2018. évre 720 000 E Ft). A feladatot 
a továbbiakban „Fővárosi Önkormányzat és intéz
ményei épületeinek energetikai korszerűsítése” né
ven valósítja meg.

1016/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkor
mányzata és a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai In
tézet Nonprofit Kft. között létrejövő konzorciumi 
együttműködési megállapodást a „Fővárosi Önkor
mányzat és intézményei épületeinek energetikai 
korszerűsítése” c. támogatási kérelem benyújtására 
az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalom
mal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon 
a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Tarlós István 

1017/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a konzorciumi 
együttműködési megállapodás aláírását követően 
tegye meg a szükséges lépéseket az új támogatási 
kérelem benyújtása érdekében.

Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Tarlós István 

1018/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a pályázat nyertes
sége esetén a támogatási szerződést terjessze a Fő
városi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek a támogatási dön
tésről szóló kiértesítés kézhezvételét követő ülése 

Felelős: Tarlós István 

1019/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy kezdeményezi a Nemzeti Fejlesz
tési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft.-nél, hogy 
a KEHOP-5.2.2 jelű, a „Fővárosi Önkormányzat 
és intézményei épületeinek energetikai korszerű
sítése” c. projektben – a pályázat nyertessége ese
tén – a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő 
ENVIRODUNA Kft. lássa el a Városházát érintő 
valamennyi energetikai projektelem esetében a mű
szaki ellenőri és mérnöki feladatokat.

Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 63. pontja: Javaslat Budapest Főváros 
Önkormányzata és az ENVIRODUNA Kft. közötti megál-
lapodásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1020/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, 
a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakor
lásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) bekezdésében meghatározott tulajdonosi 
jogkörében eljárva és a Ptk. 3:188. § (2) bekezdé
se alapján az ENVIRODUNA Kft. egyedüli tagja
ként jóváhagyja az előterjesztés I.3. számú mellék
letét képező, BKSZT projektre vonatkozó 2017. évi 
megállapodást és az előterjesztés II.2. számú mel
lékletét képező a Csillaghegyi-öblözet árvízvédel
me projekt előkészítési és megvalósítással össze
függő szervezési/koordinációs feladataira létrejött 
megállapodás 3. sz. módosítását, egyúttal felkéri a 
főpolgármestert, hogy a döntésről a Ptk. 3:109. § 
(4) bekezdése értelmében az ENVIRODUNA Kft. 
vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

1021/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a BKSZT projekt kapcsán az 
ENVIRODUNA Kft. 2017. évre vonatkozó felada
tait, valamint éves díjának mértékét rögzítő megál
lapodást az előterjesztés I.3. számú mellékletében 
szereplő tartalommal, egyben felkéri a főpolgár
mestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1022/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a Csillaghegyi-öblözet árvíz
védelme projekt előkészítési és megvalósítással 
összefüggő szervezési/koordinációs feladataira lét
rejött megállapodás 3. sz. módosítását az előterjesz
tés II.2. számú mellékletében szereplő tartalommal, 
egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
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Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1023/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkor
mányzata és az ENVIRODUNA Beruházás Előké
szítő Kft. közötti megállapodást az előterjesztői ki
egészítés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
megállapodás aláírásáról.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 64. pontja: Javaslat a Rákos-patak és 
környezetének fejlesztésével kapcsolatos döntések meg-
hozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1024/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a „Rákos-patak és környezetének revita-
lizációja Megvalósíthatósági Tanulmány és Mes
terterv” c. dokumentumot az előterjesztés 1. számú 
melléklete szerinti tartalommal.

1025/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az együttműködésre vonat
kozó megállapodást a Rákos-patak környezete ke
rületi építési szabályzathoz kapcsolódó X. kerüle
ti területre Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzattal az előterjesztés 4. sz. melléklete 
szerinti tartalommal. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
döntés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Ön
kormányzat polgármesterének történő megküldésé
ről és a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

1026/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az együttműködésre vonat
kozó megállapodást a Rákos-patak környezete ke
rületi építési szabályzathoz kapcsolódó XVII. ke
rületi területre Budapest Főváros XVII. kerület 
Rákosmente Önkormányzatával az előterjesztés 5. 
sz. melléklete szerinti tartalommal. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
döntés Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente 
Önkormányzata polgármesterének történő megkül
déséről és a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 65. pontja: Javaslat Budapest XIV. kerü-
let, Hungária körút – Kerepesi út – Ifjúság útja – Stefánia 

út által határolt területre vonatkozó TSZT 2015 és FRSZ 
eseti módosításhoz kapcsolódó környezeti értékelés szük-
ségességének eldöntésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1027/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Gy. Németh Erzsébetnek az előter
jesztés napirendről történő levételére vonatkozó in
dítványát.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1028/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy nem tartja szükségesnek a Budapest 
XIV. kerület, Hungária krt.–  Kerepesi út – Ifjúság 
útja – Stefánia út által határolt területre vonatkozó 
TSZT 2015 és FRSZ eseti módosítással kapcsolat
ban környezeti vizsgálat és értékelés kidolgozását. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
döntés környezet védelméért felelős érintett szer
vezeteknek történő megküldéséről, valamint annak 
közzétételéről. 

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 66. pontja: Javaslat a Magyar Labdarú-
gó Szövetséggel a Budapesti Pályafejlesztési Program-
ban való részvétel tárgyában szándéknyilatkozat aláírá-
sára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs, Szalay-
Bobrovniczky Alexandra 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1029/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Budapesti Pályafejlesztési 
Programban való részvételre irányuló szándék ki
fejezésére szóló megállapodást a Magyar Labdarú
gó Szövetséggel az előterjesztés melléklete szerinti 
tartalommal, azzal, hogy Budapest Főváros Önkor
mányzata számára a megállapodás pénzügyi és jogi 
kötelezettségvállalást nem eredményez. Egyúttal 
felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 67. pontja: Javaslat a köznevelési ága-
zathoz tartozó megszűnő költségvetési intézmények záró 
beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra 



1994 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2017. szeptember 19.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1030/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
tudomásul veszi, hogy a megszűnő gazdasági szer
vezetek 2016. évi maradványa terhére a Fővárosi 
Önkormányzat felé a Gimnáziumok Gazdasági 
Szervezetnél előírt 179 425 E Ft befizetési kötele
zettségből 4 092 E Ft, a Kollégiumok Gazdasági 
Szervezeténél előírt 34 992 E Ft befizetési kötele
zettségből 11 304 E Ft, és a Gyógypedagógiai In
tézmények Gazdasági Szervezeténél előírt 73 690 E 
Ft befizetési kötelezettségből 16 804 E Ft úgy telje
sült, hogy azokkal azonos összegben a 2017. évi in
tézményi finanszírozás keretében az irányító szervi 
támogatás csökkentésre került. 

1031/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Hozzájárul a Fővárosi Önkormányzatnál a Gimná
ziumok Gazdasági Szervezete felé fennálló 4 092 E 
Ft, a Kollégiumok Gazdasági Szervezete felé fenn
álló 11 304 E Ft, és a Gyógypedagógiai Intézmé
nyek Gazdasági Szervezete felé fennálló 16 804 E 
Ft követelésnek, illetve az intézményeknél azonos 
összegben fennálló befizetési kötelezettségnek a 
nyilvántartásokból történő kivezetéséhez és a záró 
költségvetési beszámolóban történő figyelembevé
teléhez.

1032/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Gimnáziumok Gazdasági Szervezete 
tevékenységét lezáró beszámolóját az előterjesztés 
1. számú melléklete szerinti tartalommal.

1033/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Kollégiumok Gazdasági Szervezete 
tevékenységét lezáró beszámolóját az előterjesztés 
2. számú melléklete szerinti tartalommal.

1034/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Gyógypedagógiai Intézmények Gaz
dasági Szervezete tevékenységét lezáró beszámoló
ját az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tar
talommal.

A napirend 68. pontja: Javaslat a „Szerződés a FINA 
2018. évi Junior Szinkronúszó Világbajnokságának meg-
rendezésére és lebonyolítására” irányuló megállapodás 
megkötésére

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1035/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Budapest rendező városként támogatja a Magyar 
Szinkronúszó Szövetséget a 2018. évi Junior Szink
ronúszó Világbajnokság megrendezésében azzal a 

feltétellel, hogy a Magyar Szinkronúszó Szövetség 
az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti leve
lében vállalta a rendezvénnyel kapcsolatban Bu
dapestre, így a Fővárosi Önkormányzatra is háruló 
összes költség viselését.

1036/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a sikeres rendezés elősegítésére, a 
Magyar Szinkronúszó Szövetséggel együttműköd
ve vállalja az előterjesztés 1. számú melléklete sze
rinti kötelezettségvállaló szerződésben foglaltakat. 
Ennek érdekében jóváhagyja, megköti az előter
jesztés 1. számú melléklete szerinti szerződést, és 
felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő:az együttműködési megállapodás aláírásá
val egyidejűleg 

Felelős: Tarlós István 

1037/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az eredményes ren
dezés érdekében folytasson tárgyalásokat a Magyar 
Szinkronúszó Szövetséggel, dolgozza ki a Fővárosi 
Önkormányzat – az előterjesztés 1. számú mellék
lete szerinti – kötelezettségvállalásának a Magyar 
Szinkronúszó Szövetség vállalásaira figyelemmel 
lévő egyes feltételeit, és az erre irányuló együttmű
ködési megállapodást terjessze a Közgyűlés elé. 

Határidő: a Közgyűlés soron következő ülése 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 69. pontja: Döntés Budapest Ösztöndíj 
Program keretében az ösztöndíjak odaítéléséről

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1038/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Budapest Ösztöndíj Programról 
szóló 44/2008. (IX. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. § 
(2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva 
a Budapest Ösztöndíj Program keretében az alábbi 
személyek részére ítéli oda az ösztöndíjat:
 1. Bejan Ervin
 2. Domonkos András
 3. Horváth Máté
 4. Juhász Gergely András
 5. Király Zsuzsanna
 6. Lévay Áron Farkas
 7. Novák Tibor
 8. Plachi Attila
 9. Varga Beáta
10. Vizi Kata Veronika.

1039/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
ösztöndíjak átadásáról, valamint az ösztöndíj-meg
állapodások megkötéséről.
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Határidő: 2017. szeptember 1. 
Felelős: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1040/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy újból napirendjére veszi a „Javaslat 
a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló, a II. 
kerületi Önkormányzat egészségügyi alapellátását 
szolgáló ingatlanok tulajdoni és használati viszo
nyainak rendezésére” és a „Javaslat a fővárosi ön
kormányzati tulajdonú közterületeken megrende
zésre kerülő futó sportesemények szabályozásáról 
szóló 40/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelet módosítá
sára” című előterjesztéseket.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1041/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Horváth Csabának a „Javaslat a 
fővárosi és kerületi önkormányzati közterület-fel
ügyeleti térfigyelő kamerák alapján kiszabott bírság 
visszafizetésére” című előterjesztés napirendre vé
telére vonatkozó javaslatát.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1042/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Tokody Marcellnek a „Javaslat 
Budapest kanadai nyárfa (populus x canadensis, 
köznyelvi nevén: vattázó nyárfa) mentesítésére 
2025-ig” és az „Állítsuk meg Brüsszelt!” című elő
terjesztések napirendre vételére vonatkozó javasla
tát.

A napirend 70. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat tulajdonában álló, a II. kerületi Önkormányzat 
egészségügyi alapellátását szolgáló ingatlanok tulajdoni 
és használati viszonyainak rendezésére 

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1043/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva jóvá
hagyja és megköti Budapest Főváros II. kerületi 
Önkormányzatával a Fővárosi Önkormányzat tulaj
donában álló Budapest II. kerület, Pasaréti út 41. sz. 
alatti 12016/2 hrsz.-ú ingatlan ingyenes használatba 
adására vonatkozó, az előterjesztés 10. sz. mellék
letében csatolt haszonkölcsön-szerződést, az egész

ségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. tör
vény 5. § (1) bekezdés b) pontja szerinti fogorvosi 
alapellátás, valamint az Mötv. 23. § (5) bekezdés 
9. pontjában foglalt egészségügyi alapellátás és az 
egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, 
továbbá az Mötv. 23. § (5) bekezdés 11. pontja sze
rinti gyermekjóléti szolgáltatások és ellátás mint 
közfeladatok ellátásának elősegítése érdekében. 
Felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István 

1044/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, 
a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakor
lásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
45. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva 
jóváhagyja és megköti Budapest Főváros II. kerü
leti Önkormányzatával a Fővárosi Önkormányzat 
tulajdonában álló, Budapest II. kerület, Szabadság 
u. 26. / Községház u. 12. sz. alatti 54555 hrsz.-ú in
gatlan ingyenes használatba adására vonatkozó, az 
előterjesztés 11. sz. mellékletében csatolt haszon
kölcsön-szerződést az egészségügyi alapellátásról 
szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdé
se szerinti, valamint az Mötv. 23. § (5) bekezdés 
9. pontjában foglalt egészségügyi alapellátás és az 
egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások 
mint közfeladatok ellátásának elősegítése érdeké
ben. Felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István 

1045/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, 
a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakor
lásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
45. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva 
jóváhagyja és megköti Budapest Főváros II. kerüle
ti Önkormányzatával a Fővárosi Önkormányzat tu
lajdonában álló Budapest II. kerület, Fillér u. 4–6. 
I. emelet 1. sz. alatti 13095/1/A/54 hrsz.-ú ingatlan
ra vonatkozó, az előterjesztés 12. sz. mellékletében 
csatolt haszonkölcsön-szerződést, az Eütv. 152. § 
(3) bekezdésében foglalt egészségügyi szakellá
tási feladat, valamint az Mötv. 23. § (5) bekezdés 
9. pontjában foglalt egészségügyi alapellátás és az 
egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások 
mint közfeladatok ellátásának elősegítése érdeké
ben. Felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István 

1046/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, 
a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakor
lásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
45. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva 
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jóváhagyja és megköti Budapest Főváros II. kerü
leti Önkormányzatával a Fővárosi Önkormányzat 
tulajdonában álló Budapest II. kerület, Pitypang u. 
/ Csatárka út 51. sz. alatti 15759/6 hrsz.-ú ingatlan
ra vonatkozó, az előterjesztés 13. sz. mellékleté
ben csatolt haszonkölcsön-szerződést, az egészség
ügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 
5. § (1) bekezdés a) és d) pontja szerinti háziorvo
si, házi gyermekorvosi és védőnői ellátás, valamint 
az Mötv. 23. § (5) bekezdés 9. pontjában foglalt 
egészségügyi alapellátás és az egészséges életmód 
segítését célzó szolgáltatások mint közfeladatok el
látásának biztosítása érdekében. Felkéri a főpolgár
mestert annak aláírására.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István 

1047/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva az 
Mötv. 108. § (2) bekezdésében foglaltak alapján úgy 
dönt, hogy ingyenesen a Budapest Főváros II. kerü
leti Önkormányzat tulajdonába adja a Budapest II. 
kerület közigazgatási területén lévő, 13504/0/A/2 
hrsz.-ú, természetben Frankel Leó út 2. (Henger 
út 1.) földszint 2. szám alatti, kivett üzlethelyiség 
megnevezésű, 266 m² területű, forgalomképes üzle
ti vagyoni körbe tartozó ingatlant, az egészségügyi 
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § 
(1) bekezdés szerinti, valamint az Mötv. 23. § (5) 
bekezdés 9. pontjában foglalt egészségügyi alap
ellátás, továbbá az egészséges életmód segítését 
célzó szolgáltatások mint közfeladatok ellátásának 
elősegítése érdekében.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 9. sz. mel
lékletében csatolt „Megállapodás ingatlan ingyenes 
tulajdonba adásáról” tárgyú szerződést, és felkéri a 
főpolgármestert annak aláírására. 

Határidő: a szerződés aláírására 60 nap
Felelős: Tarlós István

1048/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapest II. ke
rület, Margit krt. 99. sz. alatti, 13134/0/A/9 hrsz.-ú 
orvosi rendelő megnevezésű, 111 m² területű, pszi
chiátriai szakrendelő és gondozó céljára hasz
nosított ingatlan birtokbavételére vonatkozóan a 
Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat kép
viselő-testülete által a közfeladat-ellátás megszűné
se tárgyában hozott döntést követően tegye meg a 
szükséges intézkedéseket. 

Határidő: a közfeladat-ellátás megszűnésének II. ke
rületi Önkormányzat általi bejelentésétől számított 
60 nap

Felelős: Tarlós István

Javaslat a fővárosi önkormányzati tulajdonú közterü-
leteken megrendezésre kerülő futó sportesemények sza-
bályozásáról szóló 40/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelet 
módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra 

A Fővárosi Közgyűlés 

megalkotja 26/2017. (VII. 20.) önkormányzati rendele
tét a fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken 
megrendezésre kerülő futó sportesemények szabályozá
sáról szóló 40/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelet módosítá
sáról az előterjesztés – előterjesztő által befogadott mó
dosító indítvánnyal módosult – 1. sz. melléklete szerinti 
tartalommal.

A napirend 71. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat intézményvezetőinek megbízására

Előterjesztő: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1049/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
munkáltatói jogkörében eljárva 2017. október 
1-jétől határozatlan időre szóló közalkalmazot
ti jogviszonyba, mentálhigiénés munkatárs mun
kakörbe kinevezi, emellett 2017. október 1-jétől 
2022. szeptember 30-ig, 5 évre, határozott időre a 
Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (1064 Budapest, 
Rózsa u. 67.) intézményvezetőjének megbízza So
mogyi Bernadettet (szül. hely, idő: …………….., 
a. n.: ………………), 2017. október 1-jétől 2018. 
január 31-ig szóló 4 hónapos próbaidő kikötésével. 
Illetményét bruttó 600 000 Ft/hó összegben, vala
mint a Vhr 5. sz. mellékletében meghatározott szo
ciális ágazati összevont pótlék összegével kiegé
szítetten állapítja meg. Felkéri a főpolgármestert, 
hogy gondoskodjon a vezetői megbízáshoz kapcso
lódó munkaügyi intézkedések megtételéről és kiad
mányozásáról.

Határidő: 2017. október 1.
Felelős: Tarlós István 

1050/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Munkáltatói jogkörében eljárva jelenleg is érvé
nyes, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszo-
nyának változatlan fenntartása mellett 2017. szep-
tember 1-jétől 2022. augusztus 31-ig, 5 évre, 
határozott időre a Fővárosi Állat- és Növénykert 
(1146 Budapest, Állatkerti krt. 6–12.) főigazgatójá
nak megbízza Prof. Dr. Persányi Miklóst (szül. hely, 
idő: ……………………, a. n.: ……………….), 
bruttó 941 700 Ft/hó, valamint bruttó 45 000 Ft/
hó összegű kulturális illetménypótlék összegében, 
összesen bruttó 986 700 Ft/hó illetménnyel. Felké
ri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a vezetői 
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megbízáshoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések 
megtételéről és kiadmányozásáról.

Határidő: 2017. szeptember 1.
Felelős: Tarlós István

A napirend 72. pontja: Javaslat személyi döntések 
meghozatalára

Előterjesztő: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1051/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § 
(2) bekezdése alapján, a BKK Zrt. legfőbb szerve
ként a BKK Zrt. Alapszabályának 9.3.25. b) pontjá
ban a BKK Zrt. Igazgatóságától elvont hatáskörben 
eljárva 
– Tudomásul veszi dr. Bolf-Galamb Zsófia felü

gyelőbizottsági elnöknek a Budapesti Közle
kedési Ügyfélkapcsolatok Zrt. felügyelőbizott
ságában betöltött tisztségéről 2017. április 12. 
napjával történő lemondását.

– Megválasztja a Társaság felügyelőbizottsági el
nökének dr. Kerékgyártó Jánost (anyja neve: 
………… születési hely, idő: …………………..) 
2017. június 22. napjától a többi felügyelőbizott
sági tag megbízatásával összhangban 2019. ok
tóber 31. napjáig, díjazását a korábbi felügyelő
bizottsági elnök díjazásával azonos mértékben 
bruttó 150 000 Ft/hó összegben állapítja meg. 

– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társa
ság vezető tisztségviselője útján gondoskod
jon a személyi változás Cégbírósághoz történő 
bejelen téséről a Társaság jogi képviselőjének 
közreműködésével.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

A napirend 73. pontja: Javaslat kulturális nonpro-
fit kft.-k ügyvezetőinek munkavégzésre irányuló további 
jogviszonyaival kapcsolatos döntésre

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1052/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház 
Nonprofit Kft. és a Mandala Kulturális Szolgáltató 
Betéti Társaság (01-06-113332) közötti megbízás
sal vegyes felhasználási szerződés megkötését, az 
ügyvezető Novák János „Mi újság?” c. színpadi mű 

zenéjének komponálására vonatkozóan az előter
jesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, 
hogy az ügyvezető részére a vezetői munkaköré
be nem tartozó művészi feladatokra további jog
viszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együt
tes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi 
alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

1053/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Vígszínház Nonprofit Kft. és az AHA 
Művészeti Betéti Társaság (01-06-018423) közöt
ti megbízási szerződés megkötését, az ügyvezető 
Eszenyi Enikő „Vígmajális” c. műsor szerkesztői, 
rendezői, műsorvezetői feladataival kapcsolatban 
az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalom
mal, azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői 
munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra to
vábbi jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak 
együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető 
havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

1054/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Vígszínház Nonprofit Kft. és az AHA 
Művészeti Betéti Társaság (01-06-018423) kö
zötti megbízással vegyes felhasználási szerződés 
megkötését, az ügyvezető Eszenyi Enikő „Willi
am Shakespeare: Hamlet” c. előadás megrendezé
sére vonatkozóan az előterjesztés 3. sz. melléklete 
szerinti tartalommal, azzal, hogy az ügyvezető ré
szére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi 
feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben 
kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja 
meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének 
a 40%-át.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

1055/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.
Hozzájárul ahhoz, hogy Barda Beáta a „barbea 
brand Kft.-ben” (cégjegyzékszáma: 01-09-934832) 
vezető tisztségviselőként tevékenykedjen.

Határidő: 2017. szeptember 1. 
Felelős: Tarlós István 

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2017. június 14-i és 2017. jú
nius 21-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
 főjegyző főpolgármester
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Tájékoztató
közterület-elnevezés megszűnéséről

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselő-testületének döntése nyomán

a Budapest III. kerület 

Lajtorja utca 

elnevezés megszűnt.

III. rész
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