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I. rész

Kivonat 
a Fővárosi Közgyűlés

2017. január 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy – a Budapesti Temetkezési Intézet 
Zrt. közreműködésével – az olaszországi buszbal-
esetben elhunytak hazaszállításának költségeit át-
vállalja, a hozzátartozók igénye esetén.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Budapesti Temetkezési Intézet 
Zrt. közreműködésével a Fővárosi Önkormányzat 
átvállalja az olaszországi buszbalesetben elhuny-
tak temetkezési költségeit, a hozzátartozók igénye 
esetén.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

3/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 2–3. pontként tárgyalja meg a 
„Javaslat díjmentes közösségi közlekedés biztosítá-
sára a szmogriadó riasztási fokozatával érintett na-
pokon”, valamint a „Javaslat szmogriadó esetére” 
című előterjesztéseket.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:
 1. Javaslat a 2024. évi budapesti nyári olimpiai és 

paralimpiai játékok pályázatának harmadik sza-
kaszában esedékes döntések meghozatalára

 2. Javaslat díjmentes közösségi közlekedés biztosí-
tására a szmogriadó riasztási fokozatával érintett 
napokon

 3. Javaslat szmogriadó esetére
 4. Javaslat a budapesti közlekedési intézményrend-

szer továbbfejlesztésének keretében a BKK Zrt. 
100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság 
megalapításához kapcsolódó és egyéb döntések 
meghozatalára 

 5. Javaslat személyi döntések meghozatalára
 6. Javaslat a 2017. évi igazgatási szünet elrendelé-

sére a Főpolgármesteri Hivatalban  

 7. Javaslat a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti 
Igazgatóság általi közútkezelői feladatok ellátá-
sához képfelvevőeszközök használatának jóvá-
hagyására 

 8. OLAF jelentés beszerzése 
 9. Az Alstom metrókocsi beszerzéseket vizsgáló 

Ideiglenes Bizottság jelentésével kapcsolatos 
döntések meghozatala

10. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi ön-
kormányzatokat osztottan megillető bevételek 
2017. évi megosztásáról szóló rendelettervezet

11. Javaslat az 1380/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. hatá-
rozat végrehajtásával kapcsolatos döntések meg-
hozatalára 

12. Javaslat a MÁV-START Zrt. részére a Bp. XI. 
kerület, Etele téri aluljáróban lévő 4 db helyiség 
kedvezményes bérbeadására jegypénztárak cél-
jára 

13. Javaslat Balázs Mór síremlékének helyreállítá-
sára 

14. Javaslat az FKF Nonprofit Zrt. közszolgáltatási 
keretszerződése és a 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. 
rendelet módosítására 

15. Javaslat a „FINA Rákos-patak híd és csatlakozó 
infrastruktúra előkészítése és kivitelezése” tár-
gyú feladat finanszírozási okmányainak módo-
sítására 

16. Javaslat a Duna-parti építési szabályzat Margit-
sziget területére vonatkozóan című 31/2016. (X. 
25.) Főv. Kgy. rendelet módosításának elfogadá-
sára

17. Javaslat a személytaxival végzett személyszál-
lítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást 
közvetítő és szervező szolgálat működtetésé-
nek feltételeiről, a taxiállomások létesítésének 
és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-
szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 
18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására 

18. Javaslat a Sziget Kulturális Menedzser Iroda 
Kft.-vel kötendő közterület-használati és fejlesz-
tési megállapodásokra a Sziget Fesztivál és Gye-
rek Sziget rendezvények kapcsán 

19. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában 
és a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen 
Működő Nonprofit Részvénytársaság használa-
tában álló szelektív hulladékgyűjtő edények se-
lejtezésére 

20. Javaslat a BMSZKI számára 2016. júniusi köz-
gyűlési döntésekkel biztosított többlettámogatás 
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elszámolására, valamint az intézmény pénzügyi 
és szakmai tevékenységének felülvizsgálatát kö-
vetően szükséges döntések meghozatalára 

21. Javaslat kulturális társaságokkal összefüggő tu-
lajdonosi döntésekre

22. Javaslat a köznevelési ágazathoz alapított egyes 
intézmények megszüntetéséhez és alapító okirat 
módosításához kapcsolódó döntések meghoza-
talára 

23. Javaslat a Fővárosi Állat- és Növénykert terüle-
tén megvalósítandó Mesepark létszámigényének 
biztosítására 

24. Javaslat az Esély Budapest (fővárosi gyermek és 
ifjúsági) Alapítvány alapító okiratának módosí-
tására 

25. Javaslat a BVA Budapesti Városarculati Non-
profit Kft. haszonkölcsön szerződés 1. számú 
mó dosítására 

26. Javaslat Budapest Főváros Önkormányza-
ta 2016. évi összevont költségvetéséről szóló 
6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

27. Döntés Csengery Antal Díj adományozásáról 
28. Javaslat kulturális nonprofit kft. ügyvezetőjének 

munkavégzésre irányuló további jogviszonyával 
kapcsolatos döntésre

29. Javaslat egyes névtelen fővárosi közterületek el-
nevezésére, valamint közterületek elnevezésé-
nek megváltoztatására

30. Javaslat pályázat benyújtására a Horizont 2020 
Intelligens városok és közösségek SCC-01-2017 
jelű pályázati felhívásra

31. Javaslat az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 
2016” pályázat elbírálására

32. Javaslat az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 
2015” és a „Műemléki Keret 2015” egyes meg-
állapodásainak határidő módosítására, valamint 
egy megállapodás felmondására

33. Javaslat együttműködési megállapodás megkö-
tésére a Mahart Passnave Kft.-vel

34. Javaslat a Budapesti Központi Szennyvíztisztító 
Telep 2017. évi fejlesztési tervének elfogadására 

35. Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtá-
sáról

36. Javaslat köztéri alkotások elbontására és elhe-
lyezésére

A napirend 1. pontja: Javaslat a 2024. évi budapesti 
nyári olimpiai és paralimpiai játékok pályázatának har-
madik szakaszában esedékes döntések meghozatalára

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

5/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Csárdi Antal módosító javaslatát, 
mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a 2024. évi 
XXXIII. nyári olimpiai és paralimpiai játékok meg-
rendezésének jogáért benyújtott pályázatát vissza-
vonja.

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

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

6/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
hatályon kívül helyezi a 6/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. 
határozatot, és ezzel egyidejűleg elfogadja az elő-
terjesztés 2. sz. mellékletét képező, aktualizált 
Olimpia 2024 Budapest – Helyszínkiválasztási ja-
vaslatot, valamint egyetért azzal, hogy a Helyszín-
kiválasztási javaslat összhangban van Budapest ha-
tályos településfejlesztési dokumentumaival.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

7/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és elfogadja az előterjesztés 3. sz. mel-
lékletét képező Rendező Város Szerződésére vo-
natkozó garanciát és felkéri a főpolgármestert an-
nak aláírására, valamint arra, hogy gondoskodjon 
a dokumentum Nemzetközi Olimpiai Bizottság-
hoz történő eljuttatásáról. Felhatalmazza a főpol-
gármestert, hogy – amennyiben Budapest elnyeri a 
2024. évi XXXIII. Nyári Olimpiai és Paralimpiai 
Játékok megrendezésének jogát – aláírja a Rendező 
Város Szerződést.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

8/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és elfogadja az előterjesztés 6. sz. mel-
lékletét képező Az Olimpiai Utakra és az önkor-
mányzati szolgáltatásokra vonatkozó garanciát és 
felkéri a főpolgármestert annak aláírására, valamint 
arra, hogy gondoskodjon a dokumentum Nemzet-
közi Olimpiai Bizottsághoz történő eljuttatásáról.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

9/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és elfogadja az előterjesztés 7. sz. mel-
lékletét képező, a pályázat harmadik szakaszában 
be nyújtandó Földhasználati garanciát és felkéri a fő-
pol gármestert annak aláírására, valamint arra, hogy 
gondoskodjon a dokumentum Nemzetközi Olim piai 
Bizottsághoz történő eljuttatásáról.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 
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10/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy amennyiben Bu-
dapest elnyeri a 2024. évi XXXIII. Nyári Olimpi-
ai és Paralimpiai Játékok megrendezésének jogát, 
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság döntését követő-
en haladéktalanul kezdje meg a tárgyalásokat az ál-
landó helyszínekre vonatkozó földhasználati garan-
ciákkal érintett ingatlanok állam részére visszterhes 
módon való rendelkezésre bocsátásának feltétel-
rendszeréről.

Határidő: 2018. szeptember 30.
Felelős: Tarlós István

11/2017. (I. 25.) 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 
a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Rész-
vénytársaság legfőbb szerveként (alapítójaként) jó-
váhagyja és elfogadja az előterjesztés 8. sz. mel-
lékletét képező Földhasználati garanciát és felkéri 
a főpolgármestert, hogy a BKV Zrt. elnök-vezér-
igazgatója útján gondoskodjon azok aláírásáról és 
a dokumentumok Nemzetközi Olimpiai Bizottság-
hoz történő eljuttatásáról. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) 
bekezdése alapján tájékoztassa ezen alapítói dön-
tésről a BKV Zrt. elnök-vezérigazgatóját. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

12/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
Elfogadja az előterjesztés 10. sz. mellékletét képe-
ző „Smart Budapest – Budapest okos város jövőké-
pe” című dokumentumot és felkéri a főpolgármes-
tert, hogy a dokumentum alapján gondoskodjon 
egy részletes okos város program kidolgozásáról és 
az elkészült programot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 2. pontja: Javaslat díjmentes közösségi 
közlekedés biztosítására a szmogriadó riasztási fokoza-
tával érintett napokon

Előterjesztő: Tokody Marcell

A napirend 3. pontja: Javaslat szmogriadó esetére
Előterjesztők: Székely Sándor, Gy. Németh Erzsébet 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

13/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy szavazni kíván Tarlós István módo-
sító javaslatáról. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

14/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
a főpolgármester javaslatára úgy dönt, hogy 2017. 
január 25-től a riasztási fokozat érvényességének 
idejére Budapest közigazgatási határán belülre vo-
natkozóan elrendeli, hogy a Budapest közigazgatási 
határán belül BKK Budapest bérlettel igénybe ve-
hető személyszállítási közszolgáltatásokat 0–4 kö-
zötti környezetvédelmi besorolású jármű forgalmi 
engedélyének felmutatásával ingyenesen vehető 
igénybe.

(A fenti határozatot módosítja a 17/2017. (I. 25.) 
Főv. Kgy. határozat.)

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

15/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a Tokody Marcell által beterjesztett 
határozati javaslatot, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy azokon a 
napokon, amikor a szmogriadó riasztási fokozata 
Budapesten érvényben van, díjmentesen biztosítja 
a Fővárosi Önkormányzat által működtetett közös-
ségi közlekedési eszközök igénybevételét. Felkéri 
a főpolgármestert a szükséges intézkedések megté-
telére.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István

Felkéri a főpolgármestert, hogy folytasson tárgya-
lásokat Magyarország Kormányával annak érdeké-
ben, hogy a szmogriadó riasztási fokozatával érin-
tett napokon díjmentesen legyenek használhatók a 
MÁV, valamint a Volán járatai Budapest közigaz-
gatási határán belül.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

16/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a Székely Sándor és Gy. Németh Er-
zsébet által beterjesztett határozati javaslatot, mely 
szerint: 
„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, 
hogy kezdjen egyeztetéseket a BKK illetékeseivel 
arról, hogy szmogriadó esetén a BKK szolgáltatá-
sait térítésmentesen lehessen igénybe venni. 

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István.”
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A napirend 4. pontja: Javaslat a budapesti közleke-
dési intézményrendszer továbbfejlesztésének keretében a 
BKK Zrt. 100%-os tulajdonában álló gazdasági társa-
ság megalapításához kapcsolódó és egyéb döntések meg-
hozatalára

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

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

17/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
a főpolgármester javaslatára úgy dönt, hogy a riasz-
tási fokozat érvényességének idejére, 2017. január 
25. 16 órától Budapest közigazgatási határán be-
lülre vonatkozóan elrendeli, hogy a Budapest köz-
igazgatási határán belül BKK Budapest bérlettel 
igénybe vehető személyszállítási közszolgáltatáso-
kat 0–4 közötti környezetvédelmi besorolású jármű 
forgalmi engedélyének felmutatásával ingyenesen 
vehető igénybe.
Utasítja a BKK Zrt. vezérigazgatóját, hogy intéz-
kedjen a kedvezmény biztosításáról, valamint az 
információt juttassa el az érintett közlekedési szol-
gáltatók, illetve jegyellenőrök és járművezetők ré-
szére. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

18/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
a) Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 

vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. ren-
delet (Vagyonrendelet) 56. §-a alapján a BKK 
Zrt. legfőbb szervének hatáskörében, a BKK 
Zrt. alapszabályának IX. fejezet 9.3.18. pontjá-
ban biztosított hatáskörében eljárva 

● megalapítja a Budapesti Közlekedési Ügyfél-
kapcsolatok Zártkörűen Működő Részvény-
társaságot, melynek egyedüli tulajdonosa a 
BKK Zrt.;

● a Társaság székhelye: 1075 Budapest, 
Rumbach Sebestyén u. 19–21.;

● a Társaság alaptőkéje: 15 000 000 Ft, azaz ti-
zenötmillió forint, melyet a BKK Zrt., mint 
egyedüli részvényes teljes mértékben kész-
pénz befizetésével teljesít;

● a Társaság fő tevékenységi köre: 7022 Üzlet-
viteli, egyéb tanácsadás.

b) a Vagyonrendelet 57. § (3) bekezdésében fog-
laltak alapján, a BKK Zrt. legfőbb szerveként 
a BKK Zrt. alapszabályának 9.3.25. a) pontja 
alapján a BKK Zrt. igazgatóságától elvont hatás-
körben eljárva elfogadja a Budapesti Közlekedé-
si Ügyfélkapcsolatok Zrt. alapszabályát az elő-
terjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

c) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekez-
dése alapján egyszeri alkalommal visszavonja a 
Vagyonrendelet 57. § (1) bekezdésének a) pont-
jában a főpolgármesterhez delegált és a BKK 
Zrt. legfőbb szerveként a BKK Zrt. alapszabá-
lyának 9.3.24. pontjában a BKK Zrt. igazga-
tóságától elvont, a vezérigazgató megválasz-
tására, díjazásának megállapítására vonatkozó 
közvetlen és önálló jogkörét és ezen hatáskör-
ben eljárva megválasztja a Budapesti Közleke-
dési Ügyfélkapcsolatok Zrt. vezérigazgatójának 
dr. Gyimesi Lászlót (anyja neve: Horváth Ágo-
ta, születési hely, idő: Szeged, 1981. 01. 15.), a 
Társaság cégbejegyzésének napjától határozat-
lan időre, bruttó 950 000 Ft/hó díjazással. Felké-
ri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szüksé-
ges munkaügyi intézkedéseket.

d) a Vagyonrendelet 57. § (2) bekezdése alapján, a 
BKK Zrt. legfőbb szerveként a BKK Zrt. alap-
szabályának 9.3.25. b) pontjában a BKK Zrt. 
igazgatóságától elvont hatáskörben eljárva meg-
választja a Budapesti Közlekedési Ügyfélkap-
csolatok Zrt. felügyelőbizottsága elnökének dr. 
Bolf-Galamb Zsófiát (anyja neve: Pető Alíz, 
születési hely, idő: Veszprém, 1979. 12. 22.), a 
Társaság bejegyzésének napjától 2019. október 
31. napjáig. A felügyelőbizottság elnökének dí-
jazását bruttó 150 000 Ft/hó összegben állapít-
ja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulaj-
donban álló gazdasági társaságok takarékosabb 
működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. 
§ (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel tör-
ténhet.

e) a Vagyonrendelet 57. § (2) bekezdése alapján, a 
BKK Zrt. legfőbb szerveként a BKK Zrt. alap-
szabályának 9.3.24. b) pontjában a BKK Zrt. 
igazgatóságától elvont hatáskörben eljárva 
megválasztja a Budapesti Közlekedési Ügyfél-
kapcsolatok Zrt. felügyelőbizottsága tagjainak 
Arany Balázst (anyja neve: Petik Ildikó, születé-
si hely, idő: Budapest, 1966. 07. 11.), a Társaság 
bejegyzésének napjától 2019. október 31. napjá-
ig, havi bruttó 100 000 Ft/hó díjazással, egyúttal 
a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvé-
delmi Kft. legfőbb szervének hatáskörében el-
járva elfogadja és tudomásul veszi Arany Balázs 
felügyelőbizottsági elnöknek a felügyelőbizott-
sági elnöksége idejére járó díjazásáról történő 
lemondását a Társaság bejegyzésének napjától, 
amennyiben felügyelőbizottsági tagjának meg-
választja díjazás megállapításával.

f) a Vagyonrendelet 57. § (2) bekezdése alap-
ján, a BKK Zrt. legfőbb szerveként a BKK Zrt. 
alapszabályának 9.3.24. b) pontjában a BKK 
Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörben eljár-
va megválasztja a Budapesti Közlekedési Ügy-
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félkapcsolatok Zrt. felügyelőbizottsága tag-
jainak Hladony Sándor Gyulánét (anyja neve: 
Numerász Mária, születési hely, idő: Buda-
pest, 1950. 09. 04.), a Társaság bejegyzésének 
napjától 2019. október 31. napjáig, havi bruttó 
100 000 Ft/hó díjazással, egyúttal a Fővárosi Te-
lepüléstisztasági és Környezetvédelmi Kft. leg-
főbb szervének hatáskörében eljárva elfogadja 
és tudomásul veszi Hladony Sándor Gyuláné fe-
lügyelőbizottsági tagnak a felügyelőbizottsági 
tagsága idejére járó díjazásáról történő lemon-
dását a Társaság bejegyzésének napjától, ameny-
nyiben felügyelőbizottsági tagjának megválaszt-
ja díjazás megállapításával.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) 
bekezdése alapján az alapítói döntést küldje meg a 
BKK Zrt. vezérigazgatója részére, és a BKK Zrt. 
vezérigazgatója útján gondoskodjon a Budapesti 
Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zrt. alapszabályá-
nak aláírásáról, az egyéb, a gazdasági társaság meg-
alapításához szükséges intézkedések megtételéről, 
valamint a gazdasági társaságnak a Cégbírósághoz 
történő bejegyeztetéséről.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

19/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
szükséges jogszabályi módosításokról és terjessze 
azt a Közgyűlés elé. 

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

20/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. 
közötti feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló 
keretmegállapodás módosításának előkészítéséről 
és azt terjessze a Közgyűlés elé. 

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

21/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
Módosítja az 1809/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. hatá-
rozattal jóváhagyott bérpolitikai irányelvek 2. sz. 
mellékletét az előterjesztés 2. sz. melléklete szerin-
ti tartalommal.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 5. pontja: Javaslat személyi döntések 
meghozatalára

Előterjesztő: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

22/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a Bu-
dapest Főváros Városépítési Tervező Kft. legfőbb 
szerének hatáskörében eljárva:
– Tudomásul veszi Kóródi Istvánné a BFVT Kft. 

felügyelőbizottságában betöltött tisztségéről tör-
ténő lemondását 2017. január 25. napjával.

– Megválasztja a Társaság felügyelőbizottsá-
gi tagjának Borka-Szász Tamást (anyja neve: 
....................., születési hely, idő: .....................), 
2017. január 26. napjától a többi felügyelőbizott-
sági tag megbízatásával összhangban 2019. októ-
ber 31. napjáig, díjazását a korábbi felügyelőbi-
zottsági tag díjazásával azonos mértékben bruttó  
100 000 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 6. pontja: Javaslat a 2017. évi igazga-
tási szünet elrendelésére a Főpolgármesteri Hivatalban

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr. 

A Fővárosi Közgyűlés 

megalkotja 1/2017. (II. 17.) önkormányzati rendeletét a 
2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről az előterjesztés 
1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 7. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzati Rendészeti Igazgatóság általi közútkezelői fel-
adatok ellátásához képfelvevőeszközök használatának 
jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

23/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a közterület-felügyeletről szóló 
1999. évi LXIII. törvény 7. § (3) bekezdésében fog-
laltak alapján kijelöli az előterjesztés 2. számú mel-
lékletében megjelölt közterületeket, hogy a Fővá-
rosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság az ott 
elhelyezett képfelvevők által készített felvételeket 
a jogszabályoknak megfelelően felhasználja és ke-
zelje. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről 
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tájékoztassa a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti 
Igazgatóság vezetőjét.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 8. pontja: Az Alstom metrókocsi beszer-
zéseket vizsgáló Ideiglenes Bizottság jelentésével kap-
csolatos döntések meghozatala

Előterjesztő: Borbély Lénárd

A napirend 9. pontja: OLAF jelentés beszerzése
Előterjesztők: dr. Kocsis Máté, Wintermantel Zsolt 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

24/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
tudomásul veszi az Alstom metrókocsi beszerzése-
ket vizsgáló Ideiglenes Bizottságnak az előterjesz-
tés mellékletét képező jelentését.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a vizsgálati jelen-
tést küldje meg a Legfőbb Ügyészségnek.

Határidő: 2017. január 31. 
Felelős: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

25/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert és az Alstom metrókocsi 
beszerzéseket vizsgáló Ideiglenes Bizottság elnö-
két, Borbély Lénárdot, hogy kíséreljék meg az M4 
metróépítésre vonatkozó OLAF jelentés beszerzé-
sét, és ennek kapcsán vizsgálják meg, hogy indo-
kolt-e a Bizottság munkájának esetleges tovább 
folytatása.

Felelős: Tarlós István, Borbély Lénárd képviselő, az 
Alstom metrókocsi beszerzéseket vizsgáló Ideigle-
nes Bizottság elnöke

A napirend 10. pontja: A Fővárosi Önkormányzatot 
és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevé-
telek 2017. évi megosztásáról szóló rendelettervezet

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Közgyűlés 

megalkotja 2/2017. (I. 30.) önkormányzati rendeletét a 
Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzato-
kat osztottan megillető bevételek 2017. évi megosztásá-
ról az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. 

A napirend 11. pontja: Javaslat az 1380/2016. 
(IX. 28.) Főv. Kgy. határozat végrehajtásával kapcsola-
tos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Közgyűlés 

megalkotja 3/2017. (II. 17.) önkormányzati rendeletét 
a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a va-
gyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szó-
ló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 
előterjesztés 1. számú melléklete szerint.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

26/2017. (I. 25.) 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 
a BVH Zrt. alapítójaként a Ptk. 3:112. § (3) bekez-
dése alapján 
– utasítja a BVH Zrt. ügyvezetését (igazgatósá-

gát), hogy módosítsa a BVH Zrt. megfelelő sza-
bályzatát akként, hogy 2017. március 1. nap-
jától a Társaság tulajdonában álló feleslegessé 
vált 500 000 Ft egyedi forgalmi értéket meg-
haladó ingó vagyonelemek értékesítése kizáró-
lag nyilvános árverés útján történhessen meg. 
Utasítja továbbá arra, hogy a nyilvános árverés 
szabá lyait a Társaság szokásos üzletmenetének 
megfelelően alkossa meg az érintett szabályza-
tok módosításával vagy új szabályzat megalko-
tásával.

– Utasítja a BVH Zrt. igazgatóságát, hogy a BVH 
Zrt. alapszabályának VII. fejezet 2.20. e) pont-
jában foglalt hatáskörében eljárva módosít-
sa a BVH Zrt. egyszemélyes tulajdonában álló 
gazdasági társaságok megfelelő szabályza-
tait akként, hogy 2017. március 1. napjától a 
társaságok tulajdonában álló feleslegessé vált 
500 000 Ft egyedi forgalmi értéket meghaladó 
ingó vagyonelemek értékesítése kizárólag nyil-
vános árverés útján történhessen meg, valamint 
alkossa meg a nyilvános árverés szabályait a 
Társaság szokásos üzletmenetének megfelelően 
a társaságok érintett szabályzatai módosításával 
vagy új szabályzat megalkotásával.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § 
(4) bekezdése alapján jelen döntésről a BVH 
Zrt. elnök-vezérigazgatója útján a Társaság ve-
zető tisztségviselőit tájékoztassa, és gondoskod-
jon arról, hogy a Társaság elnök-vezérigazgató-
ja a jelen döntésnek megfelelő szabályzatokat 
2017. április 1. napjáig küldje meg tájékoztatá-
sul a Fővárosi Önkormányzat részére.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 
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27/2017. (I. 25.) 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 a 
BKK Zrt. alapítójaként a Ptk. 3:112. § (3) bekez-
dése alapján 
– utasítja a BKK Zrt. vezérigazgatóját, hogy mó-

dosítsa a BKK Zrt. megfelelő szabályzatát ak-
ként, hogy 2017. március 1. napjától a Társaság 
tulajdonában álló feleslegessé vált 500 000 Ft 
egyedi forgalmi értéket meghaladó ingó va-
gyonelemek értékesítése kizárólag nyilvános ár-
verés útján történhessen meg. Utasítja továbbá 
arra, hogy a nyilvános árverés szabályait a Tár-
saság szokásos üzletmenetének megfelelően al-
kossa meg az érintett szabályzatok módosításá-
val vagy új szabályzat megalkotásával.

– Utasítja a BKK Zrt. igazgatóságát, hogy a BKK 
Zrt. alapszabályának X. fejezet 10.1. nk) pont-
jában foglalt hatáskörében eljárva módosít-
sa a BKK Zrt. egyszemélyes tulajdonában álló 
gazdasági társaságok megfelelő szabályza-
tait akként, hogy 2017. március 1. napjától a 
társaságok tulajdonában álló feleslegessé vált 
500 000 Ft egyedi forgalmi értéket meghaladó 
ingó vagyonelemek értékesítése kizárólag nyil-
vános árverés útján történhessen meg, valamint 
alkossa meg a nyilvános árverés szabályait a 
Társaság szokásos üzletmenetének megfelelően 
a társaságok érintett szabályzatai módosításával 
vagy új szabályzat megalkotásával.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § 
(4) bekezdése alapján jelen döntésről a BKK Zrt. 
vezérigazgatója útján a Társaság vezető tiszt-
ségviselőit tájékoztassa, és gondoskodjon arról, 
hogy a Társaság vezérigazgatója a jelen dön-
tésnek megfelelő szabályzatokat 2017. április 
1. napjáig küldje meg tájékoztatásul a Fővárosi 
Önkormányzat részére.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

28/2017. (I. 25.) 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 
a BKV Zrt. alapítójaként a Ptk. 3:112. § (3) bekez-
dése alapján 
– utasítja a BKV Zrt. elnök-vezérigazgatóját, 

hogy módosítsa a BKV Zrt. megfelelő szabály-
zatát akként, hogy 2017. március 1. napjától 
a Társaság tulajdonában álló feleslegessé vált 
500 000 Ft egyedi forgalmi értéket meghaladó 
ingó vagyonelemek értékesítése kizárólag nyil-
vános árverés útján történhessen meg. Utasítja 

továbbá arra, hogy a nyilvános árverés szabálya-
it a Társaság szokásos üzletmenetének megfele-
lően alkossa meg az érintett szabályzatok módo-
sításával vagy új szabályzat megalkotásával.

– Utasítja a BKV Zrt. igazgatóságát, hogy a BKV 
Zrt. alapszabályának X. fejezet 10.1.20. h) pont-
jában foglalt hatáskörében eljárva módosítsa a 
BKV Zrt. egyszemélyes tulajdonában álló gaz-
dasági társaságok megfelelő szabályzatait ak-
ként, hogy 2017. március 1. napjától a társasá-
gok tulajdonában álló feleslegessé vált 500 000 
Ft egyedi forgalmi értéket meghaladó ingó va-
gyonelemek értékesítése kizárólag nyilvános ár-
verés útján történhessen meg, valamint alkossa 
meg a nyilvános árverés szabályait a Társaság 
szokásos üzletmenetének megfelelően a társasá-
gok érintett szabályzatai módosításával vagy új 
szabályzat megalkotásával.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § 
(4) bekezdése alapján jelen döntésről a BKV 
Zrt. elnök-vezérigazgatója útján a Társaság ve-
zető tisztségviselőit tájékoztassa, és gondoskod-
jon arról, hogy a Társaság elnök-vezérigazgató-
ja a jelen döntésnek megfelelő szabályzatokat 
2017. április 1. napjáig küldje meg tájékoztatá-
sul a Fővárosi Önkormányzat részére.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

29/2017. (I. 25.) 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 
a BFVK Zrt. alapítójaként a Ptk. 3:112. § (3) bekez-
dése alapján 
– utasítja a BFVK Zrt. vezérigazgatóját, hogy mó-

dosítsa a BFVK Zrt. megfelelő szabályzatát ak-
ként, hogy 2017. március 1. napjától a Társaság 
tulajdonában álló feleslegessé vált 500 000 Ft 
egyedi forgalmi értéket meghaladó ingó va-
gyonelemek értékesítése kizárólag nyilvános ár-
verés útján történhessen meg. Utasítja továbbá 
arra, hogy a nyilvános árverés szabályait a Tár-
saság szokásos üzletmenetének megfelelően al-
kossa meg az érintett szabályzatok módosításá-
val vagy új szabályzat megalkotásával.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § 
(4) bekezdése alapján jelen döntésről a BFVK 
Zrt. vezérigazgatója útján a Társaság vezető 
tisztségviselőit tájékoztassa, és gondoskodjon 
arról, hogy a Társaság vezérigazgatója a jelen 
döntésnek megfelelő szabályzatokat 2017. ápri-
lis 1. napjáig küldje meg tájékoztatásul a Fővá-
rosi Önkormányzat részére.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 
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30/2017. (I. 25.) 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 
a Fővárosi Közbeszerzési Kft. alapítójaként a Ptk. 
3:112. § (3) bekezdése alapján 
– utasítja a Társaság ügyvezetőjét, hogy módo-

sítsa a Társaság megfelelő szabályzatát akként, 
hogy 2017. március 1. napjától a Társaság tulaj-
donában álló feleslegessé vált 500 000 Ft egyedi 
forgalmi értéket meghaladó ingó vagyonelemek 
értékesítése kizárólag nyilvános árverés útján 
történhessen meg. Utasítja továbbá arra, hogy a 
nyilvános árverés szabályait a Társaság szoká-
sos üzletmenetének megfelelően alkossa meg az 
érintett szabályzatok módosításával vagy új sza-
bályzat megalkotásával.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § 
(4) bekezdése alapján jelen döntésről a Társaság 
vezető tisztségviselőjét tájékoztassa, és gondos-
kodjon arról, hogy a Társaság vezető tisztség-
viselője a jelen döntésnek megfelelő szabály-
zatokat 2017. április 1. napjáig küldje meg 
tájékoztatásul a Fővárosi Önkormányzat részére.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

31/2017. (I. 25.) 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 
az Enviroduna Kft. alapítójaként 
– a Társaság alapító okiratának 7. fejezet 7.1. pont 

23. alpontjában foglaltak alapján hatályon kí-
vül helyezi a Társaság 2014. január 1. napjától 
hatályos számviteli politikáját és jóváhagyja az 
új egységes szerkezetű számviteli politikáját az 
előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalom-
mal. 

– A Ptk. 3:112. § (3) bekezdése alapján utasítja a 
Társaság ügyvezetőjét, hogy a nyilvános árverés 
szabályait a Társaság szokásos üzletmenetének 
megfelelően alkossa meg az érintett szabályza-
tok módosításával vagy új szabályzat megalko-
tásával.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § 
(4) bekezdése alapján jelen döntésről a Társaság 
vezető tisztségviselőjét tájékoztassa, és gondos-
kodjon arról, hogy a Társaság vezető tisztség-
viselője a jelen döntésnek megfelelő szabály-
zatokat 2017. április 1. napjáig küldje meg 
tájékoztatásul a Fővárosi Önkormányzat részére.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

32/2017. (I. 25.) 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 
a BFVT Kft. alapítójaként a Ptk. 3:112. § (3) bekez-
dése alapján 
– utasítja a Társaság ügyvezetőjét, hogy módo-

sítsa a Társaság megfelelő szabályzatát akként, 
hogy 2017. március 1. napjától a Társaság tulaj-
donában álló feleslegessé vált 500 000 Ft egyedi 
forgalmi értéket meghaladó ingó vagyonelemek 
értékesítése kizárólag nyilvános árverés útján 
történhessen meg. Utasítja továbbá arra, hogy a 
nyilvános árverés szabályait a Társaság szoká-
sos üzletmenetének megfelelően alkossa meg az 
érintett szabályzatok módosításával vagy új sza-
bályzat megalkotásával.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § 
(4) bekezdése alapján jelen döntésről a Társaság 
vezető tisztségviselőjét tájékoztassa, és gondos-
kodjon arról, hogy a Társaság vezető tisztség-
viselője a jelen döntésnek megfelelő szabály-
zatokat 2017. április 1. napjáig küldje meg 
tájékoztatásul a Fővárosi Önkormányzat részére.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

33/2017. (I. 25.) 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 
a REK Kft. alapítójaként a Ptk. 3:112. § (3) bekez-
dése alapján 
– utasítja a Társaság ügyvezetőjét, hogy módo-

sítsa a Társaság megfelelő szabályzatát akként, 
hogy 2017. március 1. napjától a Társaság tulaj-
donában álló feleslegessé vált 500 000 Ft egyedi 
forgalmi értéket meghaladó ingó vagyonelemek 
értékesítése kizárólag nyilvános árverés útján 
történhessen meg. Utasítja továbbá arra, hogy a 
nyilvános árverés szabályait a Társaság szoká-
sos üzletmenetének megfelelően alkossa meg az 
érintett szabályzatok módosításával vagy új sza-
bályzat megalkotásával.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § 
(4) bekezdése alapján jelen döntésről a Társaság 
vezető tisztségviselőjét tájékoztassa, és gondos-
kodjon arról, hogy a Társaság vezető tisztség-
viselője a jelen döntésnek megfelelő szabály-
zatokat 2017. április 1. napjáig küldje meg 
tájékoztatásul a Fővárosi Önkormányzat részére.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 
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34/2017. (I. 25.) 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 
a Budapest Esély Nonprofit Kft. alapítójaként a Ptk. 
3:112. § (3) bekezdése alapján 
– utasítja a Társaság ügyvezetőjét, hogy módo-

sítsa a Társaság megfelelő szabályzatát akként, 
hogy 2017. március 1. napjától a Társaság tulaj-
donában álló feleslegessé vált 500 000 Ft egyedi 
forgalmi értéket meghaladó ingó vagyonelemek 
értékesítése kizárólag nyilvános árverés útján 
történhessen meg. Utasítja továbbá arra, hogy a 
nyilvános árverés szabályait a Társaság szoká-
sos üzletmenetének megfelelően alkossa meg az 
érintett szabályzatok módosításával vagy új sza-
bályzat megalkotásával.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § 
(4) bekezdése alapján jelen döntésről a Társaság 
vezető tisztségviselőjét tájékoztassa, és gondos-
kodjon arról, hogy a Társaság vezető tisztség-
viselője a jelen döntésnek megfelelő szabály-
zatokat 2017. április 1. napjáig küldje meg 
tájékoztatásul a Fővárosi Önkormányzat részére.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

35/2017. (I. 25.) 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 
a Budapest Bábszínház Közhasznú Nonprofit Kft. 
alapítójaként a Ptk. 3:112. § (3) bekezdése alapján 
– utasítja a Társaság ügyvezetőjét, hogy módo-

sítsa a Társaság megfelelő szabályzatát akként, 
hogy 2017. március 1. napjától a Társaság tulaj-
donában álló feleslegessé vált 500 000 Ft egyedi 
forgalmi értéket meghaladó ingó vagyonelemek 
értékesítése kizárólag nyilvános árverés útján 
történhessen meg. Utasítja továbbá arra, hogy a 
nyilvános árverés szabályait a Társaság szoká-
sos üzletmenetének megfelelően alkossa meg az 
érintett szabályzatok módosításával vagy új sza-
bályzat megalkotásával.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § 
(4) bekezdése alapján jelen döntésről a Társaság 
vezető tisztségviselőjét tájékoztassa, és gondos-
kodjon arról, hogy a Társaság vezető tisztség-
viselője a jelen döntésnek megfelelő szabály-
zatokat 2017. április 1. napjáig küldje meg 
tájékoztatásul a Fővárosi Önkormányzat részére.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

36/2017. (I. 25.) 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 
a BFTK Nonprofit Kft. alapítójaként a Ptk. 3:112. § 
(3) bekezdése alapján 
– utasítja a Társaság ügyvezetőjét, hogy módo-

sítsa a Társaság megfelelő szabályzatát akként, 
hogy 2017. március 1. napjától a Társaság tulaj-
donában álló feleslegessé vált 500 000 Ft egyedi 
forgalmi értéket meghaladó ingó vagyonelemek 
értékesítése kizárólag nyilvános árverés útján 
történhessen meg. Utasítja továbbá arra, hogy a 
nyilvános árverés szabályait a Társaság szoká-
sos üzletmenetének megfelelően alkossa meg az 
érintett szabályzatok módosításával vagy új sza-
bályzat megalkotásával.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § 
(4) bekezdése alapján jelen döntésről a Társaság 
vezető tisztségviselőjét tájékoztassa, és gondos-
kodjon arról, hogy a Társaság vezető tisztség-
viselője a jelen döntésnek megfelelő szabály-
zatokat 2017. április 1. napjáig küldje meg 
tájékoztatásul a Fővárosi Önkormányzat részére.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

37/2017. (I. 25.) 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 a Centrál Színház Nonprofit Kft. alapítójaként a 
Ptk. 3:112. § (3) bekezdése alapján 
– utasítja a Társaság ügyvezetőjét, hogy módo-

sítsa a Társaság megfelelő szabályzatát akként, 
hogy 2017. március 1. napjától a Társaság tulaj-
donában álló feleslegessé vált 500 000 Ft egyedi 
forgalmi értéket meghaladó ingó vagyonelemek 
értékesítése kizárólag nyilvános árverés útján 
történhessen meg. Utasítja továbbá arra, hogy a 
nyilvános árverés szabályait a Társaság szoká-
sos üzletmenetének megfelelően alkossa meg az 
érintett szabályzatok módosításával vagy új sza-
bályzat megalkotásával.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § 
(4) bekezdése alapján jelen döntésről a Társaság 
vezető tisztségviselőjét tájékoztassa, és gondos-
kodjon arról, hogy a Társaság vezető tisztség-
viselője a jelen döntésnek megfelelő szabály-
zatokat 2017. április 1. napjáig küldje meg 
tájékoztatásul a Fővárosi Önkormányzat részére.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 
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38/2017. (I. 25.) 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 a Jó-
zsef Attila Színház Nonprofit Kft. alapítójaként a 
Ptk. 3:112. § (3) bekezdése alapján 
– utasítja a Társaság ügyvezetőjét, hogy módo-

sítsa a Társaság megfelelő szabályzatát akként, 
hogy 2017. március 1. napjától a Társaság tulaj-
donában álló feleslegessé vált 500 000 Ft egyedi 
forgalmi értéket meghaladó ingó vagyonelemek 
értékesítése kizárólag nyilvános árverés útján 
történhessen meg. Utasítja továbbá arra, hogy 
a nyilvános árverés szabályait a társaság szoká-
sos üzletmenetének megfelelően alkossa meg az 
érintett szabályzatok módosításával vagy új sza-
bályzat megalkotásával.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § 
(4) bekezdése alapján jelen döntésről a Társaság 
vezető tisztségviselőjét tájékoztassa, és gondos-
kodjon arról, hogy a Társaság vezető tisztség-
viselője a jelen döntésnek megfelelő szabály-
zatokat 2017. április 1. napjáig küldje meg 
tájékoztatásul a Fővárosi Önkormányzat részére.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

39/2017. (I. 25.) 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 
a Katona József Színház Nonprofit Kft. alapítója-
ként a Ptk. 3:112. § (3) bekezdése alapján 
– utasítja a Társaság ügyvezetőjét, hogy módo-

sítsa a Társaság megfelelő szabályzatát akként, 
hogy 2017. március 1. napjától a Társaság tulaj-
donában álló feleslegessé vált 500 000 Ft egyedi 
forgalmi értéket meghaladó ingó vagyonelemek 
értékesítése kizárólag nyilvános árverés útján 
történhessen meg. Utasítja továbbá arra, hogy a 
nyilvános árverés szabályait a Társaság szoká-
sos üzletmenetének megfelelően alkossa meg az 
érintett szabályzatok módosításával vagy új sza-
bályzat megalkotásával.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § 
(4) bekezdése alapján jelen döntésről a Társaság 
vezető tisztségviselőjét tájékoztassa, és gondos-
kodjon arról, hogy a Társaság vezető tisztség-
viselője a jelen döntésnek megfelelő szabály-
zatokat 2017. április 1. napjáig küldje meg 
tájékoztatásul a Fővárosi Önkormányzat részére.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

40/2017. (I. 25.) 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 a Kolibri Színház Nonprofit Kft. alapítójaként a 
Ptk. 3:112. § (3) bekezdése alapján 
– utasítja a Társaság ügyvezetőjét, hogy módo-

sítsa a Társaság megfelelő szabályzatát akként, 
hogy 2017. március 1. napjától a Társaság tulaj-
donában álló feleslegessé vált 500 000 Ft egyedi 
forgalmi értéket meghaladó ingó vagyonelemek 
értékesítése kizárólag nyilvános árverés útján 
történhessen meg. Utasítja továbbá arra, hogy 
a nyilvános árverés szabályait a társaság szoká-
sos üzletmenetének megfelelően alkossa meg az 
érintett szabályzatok módosításával vagy új sza-
bályzat megalkotásával.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § 
(4) bekezdése alapján jelen döntésről a Társaság 
vezető tisztségviselőjét tájékoztassa, és gondos-
kodjon arról, hogy a Társaság vezető tisztség-
viselője a jelen döntésnek megfelelő szabály-
zatokat 2017. április 1. napjáig küldje meg 
tájékoztatásul a Fővárosi Önkormányzat részére.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

41/2017. (I. 25.) 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 a Madách Színház Nonprofit Kft. alapítójaként a 
Ptk. 3:112. § (3) bekezdése alapján 
– utasítja a Társaság ügyvezetőjét, hogy módo-

sítsa a Társaság megfelelő szabályzatát akként, 
hogy 2017. március 1. napjától a Társaság tulaj-
donában álló feleslegessé vált 500 000 Ft egyedi 
forgalmi értéket meghaladó ingó vagyonelemek 
értékesítése kizárólag nyilvános árverés útján 
történhessen meg. Utasítja továbbá arra, hogy 
a nyilvános árverés szabályait a társaság szoká-
sos üzletmenetének megfelelően alkossa meg az 
érintett szabályzatok módosításával vagy új sza-
bályzat megalkotásával.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § 
(4) bekezdése alapján jelen döntésről a Társaság 
vezető tisztségviselőjét tájékoztassa, és gondos-
kodjon arról, hogy a Társaság vezető tisztség-
viselője a jelen döntésnek megfelelő szabály-
zatokat 2017. április 1. napjáig küldje meg 
tájékoztatásul a Fővárosi Önkormányzat részére.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 
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42/2017. (I. 25.) 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 a Ör-
kény István Színház Nonprofit Kft. alapítójaként a 
Ptk. 3:112. § (3) bekezdése alapján 
– utasítja a Társaság ügyvezetőjét, hogy módo-

sítsa a Társaság megfelelő szabályzatát akként, 
hogy 2017. március 1. napjától a Társaság tulaj-
donában álló feleslegessé vált 500 000 Ft egyedi 
forgalmi értéket meghaladó ingó vagyonelemek 
értékesítése kizárólag nyilvános árverés útján 
történhessen meg. Utasítja továbbá arra, hogy a 
nyilvános árverés szabályait a Társaság szoká-
sos üzletmenetének megfelelően alkossa meg az 
érintett szabályzatok módosításával vagy új sza-
bályzat megalkotásával.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § 
(4) bekezdése alapján jelen döntésről a Társaság 
vezető tisztségviselőjét tájékoztassa, és gondos-
kodjon arról, hogy a Társaság vezető tisztség-
viselője a jelen döntésnek megfelelő szabály-
zatokat 2017. április 1. napjáig küldje meg 
tájékoztatásul a Fővárosi Önkormányzat részére.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

43/2017. (I. 25.) 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 
a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. alapítója-
ként a Ptk. 3:112. § (3) bekezdése alapján 
– utasítja a Társaság ügyvezetőjét, hogy módo-

sítsa a Társaság megfelelő szabályzatát akként, 
hogy 2017. március 1. napjától a Társaság tulaj-
donában álló feleslegessé vált 500 000 Ft egyedi 
forgalmi értéket meghaladó ingó vagyonelemek 
értékesítése kizárólag nyilvános árverés útján 
történhessen meg. Utasítja továbbá arra, hogy a 
nyilvános árverés szabályait a Társaság szoká-
sos üzletmenetének megfelelően alkossa meg az 
érintett szabályzatok módosításával vagy új sza-
bályzat megalkotásával.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § 
(4) bekezdése alapján jelen döntésről a Társaság 
vezető tisztségviselőjét tájékoztassa, és gondos-
kodjon arról, hogy a Társaság vezető tisztség-
viselője a jelen döntésnek megfelelő szabály-
zatokat 2017. április 1. napjáig küldje meg 
tájékoztatásul a Fővárosi Önkormányzat részére.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

44/2017. (I. 25.) 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 
a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. alapítójaként a 
Ptk. 3:112. § (3) bekezdése alapján 
– utasítja a Társaság ügyvezetőjét, hogy módo-

sítsa a Társaság megfelelő szabályzatát akként, 
hogy 2017. március 1. napjától a Társaság tulaj-
donában álló feleslegessé vált 500 000 Ft egyedi 
forgalmi értéket meghaladó ingó vagyonelemek 
értékesítése kizárólag nyilvános árverés útján 
történhessen meg. Utasítja továbbá arra, hogy a 
nyilvános árverés szabályait a Társaság szoká-
sos üzletmenetének megfelelően alkossa meg az 
érintett szabályzatok módosításával vagy új sza-
bályzat megalkotásával.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § 
(4) bekezdése alapján jelen döntésről a Társaság 
vezető tisztségviselőjét tájékoztassa, és gondos-
kodjon arról, hogy a Társaság vezető tisztség-
viselője a jelen döntésnek megfelelő szabály-
zatokat 2017. április 1. napjáig küldje meg 
tájékoztatásul a Fővárosi Önkormányzat részére.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

45/2017. (I. 25.) 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 
a Thália Színház Nonprofit Kft. alapítójaként a Ptk. 
3:112. § (3) bekezdése alapján 
– utasítja a Társaság ügyvezetőjét, hogy módo-

sítsa a Társaság megfelelő szabályzatát akként, 
hogy 2017. március 1. napjától a Társaság tulaj-
donában álló feleslegessé vált 500 000 Ft egyedi 
forgalmi értéket meghaladó ingó vagyonelemek 
értékesítése kizárólag nyilvános árverés útján 
történhessen meg. Utasítja továbbá arra, hogy a 
nyilvános árverés szabályait a Társaság szoká-
sos üzletmenetének megfelelően alkossa meg az 
érintett szabályzatok módosításával vagy új sza-
bályzat megalkotásával.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § 
(4) bekezdése alapján jelen döntésről a Társaság 
vezető tisztségviselőjét tájékoztassa, és gondos-
kodjon arról, hogy a Társaság vezető tisztség-
viselője a jelen döntésnek megfelelő szabály-
zatokat 2017. április 1. napjáig küldje meg 
tájékoztatásul a Fővárosi Önkormányzat részére.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 
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46/2017. (I. 25.) 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 
a TRAFÓ Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. 
alapítójaként a Ptk. 3:112. § (3) bekezdése alapján 
– utasítja a Társaság ügyvezetőjét, hogy módo-

sítsa a Társaság megfelelő szabályzatát akként, 
hogy 2017. március 1. napjától a Társaság tulaj-
donában álló feleslegessé vált 500 000 Ft egyedi 
forgalmi értéket meghaladó ingó vagyonelemek 
értékesítése kizárólag nyilvános árverés útján 
történhessen meg. Utasítja továbbá arra, hogy a 
nyilvános árverés szabályait a Társaság szoká-
sos üzletmenetének megfelelően alkossa meg az 
érintett szabályzatok módosításával vagy új sza-
bályzat megalkotásával.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § 
(4) bekezdése alapján jelen döntésről a Társaság 
vezető tisztségviselőjét tájékoztassa, és gondos-
kodjon arról, hogy a Társaság vezető tisztség-
viselője a jelen döntésnek megfelelő szabály-
zatokat 2017. április 1. napjáig küldje meg 
tájékoztatásul a Fővárosi Önkormányzat részére.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

47/2017. (I. 25.) 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 a Új 
Színház Nonprofit Kft. alapítójaként a Ptk. 3:112. § 
(3) bekezdése alapján 
– utasítja a Társaság ügyvezetőjét, hogy módo-

sítsa a Társaság megfelelő szabályzatát akként, 
hogy 2017. március 1. napjától a Társaság tulaj-
donában álló feleslegessé vált 500 000 Ft egyedi 
forgalmi értéket meghaladó ingó vagyonelemek 
értékesítése kizárólag nyilvános árverés útján 
történhessen meg. Utasítja továbbá arra, hogy a 
nyilvános árverés szabályait a Társaság szoká-
sos üzletmenetének megfelelően alkossa meg az 
érintett szabályzatok módosításával vagy új sza-
bályzat megalkotásával.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § 
(4) bekezdése alapján jelen döntésről a Társaság 
vezető tisztségviselőjét tájékoztassa, és gondos-
kodjon arról, hogy a Társaság vezető tisztség-
viselője a jelen döntésnek megfelelő szabály-
zatokat 2017. április 1. napjáig küldje meg 
tájékoztatásul a Fővárosi Önkormányzat részére.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

48/2017. (I. 25.) 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 a Vígszínház Nonprofit Kft. alapítójaként a Ptk. 
3:112. § (3) bekezdése alapján 
– utasítja a Társaság ügyvezetőjét, hogy módo-

sítsa a Társaság megfelelő szabályzatát akként, 
hogy 2017. március 1. napjától a Társaság tulaj-
donában álló feleslegessé vált 500 000 Ft egyedi 
forgalmi értéket meghaladó ingó vagyonelemek 
értékesítése kizárólag nyilvános árverés útján 
történhessen meg. Utasítja továbbá arra, hogy a 
nyilvános árverés szabályait a Társaság szoká-
sos üzletmenetének megfelelően alkossa meg az 
érintett szabályzatok módosításával vagy új sza-
bályzat megalkotásával.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § 
(4) bekezdése alapján jelen döntésről a Társaság 
vezető tisztségviselőjét tájékoztassa, és gondos-
kodjon arról, hogy a Társaság vezető tisztség-
viselője a jelen döntésnek megfelelő szabály-
zatokat 2017. április 1. napjáig küldje meg 
tájékoztatásul a Fővárosi Önkormányzat részére.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

49/2017. (I. 25.) 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 
a Budapest Film Zrt. alapítójaként a Ptk. 3:112. § 
(3) bekezdése alapján 
– utasítja a Társaság ügyvezetését (igazgatósá-

gát), hogy módosítsa a Társaság megfelelő sza-
bályzatát akként, hogy 2017. március 1. napjá-
tól a Társaság tulajdonában álló feleslegessé vált 
500 000 Ft egyedi forgalmi értéket meghaladó 
ingó vagyonelemek értékesítése kizárólag nyil-
vános árverés útján történhessen meg. Utasítja 
továbbá arra, hogy a nyilvános árverés szabálya-
it a Társaság szokásos üzletmenetének megfele-
lően alkossa meg az érintett szabályzatok módo-
sításával vagy új szabályzat megalkotásával.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § 
(4) bekezdése alapján jelen döntésről a Buda-
pest Film Zrt. vezérigazgatója útján a Társaság 
vezető tisztségviselőjét tájékoztassa, és gondos-
kodjon arról, hogy a Társaság vezérigazgatója a 
jelen döntésnek megfelelő szabályzatokat 2017. 
április 1. napjáig küldje meg tájékoztatásul a Fő-
városi Önkormányzat részére.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 



490 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2017. február 24.

50/2017. (I. 25.) 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 
a BVA Nonprofit Kft. alapítójaként a Ptk. 3:112. § 
(3) bekezdése alapján 
– utasítja a Társaság ügyvezetőjét, hogy módo-

sítsa a Társaság megfelelő szabályzatát akként, 
hogy 2017. március 1. napjától a Társaság tulaj-
donában álló feleslegessé vált 500 000 Ft egyedi 
forgalmi értéket meghaladó ingó vagyonelemek 
értékesítése kizárólag nyilvános árverés útján 
történhessen meg. Utasítja továbbá arra, hogy a 
nyilvános árverés szabályait a Társaság szoká-
sos üzletmenetének megfelelően alkossa meg az 
érintett szabályzatok módosításával vagy új sza-
bályzat megalkotásával.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § 
(4) bekezdése alapján jelen döntésről a Társaság 
vezető tisztségviselőjét tájékoztassa, és gondos-
kodjon arról, hogy a Társaság vezető tisztség-
viselője a jelen döntésnek megfelelő szabály-
zatokat 2017. április 1. napjáig küldje meg 
tájékoztatásul a Fővárosi Önkormányzat részére.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

51/2017. (I. 25.) 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 a 
Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft. 
alapítójaként a Ptk. 3:112. § (3) bekezdése alapján 
– utasítja a Társaság ügyvezetőjét, hogy módo-

sítsa a Társaság megfelelő szabályzatát akként, 
hogy 2017. március 1. napjától a Társaság tulaj-
donában álló feleslegessé vált 500 000 Ft egyedi 
forgalmi értéket meghaladó ingó vagyonelemek 
értékesítése kizárólag nyilvános árverés útján 
történhessen meg. Utasítja továbbá arra, hogy a 
nyilvános árverés szabályait a Társaság szoká-
sos üzletmenetének megfelelően alkossa meg az 
érintett szabályzatok módosításával vagy új sza-
bályzat megalkotásával.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § 
(4) bekezdése alapján jelen döntésről a Társaság 
vezető tisztségviselőjét tájékoztassa, és gondos-
kodjon arról, hogy a Társaság vezető tisztség-
viselője a jelen döntésnek megfelelő szabály-
zatokat 2017. április 1. napjáig küldje meg 
tájékoztatásul a Fővárosi Önkormányzat részére.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 12. pontja: Javaslat a MÁV-START Zrt. 
részére a Bp. XI. kerület, Etele téri aluljáróban lévő 4 db 
helyiség kedvezményes bérbeadására jegypénztárak cél-
jára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

52/2017. (I. 25.) 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 18. § (1) bekezdés e) pontja, 
valamint a 35. § (1) és (3) bekezdései alapján úgy 
dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában 
álló forgalomképtelen vagyonelemnek minősülő 
Budapest XI. kerület, Etele téri gyalogos aluljáró 
128/14 jelölésű, 17,56 m² alapterületű, 128/15 je-
lölésű 11,71 m², 128/17 jelölésű 19,55 m², valamint 
a 128/18 jelölésű 19,55 m² alapterületű helyiségek 
bérlőjének a MÁV-START Vasúti Személyszállító 
Zrt.-t (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán 
krt. 54–60.; cégjegyzékszáma: 01-10-045551; adó-
száma: 13834492-2-44; képviseli: Feldmann Már-
ton értékesítési vezérigazgató-helyettes és Kazai 
Katalin értékesítési igazgató) jelöli ki, egyidejűleg 
jóváhagyja és megköti az előterjesztés 3. számú 
melléklete szerinti tartalommal a bérleti szerződé-
seket az alábbi feltételekkel:
– A bérleti jogviszony a bérleti szerződés hatály-

balépésének napjától számított 5 év határozott 
időtartamra szól, jegypénztár és egyéb azt ki-
szolgáló tevékenység céljára. A bérleti jogvi-
szony felek közös akaratával és a jogszabályi 
feltételek fennállása esetén további 5 évvel meg-
hosszabbítható;

– A bérleti díj összege a 128/14 jelű helyiség ese-
tében 162 000 Ft/hónap + áfa, a 128/15 jelű he-
lyiség esetében 113 700 Ft/hónap + áfa, a 128/17 
jelű helyiség esetében 180 330 Ft/hónap + 
áfa, valamint a 128/18 jelű helyiség esetében 
180 330 Ft/hónap + áfa. A bérleti díjakat a bérbe-
adó jogosult évente a bérleti jogviszony kezdetét 
követő hónap első napjával a Központi Statiszti-
kai Hivatal által hivatalosan közzétett fogyasztói 
árindex mértékével, a kerekítés szabályai sze-
rint 100 Ft-ra kerekítve emelni. Defláció esetén 
a bérleti díj mértéke nem változik;

– Bérlő kötelezettsége minden az ingatlan hasz-
nálatával összefüggésben felmerülő közüzemi 
költség, üzemeltetési, karbantartási költség vise-
lése.

– Az óvadék címén fizetendő összeget helyiségen-
ként három havi bruttó bérleti díjban állapítja 
meg;
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– A bérleti szerződés rendes felmondással 1 éves 
felmondási idővel szüntethető meg;

– Amennyiben a szerződés hatálybalépését köve-
tően kiderül, hogy a helyiségek tervezett átala-
kítása valamilyen okból nem végezhető úgy el, 
hogy azok alkalmasak legyenek jegypénztárnak, 
valamint azok működését támogató tevékenység 
ellátására, 2017. június 30-ig a szerződéstől jo-
gosult elállni és az ezen időpontig esetlegesen 
megkezdett átalakítás költségeinek megtérítésé-
re nem jogosult azzal, hogy a helyiségeket a bér-
beadó részére köteles rendeltetésszerű haszná-
latra alkalmas állapotban visszaadni.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 13. pontja: Javaslat Balázs Mór síremlé-
kének helyreállítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

53/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
kötelezettséget vállal arra, hogy a Balázs Mór sír-
emlékének megóvása céljából a sírbolt és a sírem-
lék helyreállításához 26 630 E Ft fedezetet biztosít-
ja. Ennek érdekében tervbe veszi az új „8… Balázs 
Mór síremlékének helyreállítása” cím kiadási, azon 
belül az egyéb felújítási célú támogatások áht-n kí-
vülre és az EU-nak előirányzatán. 

54/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon Ba-
lázs Mór síremlékének helyreállítására 26 630 E Ft 
a 2017. évi költségvetésbe történő tervbevételéről. 

Határidő: a 2017. évi költségvetési rendelet hatály-
balépése 

Felelős: Tarlós István 

55/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Magyarországi Zsidó Hit-
községek Szövetségével a Balázs Mór sírhelye/sír-
emléke rekonstrukciós felújítása tárgyú támogatási 
szerződést az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti 
tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak alá-
írására.

Határidő: a 2017. évi költségvetési rendelet hatály-
balépését, valamint a TVI jóváhagyó állásfoglalá-
sát követő 30 nap 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 14. pontja: Javaslat az FKF Nonpro-
fit Zrt. közszolgáltatási keretszerződése és a 26/2013. 
(IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

56/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Fővárosi Közterület-fenn-
tartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytár-
sasággal a hulladékgazdálkodási és közterület tisz-
tántartási közszolgáltatási keretszerződést egységes 
szerkezetben az előterjesztés 1. sz. melléklete sze-
rinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a 
Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Iroda 
(TVI) jóváhagyó állásfoglalásának beérkezését kö-
vető aláírására.

Határidő: a TVI jóváhagyó döntésének beérkezését 
követő 30 nap  

Felelős: Tarlós István 

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 4/2017. (II. 17.) önkormányzati rendeletét a 
Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. ren-
delet módosításáról az előterjesztés 2. sz. melléklete sze-
rinti tartalommal.

A napirend 15. pontja: Javaslat a „FINA Rákos-pa-
tak híd és csatlakozó infrastruktúra előkészítése és kivi-
telezése” tárgyú feladat finanszírozási okmányainak mó-
dosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

57/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
módosítja a 2017. évi FINA Úszó-, Vízilabda-, Mű-
ugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megren-
dezéséhez szükséges létesítmény-fejlesztések 2017. 
május 31-ig történő megvalósítása érdekében az 
előterjesztésben szereplő alábbi feladatok összkölt-
ségét az előterjesztői kiegészítéssel módosított tar-
talommal:
A „FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitele-
zése” feladat megnevezését „FINA Rákos-patak híd 
és csatlakozó infrastruktúra előkészítése és kivi-
telezése”-re változtatja, valamint az összköltségét 
155 717 E Ft-tal megemeli, tekintettel arra, hogy az 
építési szerződés megkötésére irányuló közbeszer-
zési eljárás során beérkezett ajánlatok meghaladják 
a kivitelezés korábban becsült összegét.
A „FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivi-
telezése” feladat összköltségét 959 585 E Ft-tal 
csökkenti, tekintettel az elkészült munkarészekre, 
valamint a megkötött szerződések végösszegére. 
A felszabaduló fedezetet 155 717 E Ft összegben a 
„FINA Rákos-patak híd és csatlakozó infrastruktúra 
előkészítése és kivitelezése” feladat többletigényé-
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re, valamint 803 868 E Ft összegben az új „FINA 
fejlesztések tartalékkeret”-re csoportosítja át.
Úgy dönt, hogy a FINA programmal kapcsolatos 
feladatok pénzügyi fedezete kerüljön átütemezésre, 
figyelemmel a 2016. évi előzetes kiadási és bevételi 
tényadatokra.

58/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a „FINA Rákos-patak híd és 
csatlakozó infrastruktúra előkészítése és kivitelezé-
se” feladat
a) engedélyokirat 3. számú módosítását az előter-

jesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal;
b) megvalósítási megállapodás 3. számú módosítá-

sát az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tar-
talommal, továbbá felkéri a főpolgármestert an-
nak aláírására.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

59/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a „FINA út-, hídfelújítások 
előkészítése és kivitelezése” feladat
a) engedélyokirat 4. számú módosítását az előter-

jesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal;
b) megvalósítási megállapodás 3. számú módosítá-

sát az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tar-
talommal, továbbá felkéri a főpolgármestert an-
nak aláírására.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

60/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
A „FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivite-
lezése” feladat összköltségének csökkentése követ-
keztében felszabaduló fedezetnek a „FINA Rákos-
patak híd és csatlakozó infrastruktúra előkészítése 
és kivitelezése” feladat többletigényére, valamint 
az új „FINA fejlesztések tartalékkeret”-re történő 
átcsoportosítása, továbbá a feladatok pénzügyi fe-
dezetének átütemezése érdekében:
Csökkenti a „883701 Út-, hídfelújítások” cím ki-
adási, azon belül az önkormányzati felújítások elő-
irányzatát 2 146 383 E Ft-tal, a felújítási célú elő-
zetesen felszámított áfa előirányzatát 279 914 E 
Ft-tal, valamint a felújításokhoz kapcsolódó dolo-
gi kiadások áfával előirányzatát 21 018 E Ft-tal a 
„FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezé-
se” feladathoz kapcsolódóan, továbbá a feladathoz 
kapcsolódó fordított áfa változása miatt csökkenti a 
„841101 Pénzügytechnikai feladatok” címen a do-
logi kiadások előirányzatát 299 610 E Ft-tal.
A 2016. évben befolyt többlet támogatás tervbe 
vétele érdekében megemeli a „853601 Beruházási 
célú támogatások államháztartáson belülről” cím 
bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú tá-
mogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát a 

„Nemzeti Fejlesztési Minisztérium FINA út-, híd-
felújítások előkészítése és kivitelezése”-hez kap-
csolódóan 60 141 E Ft-tal. A feladatra jutó 2017. 
évi támogatás 60 141 E Ft-tal csökken, ezáltal a tá-
mogatás összege változatlanul 225 200 E Ft.
A feladat összköltsége 2 701 132 E Ft-ra változik, 
a 2016. évi előirányzat 546 044 E Ft-ra változik, 
ebből önkormányzati felújítások 429 144 E Ft, fel-
újítási célú előzetesen felszámított áfa 63 514 E Ft, 
fordított áfa 52 355 E Ft, felújításokhoz kapcsolódó 
dologi kiadások áfával 1 031 E Ft (nettó 812 E Ft, 
áfa 219 E Ft). A 2017. évi ütem 2 155 088 E Ft-ra 
változik. 
A feladat forrásszerkezete: a feladat összköltsége 
2 701 132 E Ft (állami támogatás 225 200 E Ft, sa-
ját forrás 2 475 932 E Ft). A 2016. évi előirányzat 
546 044 E Ft (állami támogatás 195 261 E Ft, saját 
forrás 350 783 E Ft), 2017. évi ütem 2 155 088 E 
Ft (állami támogatás 29 939 E Ft, saját forrás 
2 125 149 E Ft).
Továbbá megemeli a „840901 Évközi indítású ön-
kormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül az 
önkormányzati felújítások előirányzatán a „Felújí-
tások átütemezésének tartaléka”-t 2 807 066 E Ft-
tal.
Csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházá-
sok” cím kiadási, azon belül az önkormányzati be-
ruházások előirányzatát 68 976 E Ft-tal, a beruhá-
zási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 
792 E Ft-tal, valamint a fejlesztéshez kapcsolódó 
dologi kiadások áfával előirányzatát 1 196 E Ft-tal 
a „FINA Rákos-patak híd és csatlakozó infrastruk-
túra előkészítése és kivitelezése feladathoz kapcso-
lódóan, továbbá a feladathoz kapcsolódó fordított 
áfa változása miatt csökkenti a „841101 Pénzügy-
technikai feladatok” címen a dologi kiadások elő-
irányzatát 17 832 E Ft-tal.
A 2016. évben befolyt többlet támogatás tervbe 
vétele érdekében megemeli a „853601 Beruházási 
célú támogatások államháztartáson belülről” cím 
bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú tá-
mogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát a 
„Nemzeti Fejlesztési Minisztérium FINA Rákos-
patak híd és csatlakozó infrastruktúra előkészítése 
és kivitelezése”-hez kapcsolódóan 22 391 E Ft-tal. 
A feladatra jutó 2017. évi támogatás 22 391 E Ft-tal 
csökken, ezáltal a támogatás összege változatlanul 
29 900 E Ft.
A feladat összköltsége 424 717 E Ft-ra változik, a 
2016. évi előirányzat 2 540 E Ft-ra változik, ebből 
önkormányzati beruházások 1 920 E Ft, fejlesztési 
célú előzetesen felszámított áfa 518 E Ft, fejlesz-
tésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 102 E 
Ft (nettó 80 E Ft, áfa 22 E Ft). A 2017. évi ütem 
422 177 E Ft-ra változik.
A feladat forrásszerkezete: a feladat összköltsége 
424 717 E Ft (állami támogatás 29 900 E Ft, saját 
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forrás 394 817 E Ft). A 2016. évi előirányzat 2 540 
E Ft (állami támogatás 25 925 E Ft, saját forrás 
–23 385 E Ft), 2017. évi ütem 422 177 E Ft (álla-
mi támogatás 3 975 E Ft, saját forrás 418 202 E Ft).
Csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” 
cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruhá-
zások előirányzatát 2 237 950 E Ft-tal, a beruhá-
zási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 
63 208 E Ft-tal, valamint a fejlesztéshez kapcsoló-
dó dologi kiadások áfával előirányzatát 61 684 E 
Ft-tal a „Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és 
kerékpárút kialakítása” feladathoz kapcsolódóan, 
továbbá a feladathoz kapcsolódó fordított áfa vál-
tozása miatt csökkenti a „841101 Pénzügytechnikai 
feladatok” címen a dologi kiadások előirányzatát 
610 819 E Ft-tal.
A 2016. évben befolyt többlet támogatás tervbe vé-
tele érdekében megemeli a „853601 Beruházá si célú 
támogatások államháztartáson belülről” cím bevéte-
li, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások 
bevételei áht-n belülről előirányzatát a „Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium Pesti rakpart északi rende-
zése, gyalogos és kerékpárút kialakítása”-hoz kap-
csolódóan 2 022 114 E Ft-tal. A feladatra jutó 2017. 
évi támogatás 2 022 114 E Ft-tal csökken, ezáltal a 
támogatás összege változatlanul 5 557 500 E Ft.
A feladat összköltsége változatlanul 6 380 500 E Ft, 
a 2015. évi tény 80 E Ft, a 2016. évi előirányzat 
368 789 E Ft-ra változik, ebből önkormányzati be-
ruházások 319 939 E Ft, fejlesztési célú előzetesen 
felszámított áfa 16 604 E Ft, fejlesztésekhez kap-
csolódó dologi kiadások áfával 32 246 E Ft (net-
tó 25 390 E Ft, áfa 6 856 E Ft). A 2017. évi ütem 
6 011 631 E Ft-ra változik.
A feladat forrásszerkezete: a feladat összköltsé-
ge 6 380 500 E Ft (állami támogatás 5 557 500 E 
Ft, saját forrás 823 000 E Ft). A 2015. évi tény 80 
E Ft (saját forrás 80 E Ft), 2016. évi előirányzat 
368 789 E Ft (állami támogatás 4 818 653 E Ft, saját 
forrás –4 449 864 E Ft), 2017. évi ütem 6 011 631 
E Ft (állami támogatás 738 847 E Ft, saját forrás 
5 272 784 E Ft).
Csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” 
cím kiadási, azon belül az önkormányzati beru-
házások előirányzatát 832 555 E Ft-tal, a beruhá-
zási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 
224 790 E Ft-tal, valamint a fejlesztéshez kapcso-
lódó dologi kiadások áfával előirányzatát 12 700 E 
Ft-tal a „FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó 
Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfej-
lesztési feladatok” feladathoz kapcsolódóan.
A 2016. évben befolyt többlet támogatás tervbe vé-
tele érdekében megemeli a „853601 Beruházási célú 
támogatások államháztartáson belülről” cím bevéte-
li, azon belül az egyéb beruházási célú támo gatások 
bevételei áht-n belülről előirányzatát a „Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium FINA 2017 VB rendezé-

séhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesz-
tési és környezetfejlesztési feladatok”-hoz kapcso-
lódóan 945 781 E Ft-tal. A feladatra jutó 2017. évi 
támogatás 945 781 E Ft-tal csökken, ezáltal a támo-
gatás összege változatlanul 2 411 500 E Ft. A fel-
adat összköltsége változatlanul 2 433 090 E Ft, a 
2016. évi előirányzat 96 665 E Ft-ra változik, ebből 
önkormányzati beruházások 76 114 E Ft, fejleszté-
si célú előzetesen felszámított áfa 20 551 E Ft. A 
2017. évi ütem 2 336 425 E Ft-ra változik.
A feladat forrásszerkezete: a feladat összköltsége 
2 433 090 E Ft (állami támogatás 2 411 500 E Ft, 
saját forrás 21 590 E Ft). A 2016. évi előirányzat 
96 665 E Ft (állami támogatás 2 090 901 E Ft, saját 
forrás –1 994 236 E Ft), 2017. évi ütem 2 336 425 
E Ft (állami támogatás 320 599 E Ft, saját forrás 
2 015 826 E Ft).
Továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású ön-
kormányzati beruházások” cím kiadási, azon be-
lül az önkormányzati beruházások előirányza-
tán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 
7 122 788 E Ft-tal. A „840701 Évközi indítású ön-
kormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül 
az önkormányzati beruházások előirányzatán terv-
be veszi az új „FINA fejlesztések tartalékkerete”-t 
803 868 E Ft-tal. A keret összköltsége 803 868 E Ft, 
a 2017. évi üteme 803 868 E Ft. 

A napirend 16. pontja: Javaslat a Duna-parti építé-
si szabályzat Margitsziget területére vonatkozóan című 
31/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelet módosításának el-
fogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

A Fővárosi Közgyűlés 

megalkotja 5/2017. (I. 30.) önkormányzati rendeletét a 
Duna-parti építési szabályzat Margitsziget területére vo-
natkozóan című 31/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosítására az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete 
szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

61/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy a Duna-parti építé-
si szabályzat Margitszigetre vonatkozó rendeletmó-
dosítás fővárosi nyilvántartásáról gondoskodjon. 

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István 

62/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről az álla-
mi főépítészt, az eljárásban részt vett államigazga-
tási szerveket tájékoztassa és gondoskodjon annak 
közzétételéről.
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Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 17. pontja: Javaslat a személytaxival vég-
zett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szol-
gáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének 
feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevé-
telének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósá-
gi áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

A Fővárosi Közgyűlés 

megalkotja 6/2017. (II. 17.) önkormányzati rendeletét a 
személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és 
a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgá-
lat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesí-
tésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-
szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. 
Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés – előterjesz-
tő által befogadott, módosító indítvánnyal módosult – 
1. sz. melléklete szerinti tartalommal. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

63/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, készítse elő és terjessze 
a Fővárosi Közgyűlés elé a 31/2013. (IV. 18.) Főv. 
Kgy. rendelet mellékleteként a fővárosi közleke-
désszervező taxival végzett személyszállítási szol-
gáltatás ellenőrzésének részletes eljárási szabályait, 
amely tartalmazza a felek jogait és kötelezettsé-
geit az ellenőrzési eljárásokban, a szabályszegések 
szankcióit, valamint az ellenőrzés szabályait. 

Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

64/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Székely Sándornak, Gy. Németh 
Erzsébetnek és Horváth Csabának a személytaxival 
végzett személyszállítási szolgáltatás és a személy-
taxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat 
működtetésének feltételeiről, a taxiállomások lé-
tesítésének és igénybevételének rendjéről és a sze-
mélytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. 
(IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 3. § (12) bekezdésének 
alábbi módosítására irányuló javaslatát:
„(12) A személytaxit legalább két különböző típu-
sú bankkártya elfogadására alkalmas terminállal fel 
kell szerelni és azt működőképes állapotban kell tar-
tani. Az utas igényének megfelelően a bankkártyás 
díjfizetési igényt teljesíteni kell, arról a helyszínen 

papír alapú bizonylatot szükséges részére adni vagy 
elektronikusan kell rögzíteni, és valamennyi bank-
kártyával elektronikus módon történő fizetést plusz 
díj felszámítása nélkül el kell fogadni.”

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 6/2017. (……) önkormányzati rendeletét a 
személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és 
a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgá-
lat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesí-
tésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-
szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. 
Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés – előterjesz-
tő által befogadott, módosító indítvánnyal módosult – 
1. sz. melléklete szerinti tartalommal. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

65/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, készítse elő és terjessze 
a Fővárosi Közgyűlés elé a 31/2013. (IV. 18.) Főv. 
Kgy. rendelet mellékleteként a fővárosi közleke-
désszervező taxival végzett személyszállítási szol-
gáltatás ellenőrzésének részletes eljárási szabályait, 
amely tartalmazza a felek jogait és kötelezettsége-
it az ellenőrzési eljárásokban, a szabályszegések 
szankcióit, valamint az ellenőrzés szabályait. 

Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 18. pontja: Javaslat a Sziget Kulturá-
lis Menedzser Iroda Kft.-vel kötendő közterület-haszná-
lati és fejlesztési megállapodásokra a Sziget Fesztivál és 
Gyerek Sziget rendezvények kapcsán

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

66/2017. (I. 25.) 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 Fővárosi Önkormányzat tulajdo-
nában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. 
(III. 8.) Főv. Kgy. rendelet 10. § (2) bekezdésében a 
Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási 
Bizottságra átruházott hatáskörét.

67/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
Hozzájárulását adja az előterjesztés 2. számú mel-
lékleteként csatolt közterület-használati megállapo-
dás szerint a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. 
részére 2017-2021. időszakra a Sziget Fesztivál és 
Gyerek Sziget rendezvénysorozat megrendezése 
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céljára a Budapest III. kerület, Óbudai-sziget köz-
park, a III. kerület, Ángel Sanz Briz út, III. kerület, 
gróf Esterházy János rakpart, I. kerület, Sztehlo Gá-
bor rakpart, V. kerület, Jane Haining rakpart, XIII. 
kerület, Carl Lutz rakpart, a „K” híd, az Árpád híd, 
a Margit híd, az Erzsébet híd közterület-használatá-
hoz. Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 2. számú 
melléklete szerinti 2017–2021. évekre vonatkozó 
közterület-használati megállapodást és felkéri a fő-
polgármestert annak aláírására. 

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

68/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 3. sz. mel-
léklete szerinti, a Hajógyári-sziget fejlesztési 
munkáival kapcsolatos megállapodást a Sziget Kul-
turális Menedzser Iroda Kft.-vel és felkéri a főpol-
gármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 19. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat tulajdonában és a Fővárosi Közterület-fenn-
tartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság 
használatában álló szelektív hulladékgyűjtő edények se-
lejtezésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

69/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
6. § (1) bekezdés 6. pontja, valamint a 23. § (2) be-
kezdés a) pontja alapján eseti jelleggel magához 
vonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasz-
nosítási Bizottság hatáskörét és jóváhagyja az elő-
terjesztés 2. számú melléklete szerinti selejtezési 
jegyzőkönyvben szereplő szelektív hulladékgyűjtő 
edények selejtezését, elrendeli a tárgyi eszközök ál-
lományból történő kivezetését. 

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

70/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § 
(1) és (3) bekezdései alapján jóváhagyja és megköti 
az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti, selej-
tezett eszközök tulajdonjogának ingyenes átruházá-
sáról szóló, a Fővárosi Közterület-fenntartó Zárt-
körűen Működő Nonprofit Részvénytársasággal 

kötendő megállapodást és felkéri a főpolgármestert 
annak aláírására. 

Határidő: 45 nap
Felelős: Tarlós István 

71/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a szelektív hulla-
dékgyűjtő edények pótlásának biztosításáról oly 
módon gondoskodjon, hogy a projekt során beszer-
zett és az ötéves projektfenntartási időszak alatt kö-
telezően fenntartandó hulladékgyűjtő edény meny-
nyiség folyamatosan rendelkezésre álljon. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 20. pontja: Javaslat a BMSZKI számára 
2016. júniusi közgyűlési döntésekkel biztosított többlet-
támogatás elszámolására, valamint az intézmény pénz-
ügyi és szakmai tevékenységének felülvizsgálatát követő-
en szükséges döntések meghozatalára

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

72/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
tudomásul veszi a Fővárosi Önkormányzat Buda-
pesti Módszertani Szociális Központ és Intézmé-
nyei (BMSZKI) működésével kapcsolatos tájékoz-
tatást.

73/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
Elfogadja a 898–909/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. ha-
tározatok végrehajtásaként a jelen előterjesztésben 
bemutatott beszámolót és elszámolást, ezen belül 
a 87 fő létszám foglalkoztatása érdekében felme-
rült 94 115 627 Ft személyi juttatás és járulé kai, 
26 100 000 Ft dologi kiadás, a BMSZKI szak-
mai létszámfejlesztéshez kapcsolódó munkafel-
tételek biztosítása” elnevezésű céljellegű beru-
házási feladat részbeni megvalósítása kapcsán 
teljesített 13 660 917 Ft, valamint az intézmény 
mű ködőképességének megőrzése érdekében kapott 
200 000 000 Ft felhasználásáról szóló elszámolást.

74/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a 
BMSZKI működőképességének fenntartása, a haj-
léktalan személyek ellátásához szükséges források 
biztosítása érdekében 2017. január 1-től – tartós jel-
leggel – 200 000 E Ft támogatást biztosít a „212701 
Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani 
Szociális Központ és Intézményei” cím támogatá-
si és kiadási előirányzatán (a kiadásból dologi ki-
adások /többi dologi kiadás/ 200 000 E Ft), mely 
összeg a feladatok alapszintű ellátásához nyújt fe-
dezetet. Egyben felkéri a főpolgármestert, hogy 
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gondoskodjon az összeg költségvetésben történő 
tervbevételéről.

Határidő: a 2017. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István 

75/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a szakmai prog-
ramban megfogalmazott feladatok lehetséges meg-
valósítását, a tervezett rekonstrukciós program 
ki dolgozását, a külső források bevonásáról szóló le-
hetőségeket, valamint a szükséges fenntartói dönté-
sek tervezetét is tartalmazó részletes előterjesztést 
terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2017. augusztus 31.
Felelős: Tarlós István 

76/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a szoci-
ális, egészségügyi és gyermekvédelmi feladatok el-
látása tekintetében rögzített szakmai minimumfel-
tételeknek való megfelelés, valamint az intézmény 
szakmai programja megvalósítása érdekében 2017. 
február 1-től 9 fővel megemeli a „212701 Fővárosi 
Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális 
Központ és Intézményei” cím létszámkeretét (szak-
mai létszámkeretet: 6 fő, intézmény-üzemeltetési 
létszámkeretet: 3 fő), így az intézmény létszámke-
rete 2017. január 1-től 547 főről 556 főre módosul 
(ebből szakmai létszámkeret: 470, intézmény-üze-
meltetési létszámkeret: 86). Egyben felkéri a főpol-
gármestert, hogy gondoskodjon a létszám módosí-
tás költségvetésben történő átvezetéséről.

Határidő: a 2017. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István 

77/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a szo-
ciális, egészségügyi és gyermekvédelmi feladatok 
ellátása tekintetében rögzített szakmai minimum-
feltételeknek való megfelelés, valamint az intéz-
mény szakmai programja megvalósítása érdekében 
9+3 fő létszám foglalkoztatása érdekében 66 490 E 
Ft-ot biztosít a „212701 Fővárosi Önkormányzat 
Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intéz-
ményei” cím támogatási és kiadási előirányzatán (a 
kiadásból személyi juttatás 54 500 E Ft (10 hóra), 
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá-
járulási adó 11 990 E Ft (10 hóra), egyben felké-
ri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az összeg 
költségvetésben történő tervbevételéről.

Határidő: a 2017. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István 

78/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy az in-
tézményben egészségügyi feladatot ellátó munka-
társak részére a jogszabályi előírásból adódó bér-

többlet kifizetéséhez 2017. január 1-től 25 404 E 
Ft-ot biztosít a „212701 Fővárosi Önkormányzat 
Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intéz-
ményei” cím támogatási és kiadási előirányzatán, a 
kiadásból személyi juttatás 20 823 E Ft (11 hóra), 
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hoz-
zájárulási adó 4 581 E Ft (11 hóra), egyben felké-
ri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az összeg 
költségvetésben történő tervbevételéről.

Határidő: a 2017. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István 

79/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy 2017. 
január 1-től – tartós jelleggel – a BMSZKI Gyá-
li úti telephelyének működési költségeire 30 636 E 
Ft-ot biztosít a „212701 Fővárosi Önkormányzat 
Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intéz-
ményei” cím támogatási és kiadási előirányzatán, 
a kiadásból dologi kiadások (többi dologi kiadás) 
30 636 ezer Ft, egyben felkéri a főpolgármestert, 
hogy gondoskodjon az összeg költségvetésben tör-
ténő tervbevételéről.

Határidő: a 2017. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István 

80/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az ágazatilag 
érintett miniszternél kezdeményezze a 256/2013. 
(VII. 5.) Kormányrendelet 2. sz. mellékletének mó-
dosítását annak érdekében, hogy abban a Fővárosi 
Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális 
Központ és Intézményei (BMSZKI) által ellátott 
egészségügyi feladatok is megjelenjenek, és a ren-
delet módosítását követően az állami támogatás le-
hívhatóvá váljon. 

Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Tarlós István 

81/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a 256/2013. 
(VII. 5.) Kormányrendelet 2. sz. mellékletének mó-
dosítását követően a Fővárosi Önkormányzat Bu-
dapesti Módszertani Szociális Központ és Intézmé-
nyei (BMSZKI) vonatkozásában az egészségügyi 
feladatok ellátásához igénybe vehető állami tá-
mogatás Fővárosi Önkormányzathoz történő meg-
érkezését követően az állami támogatás összege a 
„930001 Általános tartalék” cím előirányzatán ke-
rüljön tervbevételre.

Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Tarlós István 

82/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat Buda-
pesti Módszertani Szociális Központ és Intézmé-
nyei jelenleg hatályos alapító okiratán át kell ve-
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zetni a kormányzati funkciók változását, ki kell 
egészíteni a költségvetési szerv fenntartójának ada-
tait, szerepeltetni kell a költségvetési szerv vezetője 
kinevezési rendjének részletes szabályait, és az in-
tézményi telephelyek felsorolásánál szereplő rövi-
dítések helyett a teljes elnevezést kell megjeleníte-
ni, az alapító okirat preambulumából törölni kell az 
intézmény címét. Felkéri a főpolgármestert, hogy 
gondoskodjon a Fővárosi Önkormányzat Budapes-
ti Módszertani Szociális Központ és Intézményei 
(BMSZKI) alapító okirat módosításának Fővárosi 
Közgyűlés elé történő terjesztéséről.

Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Tarlós István 

83/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Belső Ellenőrzési Osztály által 
végzett utóellenőrzés lezárását követően elkészülő 
jelentésben foglaltak ismeretében a Fővárosi Ön-
kormányzat Budapesti Módszertani Szociális Köz-
pont és Intézményei (BMSZKI) készítse el az ab-
ban foglalt javaslatok végrehajtására az intézkedési 
tervét. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskod-
jon az intézkedési terv teljeskörű végrehajtásáról 
szóló tájékoztató Fővárosi Közgyűlés elé történő 
benyújtásáról.

Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 21. pontja: Javaslat kulturális társasá-
gokkal összefüggő tulajdonosi döntésekre

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

84/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdése alapján jóváhagyja, hogy a Trafó 
Kortás Művészetek Háza Nonprofit Kft. a Budapest 
Főváros Önkormányzata tulajdonában álló, Buda-
pest IX. kerület, Liliom utca 41. szám alatti, 37114 
helyrajzi számú ingatlanon tervezett felújítási tevé-
kenység érdekében az előterjesztés 2. sz. melléklete 
szerinti építési engedélyezési tervdokumentációban 
foglaltak szerint a Fővárosi Önkormányzat és a Tra-
fó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. közötti, 
az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti megálla-
podást megkösse az alapító okirat 7.2.1. d) pontja 
alapján.

85/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a Tulajdonosi, Gaz-
dasági és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a Bu-
dapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a va-

gyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § 
(2) bekezdés a) pontja szerinti hatáskörét, egyben 
jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Ön-
kormányzata és a Trafó Kortárs Művészetek Háza 
Nonprofit Kft. közötti, az előterjesztés 5. sz. mel-
léklete szerinti megállapodást és felkéri a főpolgár-
mestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István 

86/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdése alapján a BVA alapítójaként jóvá-
hagyja a Budapest Főváros Önkormányzata, vala-
mint a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. 
közötti, a Budapest V., Kossuth Lajos utca 14–16. 
szám alatt található, 24253/0/A/4,5,6,19. helyrajzi 
számú helyiségekre vonatkozó, az előterjesztés 12. 
sz. melléklete szerinti megállapodást a BVA Buda-
pesti Városarculati Kft. alapító okiratának 7.2. d) 
pontja alapján.

87/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a Tulajdonosi, Gazda-
sági és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a Bu-
dapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a va-
gyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § 
(1) bekezdés b) pontja szerinti hatáskörét, és a Fő-
városi Önkormányzat részéről jóváhagyja, megkö-
ti a Budapest Főváros Önkormányzata, valamint a 
BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. kö-
zött a Budapest V., Kossuth Lajos utca 14–16. szám 
alatt található, 24253/0/A/4,5,6,19. helyrajzi számú 
helyiségek vonatkozásában az előterjesztés 12. sz. 
melléklete szerinti albérleti szerződést és felkéri a 
főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 22. pontja: Javaslat a köznevelési ága-
zathoz alapított egyes intézmények megszüntetéséhez és 
alapító okirat módosításához kapcsolódó döntések meg-
hozatalára

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

88/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Gimnáziumok Gazdasági Szerve-
zetét, a Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági 
Szervezetét és a Kollégiumok Gazdasági Szerveze-
tét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tör-
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vény 11. § (3b) bekezdése alapján 2017. március 
31-i hatállyal megszünteti és általános jogutódnak 
a Mozaik Gazdasági Szervezetet jelöli ki. 

89/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Mozaik Gazdasági Szervezet (1134 Bu-
dapest, Róbert Károly körút 49-51.) alapító okiratát 
az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tarta-
lommal. Jóváhagyja a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 
7. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri 
a főpolgármestert a módosító okirat aláírására, va-
lamint a módosításokkal egységes szerkezetbe fog-
lalt alapító okirat kiadására és a törzskönyvi nyil-
vántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István

90/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
Módosítja az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasá-
gi Szervezet (1134 Budapest, Róbert Károly kör-
út 49–51.) alapító okiratát az előterjesztés 9. számú 
melléklete szerinti tartalommal. Jóváhagyja a mó-
dosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot az előterjesztés 10. számú melléklete sze-
rinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a mó-
dosító okirat aláírására, valamint a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadásá-
ra és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegy-
zés iránti intézkedésre.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István

91/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
Hatályon kívül helyezi az 1435/2016. (X. 26.) Főv. 
Kgy. határozatot és a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 99/G. § (1) bekezdésében 
foglaltakra tekintettel, az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 11. § (3b) bekezdése alap-
ján jogutóddal megszünteti a Gimnáziumok Gazda-
sági Szervezetét (1134 Budapest, Róbert Károly 
körút 49–51.) az előterjesztés 11. számú mellékletét 
képező megszüntető okiratban foglaltak szerint és 
felkéri a főpolgármestert a megszüntető okirat alá-
írására, kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba 
történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István 

92/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
Hatályon kívül helyezi az 1436/2016. (X. 26.) Főv. 
Kgy. határozatot és a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 99/G. § (1) bekezdésében 
foglaltakra tekintettel, az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 11. § (3b) bekezdése alap-
ján jogutóddal megszünteti a Gyógypedagógiai In-
tézmények Gazdasági Szervezetét (1134 Budapest, 

Róbert Károly körút 49–51.) az előterjesztés 12. 
számú mellékletét képező megszüntető okiratban 
foglaltak szerint és felkéri a főpolgármestert a meg-
szüntető okirat aláírására, kiadására és a törzsköny-
vi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézke-
désre.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István 

93/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
Hatályon kívül helyezi az 1437/2016. (X. 26.) Főv. 
Kgy. határozatot és a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 99/G. § (1) bekezdésében 
foglaltakra tekintettel, az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 11. § (3b) bekezdése alap-
ján jogutóddal megszünteti a Kollégiumok Gazda-
sági Szervezetét (1149 Budapest, Mogyoródi út 
21.) az előterjesztés 13. számú mellékletét képező 
megszüntető okiratban foglaltak szerint és felkéri 
a főpolgármestert a megszüntető okirat aláírására, 
kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő 
bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István 

94/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
Hatályon kívül helyezi az 1438/2016. (X. 26.) Főv. 
Kgy. határozatot és felkéri a főpolgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére annak érdeké-
ben, hogy a megszűnő intézmények záró-beszámo-
lója 2017. március 31-i fordulónappal – leltárral és 
záró főkönyvi kivonattal alátámasztva –, az éves 
költségvetési beszámolónak megfelelő tartalom-
mal, a jogszabályban előírt határidőre teljes körűen 
készüljön el és terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé. 

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2017. májusi ren-
des ülése 

Felelős: Tarlós István 

95/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy az általános jogutód Mozaik Gaz-
dasági Szervezet a megszűnés napjával – 2017. 
március 31-ével – átveszi a megszűnő Gimnáziu-
mok Gazdasági Szervezete, Kollégiumok Gazda-
sági Szervezete és Gyógypedagógiai Intézmények 
Gazdasági Szervezete költségvetési szervek bank-
számlái feletti rendelkezési jogot.

96/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy amennyiben a meg-
szüntetéssel kapcsolatban további döntés meghoza-
tala szükséges, azt terjessze a Fővárosi Közgyűlés 
soron következő ülése elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2017. februári ren-
des ülése 

Felelős: Tarlós István 
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97/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
Hatályon kívül helyezi az 1770/2016. (XII. 7.) Főv. 
Kgy. határozatot és módosítja a Cseppkő Óvoda 
(1025 Budapest, Cseppkő utca 74.) intézmény ala-
pító okiratát az előterjesztés 17. számú melléklete 
szerinti tartalommal. Jóváhagyja a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az elő-
terjesztés 18. számú melléklete szerinti tarta lommal 
és felkéri a főpolgármestert a módosító okirat alá-
írására, valamint a módosításokkal egységes szer-
kezetbe foglalt alapító okirat kiadására és a törzs-
könyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti 
intézkedésre.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 23. pontja: Javaslat a Fővárosi Állat- és 
Növénykert területén megvalósítandó Mesepark létszám-
igényének biztosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

98/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
kötelezettséget vállal a Mesepark működtetésé-
hez kapcsolódóan az „570101 Fővárosi Állat- és 
Növénykert” cím engedélyezett létszámkeretének 
egy fő részlegvezetővel történő tartós megemelé-
sére, így az intézmény engedélyezett létszámkerete 
2017. április 1-től 194 főre emelkedik.

Határidő: a 2017. évi költségvetés tervezése 
Felelős: Tarlós István 

99/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal a Mesepark működtetésé-
hez kapcsolódóan az „570101 Fővárosi Állat- és 
Növénykert” cím engedélyezett létszámkeretének, 
tartós 15 fővel történő megemelésére a következő 
munkakörök ellátásának érdekében: 2 fő kapus, 1 
fő állatgondozó, 1 fő kertész-kerttakarító, 9 fő ani-
mátor, 1 fő rendezvényszervező és marketing mun-
katárs, 1 fő technikus, mely engedélyezett létszám-
keret július 1-től áll az intézmény rendelkezésére. 
Így a Fővárosi Állat- és Növénykert engedélyezett 
létszáma július 1-től 209 főre emelkedik.

Határidő: a 2017. évi költségvetési rendelet júniusi 
módosítása 

Felelős: Tarlós István 

100/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal a Mesepark működtetésé-
hez szükséges kiadások és bevételek betervezésére, 
tartós jelleggel, az „570101 Fővárosi Állat- és Nö-
vénykert” címen, működési bevételként 69 850 E Ft 
összegben, ebből: készletértékesítés és szolgáltatá-
sok bevételei előirányzat 55 000 E Ft, kiszámlázott 

áfa előirányzat 14 850 E Ft; működési kiadásként 
69 850 E Ft összegben, ebből: személyi juttatások 
előirányzat 28 847 E Ft, munkaadókat terhelő járu-
lék és szociális hozzájárulási adó előirányzat 6 687 
E Ft, dologi kiadás (többi dologi kiadás) előirány-
zat 34 316 E Ft.

Határidő: a 2017. évi költségvetés tervezése 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 24. pontja: Javaslat az Esély Budapest 
(fővárosi gyermek és ifjúsági) Alapítvány alapító okira-
tának módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

101/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Kuratóriumot – elfogadva a Társ-
alapító jelölését – a változások bírósági nyilvántar-
tásba bejegyzésének napjától, 3 év határozott idő-
tartamra az alábbi összetételben választja meg:
● dr. Kovács László
● Edényi László
● Győrffy László
● Kiss-Rigó Alíz
● Kutassy György
● Nyári János
● Vasvári Zoltán
● Váradi Gizella,
a Kuratórium elnöke: Kutassy György – 3 évre. 
Fel kéri a főpolgármestert, hogy a Társalapítót a 
döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

102/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Felügyelőbizottságot – elfogadva 
a Társalapító jelölését – a változások bírósági nyil-
vántartásba bejegyzésének napjától, 3 év határozott 
időtartamra az alábbi összetételben választja meg:
● Beőthy Fehér Szabolcs
● dr. Szűcs Katalin
● Kapdebo Ágnes.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társalapítót a 
döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

103/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja az Esély Budapest (fővárosi gyermek 
és ifjúsági) Alapítvány módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 
3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri 
a főpolgármestert a módosításokkal egységes szer-
kezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadá-
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sára, illetve a módosítások bírósági nyilvántartásba 
vétele iránti eljárás megindítására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 25. pontja: Javaslat a BVA Budapesti 
Városarculati Nonprofit Kft. haszonkölcsön szerződés 1. 
számú módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

104/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkor-
mányzata és a BVA Budapesti Városarculati Non-
profit Kft. között az FPH015/37-51/2015. ikt. szá-
mon megkötött haszonkölcsön szerződés 1. számú 
módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete 
sze rinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a 
ha szon kölcsön szerződés 1. számú módosításának 
aláírására. 

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 26. pontja: Javaslat Budapest Főváros 
Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetéséről 
szóló 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 7/2017. (II. 17.) önkormányzati rendeletét 
Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi összevont 
költségvetéséről szóló 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rende-
let módosításáról az előterjesztés – előterjesztői kiegé-
szítéssel módosított – 2. számú melléklete szerinti tarta-
lommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

105/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy következő pontokként a nyílt ülésen 
tárgyalandó, majd azt követően a zárt ülésen tár-
gyalandó napirendekkel folytatja ülését.

A napirend 27. pontja: Javaslat egyes névtelen fővá-
rosi közterületek elnevezésére, valamint közterületek el-
nevezésének megváltoztatására 

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

106/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a főváros területén névtelen közte-
rületeket nevez el, illetve közterületek nevét változ-

tatja meg – az előterjesztői kiegészítés és az előter-
jesztők által befogadott módosító indítvány szerinti 
kiegészítéssel – az alábbiak szerint:

Kerület Korábbi elnevezés/hrsz. Új elnevezés

IV.

72308 hrsz. névtelen közterület Zsitva utca 

76113/4 hrsz. névtelen közterület Bezerédj köz 
Ugró Gyula utca 
(76331/191 hrsz.) Ugró Gyula sor 

VIII.
Törökbecse utca

Salgótarjáni utca és Sport utca 
közötti szakasza

Brüll Alfréd utca

X.

38920 hrsz. névtelen közterület 
egy része, valamint

az újonnan kialakításra kerülő 
38920/4 hrsz. névtelen közterület

Fricsay utca

42151/9 hrsz. névtelen közterület Robert Bosch utca

XIII.

25872/3 és a 25870/58 helyrajzi 
számú magántulajdonú telek 

szorgalmi joggal érintett
és a 25872/1 helyrajzi számú 

önkormányzati tulajdonú telek 
közhasználatra átadott terület

Dagálysétány utca

XIV. Népstadion köz (32806 hrsz.) Radovic Dusán köz

XXI. Szilas utca Szilas út

XXII.

233128/20 hrsz. névtelen 
közterület Tétényliget utca 

233114/10 hrsz. névtelen 
közterület Ipartelepi utca

236623/7, 236621/2 és 236619/3 
hrsz. névtelen közterület Forintos köz

236301 hrsz. névtelen közterület Dézsma köz

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 28. pontja: Javaslat pályázat benyújtá-
sára a Horizont 2020 Intelligens városok és közösségek 
SCC-01-2017 jelű pályázati felhívásra

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

107/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja az előterjesztésben foglalt feladatokkal 
a Horizont 2020 SCC-1-2017 jelű „Intelligens vá-
rosok és közösségek „zászlóshajó” projektek” elne-
vezésű pályázati kiírásra történő pályázat benyújtá-
sát. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon 
a benyújtáshoz szükséges dokumentumok aláírásá-
ról és benyújtásáról.

Határidő: 2017. február 14.
Felelős: Tarlós István 

108/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a pályázat pozitív 
el bírálása esetén az Európai Bizottság és a vezető 
partner között kötendő támogatási szerződést ter-
jessze be a Fővárosi Közgyűlés soron következő 
ülésére, annak részét képező csatlakozási forma-
nyomtatvány jóváhagyása céljából. 
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Határidő: a pályázat pozitív elbírálását követő 3 hó-
napon belül 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 29. pontja: Javaslat az „Építészeti Érték-
védelmi Támogatás 2016” pályázat elbírálására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

109/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a 848/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. ha-
tározattal elfogadott pályázati kiírásban meghirde-

tett „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2016”-ot 
az alábbiak szerint ítéli oda az előterjesztés 5. sz. 
mellékletében szereplő értékelési lapokon részlete-
zett felhasználásra. Jóváhagyja, megköti a megálla-
podásokat a pályázati felhívásban szereplő „Megál-
lapodás” minta szerint meghatározott feltételekkel 
az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalom-
mal és felkéri a főpolgármestert a megállapodások 
aláírására, továbbá a pályázatot benyújtók írásban 
történő értesítésére.

Sorsz. Cím Pályázó Támogatási 
igény (Ft)

Támogatási 
javaslat (Ft)

1. II. kerület, Margit körút 29/A Társasház 22 551 078 14 000 000

2. II. kerület, Margit körút 41. Társasház 8 000 000 8 000 000

3. II. kerület, Szilágyi Erzsébet fasor 17–21. Társasház 1 000 000 400 000

4. III. kerület, Keve utca 41. Budapest Főváros III. kerület, 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 1 971 040 1 900 000

5. III. kerület, Templom utca 19. Medvés Tímea 2 300 000 700 000

6. III. kerület, Virág utca 19. Németh Anna 1 500 000 –

7. IV. kerület, Görgey Artúr utca 26.
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum, 

Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája

1 988 000 1 900 000

8. V. kerület, Aulich utca 7. Társasház 8 000 000 –

9. VI. kerület, Munkácsy Mihály utca 26. Kölcsey Gimnáziumért Közhasznú Alapítvány 3 500 000 3 500 000

10. VII. kerület, Erzsébet körút 16. Társasház 2 500 000 –

11. VII. kerület, Síp utca 7. Társasház 9 000 000 8 000 000

12. VIII. kerület, Fiumei út 14. Társasház 16 237 814 11 000 000

13. VIII. kerület, Népszínház utca 22. Társasház 9 650 000 9 500 000

14. VIII. kerület, Szűz utca 5–7. Társasház 3 063 871 2 900 000

15. IX. kerület, Ferenc körút 22. Társasház 13 000 000 13 000 000

16. IX. kerület, Ipar utca 15–21. Társasház 10 000 000 10 000 000

17. IX. kerület, Török Pál utca 1. Képző és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium, 
a Magyar Képzőművészeti Egyetem Gyakorlóiskolája 7 000 000 7 000 000

18. IX. kerület, Vámház körút 7. Társasház 12 800 229 10 900 000

19. IX. kerület, Vámház körút 9. Társasház 1 450 000 –

20. X. kerület, Szent László tér 29. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 61 170 101 –

21. XI. kerület, Bartók Béla út 1. Társasház 27 000 000 12 500 000

22. XI. kerület, Bocskai út 10. Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség 1 600 000 1 500 000

23. XI. kerület, Fadrusz János utca 5. Társasház 300 000 300 000

24. XII. kerület, Kiss János altábornagy utca 55. Társasház 2 000 000 –

25. XII. kerület, Kiss János altábornagy utca 57. Társasház 2 500 000 –

26. XII. kerület, Kiss János altábornagy utca 59. Társasház 2 500 000 –

27. XIII. kerület, Röntgen utca 7. Társasház 5 500 000 4 000 000

28. XIII. kerület, Szent István park 4. Társasház 962 288 –

29. XIV. kerület, Jávor utca 11/A Társasház 19 098 146 8 000 000

30. XIV. kerület, Telepes utca 32. Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata 47 516 101 –

31. XXII. kerület, Dózsa György út 96. Baross Gábor Telepi Jézus Szíve Plébánia 12 525 798 –

32. XXII. kerület, Kossuth Lajos utca 78–94. dr. Horváth Mihály 15 703 249 6 000 000

Összesen: 135 000 000
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Határidő: az értesítésre: 60 nap; a megállapodás meg-
kötésére: 90 nap

Felelős: Tarlós István 

A napirend 30. pontja: Javaslat az „Építészeti Érték-
védelmi Támogatás 2015” és a „Műemléki Keret 2015” 
egyes megállapodásainak határidő módosítására, vala-
mint egy megállapodás felmondására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

110/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015” ter-
hére hozzájárul a Budapest Főváros Önkormány-
zata és a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Ön-
kormányzata között 2016. március 2. napján kötött, 
FPH059/94-4/2016. iktatószámú megállapodásban 
szereplő teljesítési határidő 2018. március 2-re tör-
ténő módosításához. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja 
és megköti a Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzatával az előterjesztés 1.3. sz. mellék-
lete szerinti megállapodás módosítást és felkéri a 
főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a megállapodás módosítás aláírására a köz-
gyűlési döntést követő két hónapon belül 

Felelős: Tarlós István 

111/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
Az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015” ter-
hére hozzájárul a Budapest Főváros Önkormányza-
ta és a Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor utca 
17. szám alatti Társasház között 2016. március 2. 
napján kötött, FPH059/102-3/2016. iktatószámú 
megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2018. 
március 2-re történő módosításához. Ezzel egyide-
jűleg jóváhagyja és megköti a Budapest VIII. kerü-
let, Bródy Sándor utca 17. szám alatti Társasházzal 
az előterjesztés 2.3. sz. melléklete szerinti megál-
lapodás módosítást és felkéri a főpolgármestert an-
nak aláírására. 

Határidő: a megállapodás módosítás aláírására a köz-
gyűlési döntést követő két hónapon belül 

Felelős: Tarlós István 

112/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
Az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015” ter-
hére hozzájárul a Budapest Főváros Önkormány-
zata és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szö-
vetsége között 2016. február 10. napján kötött, 
FPH059/104-3/2016. iktatószámú megállapodásban 
szereplő teljesítési határidő 2017. május 10-re tör-
ténő módosításához. Ezzel egyidejűleg jóváhagy-
ja és megköti a Magyarországi Zsidó Hitközségek 
Szövetségével az előterjesztés 3.3. sz. melléklete 

szerinti megállapodás módosítást és felkéri a főpol-
gármestert annak aláírására.

Határidő: a megállapodás módosítás aláírására a köz-
gyűlési döntést követő két hónapon belül 

Felelős: Tarlós István 

113/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
Az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015” ter-
hére hozzájárul a Budapest Főváros Önkormányza-
ta és a Budapest IX. kerület, Ferenc körút 44. szám 
alatti Társasház között 2016. február 10. napján kö-
tött, FPH059/108-3/2016. iktatószámú megállapo-
dásban szereplő teljesítési határidő 2018. február 
10-re történő módosításához. Ezzel egyidejűleg jó-
váhagyja és megköti a Budapest IX. kerület, Ferenc 
körút 44. szám alatti Társasházzal az előterjesztés 
4.3. sz. melléklete szerinti megállapodás módosí-
tást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a megállapodás módosítás aláírására a köz-
gyűlési döntést követő két hónapon belül 

Felelős: Tarlós István 

114/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
Az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015” ter-
hére hozzájárul a Budapest Főváros Önkormányza-
ta és a Budapest XI. kerület, Bartók Béla utca 1. 
szám alatti Társasház között 2016. március 2. nap-
ján kötött, FPH059/112-5/2016. iktatószámú meg-
állapodásban szereplő teljesítési határidő 2018. 
már cius 2-re történő módosításához. Ezzel egyide-
jűleg jóváhagyja és megköti a Budapest XI. kerü-
let, Bartók Béla utca 1. szám alatti Társasházzal az 
előterjesztés 5.3. sz. melléklete szerinti megállapo-
dás módosítást és felkéri a főpolgármestert annak 
aláírására.

Határidő: a megállapodás módosítás aláírására a köz-
gyűlési döntést követő két hónapon belül 

Felelős: Tarlós István 

115/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
Az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015” ter-
hére hozzájárul a Budapest Főváros Önkormányza-
ta és a Budapest XIV. kerület, Thököly úti Rózsa-
füzér Királynéja Plébánia között 2016. február 10. 
napján kötött, FPH059/120-3/2016. iktatószámú 
meg állapodásban szereplő teljesítési határidő 2018. 
február 10-re történő módosításához. Ezzel egyide-
jűleg jóváhagyja és megköti a Budapest, Thököly 
úti Rózsafüzér Királynéja Plébániával az előterjesz-
tés 6.3. sz. melléklete szerinti megállapodás módo-
sítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a megállapodás módosítás aláírására a köz-
gyűlési döntést követő két hónapon belül 

Felelős: Tarlós István 
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116/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
A „Műemléki Keret 2015” terhére hozzájárul a Bu-
dapest Főváros Önkormányzata és a Budapest V. 
kerület, Belgrád rakpart 18. szám alatti Társasház 
között 2016. január 28. napján kötött, FPH059/133-
1/2016. iktatószámú megállapodásban szereplő tel-
jesítési határidő 2018. január 28-ra történő módosí-
tásához. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a 
Budapest V. kerület, Belgrád rakpart 18. szám alat-
ti Társasházzal az előterjesztés 7.3. sz. melléklete 
szerinti megállapodás módosítást és felkéri a főpol-
gármestert annak aláírására.

Határidő: a megállapodás módosítás aláírására a köz-
gyűlési döntést követő két hónapon belül 

Felelős: Tarlós István 

117/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
A „Műemléki Keret 2015” terhére hozzájárul a Bu-
dapest Főváros Önkormányzata és a Budapest V. 
kerület, Falk Miksa utca 3. szám alatti Társasház 
között 2016. február 5. napján kötött, FPH059/243-
2/2016. iktatószámú megállapodásban szereplő tel-
jesítési határidő 2018. február 5-re történő módosí-
tásához. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a 
Budapest V. kerület, Falk Miksa utca 3. szám alat-
ti Társasházzal az előterjesztés 8.3. sz. melléklete 
szerinti megállapodás módosítást és felkéri a főpol-
gármestert annak aláírására.

Határidő: a megállapodás módosítás aláírására a köz-
gyűlési döntést követő két hónapon belül 

Felelős: Tarlós István 

118/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
A „Műemléki Keret 2015” terhére hozzájárul a Bu-
dapest Főváros Önkormányzata és a Budapest VI. 
kerület, Andrássy út 92–94. szám alatti Társasház 
között 2016. március 3. napján kötött, FPH059/337-
1/2016. iktatószámú megállapodásban szereplő tel-
jesítési határidő 2018. március 3-ra történő módo-
sításához. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti 
a Budapest VI. kerület, Andrássy út 92–94. szám 
alatti Társasházzal az előterjesztés 9.3. sz. mellék-
lete szerinti megállapodás módosítást és felkéri a 
főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a megállapodás módosítás aláírására a köz-
gyűlési döntést követő két hónapon belül 

Felelős: Tarlós István 

119/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
A „Műemléki Keret 2015” terhére hozzájárul a Bu-
dapest Főváros Önkormányzata és a Budapest VI. 
kerület, Hajós utca 32. szám alatti Társasház kö-
zött 2016. március 3. napján kötött, FPH059/449-
2/2016. iktatószámú megállapodásban szereplő 
teljesítési határidő 2018. március 3-ra történő mó-
dosításához. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és meg-
köti a Budapest VI. kerület, Hajós utca 32. szám 

alatti Társasházzal az előterjesztés 10.3. sz. mellék-
lete szerinti megállapodás módosítást és felkéri a 
főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a megállapodás módosítás aláírására a köz-
gyűlési döntést követő két hónapon belül 

Felelős: Tarlós István 

120/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
A „Műemléki Keret 2015” terhére hozzájárul a 
Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest 
VI. kerület, Podmaniczky utca 1–3. szám alatti 
Társasház között 2016. január 28. napján kötött, 
FPH059/42-1/2016. iktatószámú megállapodásban 
szereplő teljesítési határidő 2018. január 28-ra tör-
ténő módosításához. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja 
és megköti a Budapest VI. kerület, Podmaniczky 
utca 1–3. szám alatti Társasházzal az előterjesztés 
11.3. sz. melléklete szerinti megállapodás módosí-
tást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a megállapodás módosítás aláírására a köz-
gyűlési döntést követő két hónapon belül 

Felelős: Tarlós István 

121/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
A „Műemléki Keret 2015” terhére hozzájárul a Bu-
dapest Főváros Önkormányzata és a Budapest VI. 
kerület, Rózsa utca 63. szám alatti Társasház között 
2016. január 28. napján kötött, FPH059/41-1/2016. 
iktatószámú megállapodásban szereplő teljesítési 
határidő 2018. január 28-ra történő módosításához. 
Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Buda-
pest VI. kerület, Rózsa utca 63. szám alatti Társas-
házzal az előterjesztés 12.3. sz. melléklete szerinti 
megállapodás módosítást és felkéri a főpolgármes-
tert annak aláírására.

Határidő: a megállapodás módosítás aláírására a köz-
gyűlési döntést követő két hónapon belül 

Felelős: Tarlós István 

122/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
A „Műemléki Keret 2015” terhére hozzájárul a Bu-
dapest Főváros Önkormányzata és a Budapest VI. 
kerület, Teréz körút 36. szám alatti Társasház kö-
zött 2016. március 3. napján kötött, FPH059/421-
3/2016. iktatószámú megállapodásban szereplő 
teljesítési határidő 2018. március 3-ra történő mó-
dosításához. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és meg-
köti a Budapest VI. kerület, Teréz körút 36. szám 
alatti Társasházzal az előterjesztés 13.3. sz. mellék-
lete szerinti megállapodás módosítást és felkéri a 
főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a megállapodás módosítás aláírására a köz-
gyűlési döntést követő két hónapon belül 

Felelős: Tarlós István 
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123/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
A „Műemléki Keret 2015” terhére hozzájárul a Bu-
dapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Zsi-
dó Hitközség között 2016. február 5. napján kötött, 
FPH059/268-1/2016. iktatószámú megállapodásban 
szereplő teljesítési határidő 2017. május 5-re tör-
ténő módosításához. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja 
és megköti a Budapesti Zsidó Hitközséggel az elő-
terjesztés 14.3. sz. melléklete szerinti megállapodás 
módosítást és felkéri a főpolgármestert annak alá-
írására.

Határidő: a megállapodás módosítás aláírására a köz-
gyűlési döntést követő két hónapon belül 

Felelős: Tarlós István 

124/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
A „Műemléki Keret 2015” terhére hozzájárul a Bu-
dapest Főváros Önkormányzata és a Budapest VIII. 
kerület, Puskin utca 19. szám alatti Társasház kö-
zött 2016. március 3. napján kötött, FPH059/399-
2/2016. iktatószámú megállapodásban szereplő 
teljesítési határidő 2018. március 3-ra történő mó-
dosításához. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és meg-
köti a Budapest VIII. kerület, Puskin utca 19. szám 
alatti Társasházzal az előterjesztés 15.3. sz. mellék-
lete szerinti megállapodás módosítást és felkéri a 
főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a megállapodás módosítás aláírására a köz-
gyűlési döntést követő két hónapon belül 

Felelős: Tarlós István 

125/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
A „Műemléki Keret 2015” terhére hozzájárul a Bu-
dapest Főváros Önkormányzata és a Budapest-Jó-
zsefvárosi Református Egyházközség között 2016. 
január 28. napján kötött, FPH059/193-1/2016. ik-
tatószámú megállapodásban szereplő teljesítési ha-
táridő 2018. január 28-ra történő módosításához. 
Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Buda-
pest-Józsefvárosi Református Egyházközséggel az 
előterjesztés 16.3. sz. melléklete szerinti megálla-
podás módosítást és felkéri a főpolgármestert an-
nak aláírására.

Határidő: a megállapodás módosítás aláírására a köz-
gyűlési döntést követő két hónapon belül 

Felelős: Tarlós István 

126/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
A „Műemléki Keret 2015” terhére hozzájárul a Bu-
dapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Mű-
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem között 2016. 
február 5. napján kötött, FPH059/274-1/2016. ik-
tatószámú megállapodásban szereplő teljesítési ha-
táridő 2018. február 5-re történő módosításához. 
Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Buda-
pesti Zsidó Hitközséggel az előterjesztés 17.3. sz. 

melléklete szerinti megállapodás módosítást és fel-
kéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a megállapodás módosítás aláírására a köz-
gyűlési döntést követő két hónapon belül 

Felelős: Tarlós István 

127/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
A „Műemléki Keret 2014” terhére felmondja a Bu-
dapest Főváros Önkormányzata és a Budapest II. 
kerület, Hűvösvölgyi út 87. szám alatti Lakóház 
(tulajdonos: T. V. T.) között 2015. március 11-én 
megkötött, FPH059/336-2/2015. iktatószámú meg-
állapodást az előterjesztés 18.3. sz. melléklete sze-
rinti tartalommal. Ezzel egyidejűleg felkéri a főpol-
gármestert a felmondó nyilatkozat aláírására és az 
értesítés megküldésére.

Határidő: a felmondó nyilatkozat aláírására a közgyű-
lési döntést követő két hónapon belül 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 31. pontja: Javaslat együttműködési 
megállapodás megkötésére a Mahart Passnave Kft.-vel

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

128/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és a Mahart Passnave Kft. közötti együtt-
működési megállapodást az előterjesztés – előter-
jesztő által befogadott, módosító indítvánnyal 
módosult – melléklete szerinti tartalommal és fel-
kéri a főpolgármestert annak aláírására. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 32. pontja: Javaslat a Budapesti Közpon-
ti Szennyvíztisztító Telep 2017. évi fejlesztési tervének el-
fogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

129/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
tudomásul veszi a Budapesti Központi Szennyvíz-
tisztító Telep 2017. évi Felújítási és pótlási terv fel-
adatait az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 
tartalommal. 

130/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
Tudomásul veszi a Budapesti Központi Szennyvíz-
tisztító Telep 2017. évi Beruházási terv feladatait 
az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tarta-
lommal. 
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131/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja felül és 
vegye figyelembe a 2017. évi költségvetés tervezé-
sekor a költségvetési keretek lehetőségeire tekin-
tettel a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep 
2017. évi Felújítási és pótlási terv, valamint Beru-
házási terv feladatainak költségigényét.

Határidő: a 2017. évi költségvetés tervezése 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 33. pontja: Jelentés lejárt határidejű köz-
gyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

132/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló 
jelentést – figyelemmel a 133–134/2017. (I. 25.) 
Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra – elfogadja.

133/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
A 957/2012. (V. 30.) határozatot hatályon kívül he-
lyezi;
– a 876-877/2016. (VI. 8.) határozatokat hatályon 
kívül helyezi.

134/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
A 2157/2011. (VII. 14.) határozat végrehajtási ha-
táridejét 2017. augusztus 31-re módosítja;
– a 3428/2011. (XI. 16.) határozat végrehajtási ha-

táridejét 2017. december 31-re módosítja;
– a 471/2012. (IV. 25.) határozat végrehajtási ha-

táridejét 2017. december 31-re módosítja;
– a 674–679/2012. (IV. 25.) határozatok végrehaj-

tási határidejét 2017. december 31-re módosítja;
– a 2006–2008/2012. (X. 3.) határozatok végre-

hajtási határidejét 2017. augusztus 31-re módo-
sítja;

– a 122/2014. (I. 29.) határozat végrehajtási határ-
idejét 2017. augusztus 31-re módosítja;

– a 632/2015. (V. 27.) határozat végrehajtási határ-
idejét 2017. május 31-re módosítja;

– az 1491/2015. (X. 28.) határozat végrehajtási 
határidejét 2017. július 31-re módosítja;

– az 1219/2016. (VIII. 31.) határozat végrehajtási 
határidejét 2017. december 31-re módosítja.

A napirend 34. pontja: Javaslat köztéri alkotások el-
bontására és elhelyezésére

Előterjesztő: Tokody Marcell 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

135/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Varga Imre által, 1985-ben ké-
szített, a Szent István parkban álló Lukács György 
szobrot lebontatja.

Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Tarlós István

136/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy Szent István királyt ábrázoló szob-
rot helyez el a Szent István parkban, melynek ava-
tására 2019. augusztus 20-án kerülne sor.

Határidő: 2019. augusztus 20.
Felelős: Tarlós István

A napirend 35. pontja: Döntés Csengery Antal Díj 
adományozásról

Előterjesztő: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

137/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
Csengery Antal Díjat adományoz:
1. Baranyai Gábor (a Magyar Idők fővárosi tudósí-

tója)
2. dr. Fábián Barna (az M1 Ma reggel c. műsorának 

műsorvezetője)
3. Fazekas Ágnes (a Népszava főmunkatársa)
4. Balláné Ludwig Dóra (a Budai Polgár vezető 

szerkesztője)
5. Karalyos József (az Óbuda Újság és a Mai Bel-

város kiadója és főszerkesztője)
részére.

Határidő: 2017. március 15.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 36. pontja: Javaslat kulturális nonprofit 
kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jog-
viszonyával kapcsolatos döntésre

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

138/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja az Örkény István Színház Nonprofit 
Kft. és a PANE Kulturális Szolgáltató Betéti Tár-
saság (cégjegyzékszám: 01-06-516702) közöt-
ti megbízási és felhasználási szerződés megköté-
sét, az ügyvezető „Anyám tyúkja 2.” című előadás 
megrendezésére vonatkozóan az előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az ügy-
vezető részére a vezetői munkakörébe nem tarto-
zó művészi feladatokra további jogviszony alapján 
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tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem 
haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizen-
kétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

139/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja az Örkény István Színház Nonprofit 
Kft. és a PANE Kulturális Szolgáltató Betéti Társa-
ság (cégjegyzékszám: 01-06-516702) közötti megbí-
zási és felhasználási szerződés megkötését, az ügy-
vezető „Anyám tyúkja 2.” című előadásban végzett 
színészi tevékenységére vonatkozóan az előterjesz-
tés 2. 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: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2017. január 25-i ülésén.

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

s
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II. rész

Tájékoztató
közterület-elnevezésről

Budapest Főváros Közgyűlése a 106/2017. (I. 25.) határozatával 
a Budapest IV. kerület 72308 hrsz.-ú névtelen közterületnek a 

Zsitva utca

a Budapest IV. kerület 76113/4 hrsz.-ú névtelen közterületnek a

Bezerédj köz

a Budapest IV. kerület Ugró Gyula utcának (76331/191 hrsz.) az 

Ugró Gyula sor

a Budapest VIII. kerület Törökbecse utca Salgótarjáni utca és Sport utca közötti szakaszának a 

Brüll Alfréd utca

a Budapest X. kerület 38920 hrsz.-ú névtelen közterület egy részének, valamint az újonnan kialakításra kerülő 
38920/4 hrsz.-ú névtelen közterületnek a 

Fricsay utca

a Budapest X. kerület 42151/9 hrsz.-ú közterületnek a 

Robert Bosch utca

a Budapest XIII. kerület 25872/3 és a 25870/58 hrsz.-ú magántulajdonú telek szolgami joggal érintett és a 25872/1 
hrsz-ú önkormányzati tulajdonú telek közhasználatra átadott területének a

Dagálysétány utca

a Budapest XIV. kerület Népstadion köznek (32806 hrsz.) a 

Radovic Dusán köz

a Budapest XXI. kerület Szilas utcának a

Szilas út

a Budapest XXII. kerület 233128/20 hrsz.-ú névtelen közterületnek a 

Tétényliget utca

a Budapest XXII. kerület 233114/10 hrsz.-ú névtelen közterületnek az

Ipartelepi utca

a Budapest XXII. kerület 236623/7, 236621/2 és 236619/3 hrsz.-ú névtelen közterületnek a 

Forintos köz

a Budapest XXII. kerület 236301 hrsz.-ú névtelen közterületnek a 

Dézsma köz

elnevezést adta.

s
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