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I. rész
Kivonat
a Fővárosi Közgyűlés
2018. május 30-i ülésének jegyzőkönyvéből

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
404/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy sorrendben előrébb hozza és 34.
pontként tárgyalja meg a „Javaslat a FŐKÉTÜSZ
Fővárosi Kéményseprőipari Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására” című előterjesztést.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
405/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a mai ülésén nem kíván döntést
hozni a Fővárosi Közgyűlés Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottsága új tagjának
megválasztásáról.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
406/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a mai ülésén nem kíván döntést hozni Gál Józsefnek a Fővárosi Közgyűlés Költségvetési Bizottsága tagjává történő megválasztásáról.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
407/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy nem veszi napirendjére a „Javaslat a „Koncessziós szerződés városnéző autóbus�szal végzett helyi különcélú menetrend szerinti
személyszállítási tevékenység ellátására” tárgyú
koncessziós beszerzési eljárást lezáró és egyéb
döntések meghozatalára” című előterjesztést.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
408/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:
1. Javaslat Egyetértési Megállapodás Baráti
Együttműködés és Tapasztalatcsere Előmozdításáról Sanghaj (Kínai Népköztársaság) és Bu-

dapest Főváros (Magyarország) között (2018–
2022) megkötésére
2. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és
Taskent Főváros Önkormányzata között létrejött együttműködési keretmegállapodás, valamint Budapest Főváros Önkormányzata és Taskent Főváros Önkormányzata között létrejött
szándéknyilatkozat jóváhagyására
3. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014.
(XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló …/2018. (…) Főv. Kgy. rendelet megalkotására
4. Javaslat az egyes gazdasági társaság könyvvizsgálóinak megválasztására és díjazásuk megállapítására
5. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között
FPH030/185-33/2017. számon kötött támogatási szerződés módosítására
6. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a Magyar
Autóklub közötti együttműködési megállapodás megkötésére
7. A Fővárosi Önkormányzat 2017. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése
8. Jelentések Budapest Főváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetési gazdálkodásáról
9. A) Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi költségvetése alakulásáról
10. B) Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi maradványának jóváhagyására
11. Javaslat előzetes kötelezettségvállalásról pénzügyi tanácsadói szolgáltatás igénybevételéhez
12. Javaslat a Budapest Főváros XIV. kerület, Zugló Önkormányzatával megkötött Budapest
XIV., 29819/20 hrsz.-ú, Dorozsmai u. 21/b.
szám alatti ingatlan használatáról szóló megállapodás megszüntetésére
13. Javaslat a Budapest, X. ker., Vajda Péter u.
38442/10 helyrajzi számú ingatlanon (Népliget) található Planetárium felépítmény önálló
ingatlanként történő feltüntetésére és a vonatkozó földhasználati szerződés megkötésére
14. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába
került ún. „Sziklakórház” – Bp. I. ker. 6696/2/A
hrsz. – ingatlan kedvezményes hasznosítására,
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valamint közszolgáltatási szerződés megkötésére
15. Javaslat a BKK Zrt., valamint a Budapest Közút Zrt. feladatellátási és közszolgáltatási feladatai éves elszámolásainak elfogadására
16. Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
által ellátott köztisztasági és hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő döntések meghozatalára
17. Javaslat a BTI 2017. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről szóló beszámolójának
és kompenzáció elszámolásának elfogadására
18. Javaslat a „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem” feladattal kapcsolatos
döntések meghozatalára
19. Javaslat a Budapest Közút Zrt. és a BKK Zrt.
által megvalósítandó egyes fővárosi közlekedésfejlesztési beruházásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
20. Javaslat a „Széna tér felújítás, tervezés, kivitelezés” megnevezésű feladat megvalósításával
kapcsolatos döntések meghozatalára
21. Javaslat Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) számú önkormányzati rendelet hibajavítás okán szükséges eseti
módosításának elfogadására
22. Javaslat a településkép védelméről szóló
30/2017. (IX. 29.) Főv. Kgy. rendelet módosítására
23. Javaslat a Városligeti építési szabályzatról szóló 32/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításának elfogadására
24. Javaslat Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes
kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról
szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására
25. Javaslat az FTSZV Fővárosi Településtisztasági
és Környezetvédelmi Kft. 2017. évi éves közszolgáltatási beszámolójának és a 2017. évi támogatások elszámolásának elfogadására, valamint a 2018. évi kompenzáció igényének és
közszolgáltatási szerződése módosításának elfogadására
26. Javaslat az Enviroduna Beruházás Előkészítő
Kft. alapító okiratának módosítására és megállapodások megkötésére
27. Javaslat a BKSZT projektet érintő döntések
meghozatalára
28. Javaslat megállapodás megkötésére a Budapest XXI. kerület, Tejút utca 10–12. szám alatti,
200543 hrsz.-ú ingatlanra bejegyzett használati
jogra vonatkozóan
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29. Javaslat a Budapesti Módszertani Szociális
Központ és Intézményeihez kapcsolódó tulajdonosi döntések meghozatalára
30. Javaslat döntés meghozatalára köznevelési feladatellátást szolgáló ingó és ingatlan vagyonelemek vagyonkezelésbe adásáról
31. Javaslat a „HOSTIS” Idegenforgalmi és Nemzetközi, Gazdasági Szakképzési Közalapítvány
alapító okiratának módosítására
32. Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár alapító okiratának módosítására
33. Javaslat a köznevelési ágazathoz tartozó egyes
költségvetési szervek alapító okiratának módosítására
34. Javaslat alapítványok támogatására a kulturális
ágazati keretek előirányzata terhére
35. Javaslat a „Lehel téri templom előtti terület környezetrendezése” című feladat megvalósításához szükséges döntések meghozatalára
36. Javaslat a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására
37. Javaslat a KEHOP-3.2.1. „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és
előkezelő rendszerre” c. projekthez kapcsolódó konzorciumi együttműködési megállapodás
módosítására
38. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetéséről szóló
7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet módosítására
39. Javaslat kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre
40. R. M. jogorvoslati kérelme Budapest Főváros
Főjegyzője FPH079/464-6/2018. számú I. fokú
határozata ellen
41. Dr. T. G. jogorvoslati kérelme Budapest Főváros Főjegyzője FPH079/498-4/2018. számú I.
fokú határozata ellen
42. Javaslat személyi döntések meghozatalára
43. Javaslat az állam által átvállalt, az Európai Beruházási Bankkal megkötött hitelszesrződések
módosítására
44. Javaslat fővárosi névtelen közterület elnevezésére
45. Javaslat a TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázatok egyes támogatási szerződéseinek megkötésére
46. Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 2018. évi üzleti tervének elfogadására
47. Javaslat a BKV Zrt. 2018. évi üzleti tervének elfogadására
48. Javaslat a Budapest 2024 Zrt. „v.a.” alapszabályának módosítására
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49. Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.vel kötendő 2018. évi megállapodások megkötésére
50. Javaslat a BVH Budapesti Városüzemeltetési
Holding Zrt. 2017. évi konszolidált beszámolójával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
51. Javaslat a BVH Budapesti Városüzemeltetési
Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2018. évi üzleti tervének és közbeszerzési tervének elfogadására
52. Javaslat a BKV Zrt. és a BKK Zrt. 2017. évi
beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntések
meghozatalára
53. Javaslat a BKV 2017. évi konszolidált beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntésekre
54. Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 2017. évi konszolidált beszámolójára
vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára
55. Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság felügyelőbizottsági ügyrendjének jóváhagyására
56. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2018. május
31-én tartandó közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára
57. Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
megismételt 2018. május 31-én tartandó éves
rendes közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára
58. Javaslat Budapest Főváros Vízkorlátozási tervének, valamint egyes ár -és belvízvédekezéssel összefüggő terveinek elfogadására
59. Javaslat az Európai Mobilitási Héthez és az
Autómentes Naphoz való csatlakozás alapjául
szolgáló 2018. évi Karta elfogadására
60. Javaslat a közvilágítási vagyonelemek kerületi
önkormányzatoktól történő ingyenes tulajdonba
vételére
61. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a BME-vel, illetve a XI. kerületi Önkormányzattal az „Okos folyóparti közterületek” c.
projektben ellátandó feladatok kapcsán, valamint a Mobility-KIC létrehozásával kapcsolatos döntések meghozatalára
62. Javaslat a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése projekttel kapcsolatos döntések
meghozatalára
63. Javaslat a Területi Kiválasztási Rendszerben a
Döntéselőkészítő Bizottság által hozott döntések elfogadására
64. Javaslat a FINA 2017 VB megrendezéséhez
kapcsolódó támogatási szerződéssel összefüggő döntések meghozatalára
65. Javaslat a Városliget középületeinek hűtési energiával történő ellátására irányuló, a FŐ-
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TÁV Zrt. általi fejlesztési koncepcióval kapcsolatos döntések meghozatalára
66. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Fővárosi Önkormányzat és a MOL
Nyrt. között
67. Javaslat az 1651/2017. (XII. 20.) Főv. Kgy. határozattal módosított 50/2015. (I. 28.) Főv. Kgy.
határozattal elfogadott fővárosi településszerkezeti terv és a Budapest főváros rendezési szabályzat elfogadásáról szóló 5/2015. (II. 16.)
Főv. Kgy. rendelet X. kerület Fehérdűlő területére vonatkozó eseti módosításához kapcsolódó
környezeti értékelés szükségességének, valamint a környezeti értékelés konkrét tartalmának
és részletezettségének eldöntésére
68. Javaslat a BFVT Kft. közfeladat-ellátás feltételeiről szóló megállapodás módosítására
69. Javaslat a „Műemléki Keret 2016” egyes megállapodásainak határidő módosítására, valamint
az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2016”
egy megállapodásának felmondására
70. Javaslat a 2018. évi „Budapest Építészeti Nívódíja” pályázat kiírására
71. Javaslat a Radnóti Miklós Színház Nonprofit
Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
72. Javaslat a Madách Színház Nonprofit Kft.-vel,
valamint a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
73. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására
Kontur András: Reviczky Imre Emlékkövének
felállításához a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületen
74. Javaslat a BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.-vel az „Új
Budapestinfo Pont kialakítása a Bálna Budapest
épületében” tárgyban megkötött támogatási szerződés elszámolási határidejének módosítására
75. Javaslat a Környezetvédelmi Alap 2017. évi
alapítványi támogatási szerződések módosításának jóváhagyására
76. Javaslat Budapest 2017. évi Környezeti Állapotértékelésének elfogadására
77. Javaslat a Fővárosi Helyi Esélyegyenlőségi
Programról szóló beszámoló és egyes, szakterülethez kapcsolódó döntések meghozatalára
78. Döntés a Budapest Ösztöndíj Program keretében az ösztöndíjak odaítéléséről
79. Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról
80. Javaslat az V. kerület, Vörösmarty tér felújítására vonatkozó, a Fővárosi Önkormányzat és a
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat közötti megállapodás megkötésére
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A napirend 1. pontja: Javaslat Egyetértési Megállapodás Baráti Együttműködés és Tapasztalatcsere Előmozdításáról Sanghaj (Kínai Népköztársaság) és Budapest Főváros (Magyarország) között (2018–2022)
megkötésére
Előterjesztő: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
409/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2. számú mellékletében csatolt Egyetértési Megállapodást a Baráti Együttműködés és Tapasztalatcsere Előmozdításáról Sanghaj (Kínai Népköztársaság) és Budapest
Főváros (Magyarország) között (2018–2022) és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 2018. szeptember 30.
Felelős: Tarlós István
A napirend 2. pontja: Javaslat Budapest Főváros
Önkormányzata és Taskent Főváros Önkormányzata között létrejött együttműködési keretmegállapodás, valamint Budapest Főváros Önkormányzata és Taskent Főváros Önkormányzata között létrejött szándéknyilatkozat
jóváhagyására
Előterjesztő: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
410/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata és
Taskent Főváros Önkormányzata között az előterjesztés 2. számú melléklete szerint megkötött
együttműködési keretmegállapodást.
411/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata és
Taskent Főváros Önkormányzata között az előterjesztés 3. számú melléklete szerint megkötött szándéknyilatkozatot.
A napirend 3. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló …/2018. (……) Főv. Kgy. rendelet megalkotására
Előterjesztő: Tarlós István
a Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 17/2018. (VI. 19.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.)
Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1.
sz. melléklete szerint.
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A napirend 4. pontja: Javaslat az egyes gazdasági
társaság könyvvizsgálóinak megválasztására és díjazásuk megállapítására
Előterjesztő: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
412/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56.
§ (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság soron
következő közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró, a
főpolgármester által meghatalmazott személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntés meghozatalát:
– a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1055
Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 001464, cégjegyzékszáma: 01-09-063022) Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. könyvvizsgálójának történő
megválasztását 2018. június 1-től 2019. május
31-ig terjedő időszakra, a könyvvizsgálatért felelős személy Tímár Pál (a.n.: …………, lakcíme: ………….., könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 002527) könyvvizsgáló és Barsi Éva
(a.n.: ………….., lakcíme: …………..., könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 002945) helyettes könyvvizsgáló bevonásával, továbbá a
könyvvizsgáló díjazásának megállapítását a korábbi évi könyvvizsgálói díjjal egyező mértékben, 7 950 000 Ft /év + áfa összegben.
Felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő
meghatalmazásának aláírására és kiadására.
Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének napja
Felelős: Tarlós István
413/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében
eljárva úgy dönt, hogy a Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság soron következő közgyűlésén a
Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes
meghatalmazottjaként és képviseletében a közszolgáltatási keretszerződés alapján eljáró BFVK Zrt.
képviselője kötött mandátummal eljárva „igen”
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szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:
– a KASNYIK & TÁRSA Számviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye:
1164 Bp., Beniczky T. u. 12/b., könyvvizsgálói
nyilvántartási száma: 000185, cégjegyzékszáma: 01-09-162846) Rév8 Zrt. könyvvizsgálójának történő megválasztását 2018. június 1-től
2019. május 31-ig terjedő időszakra, a könyvvizsgálatért felelős személy Kasnyik János
(a.n.: ……….., lakcíme: ……………..., könyvvizsgáló kamarai tagszáma: 003850) könyvvizsgáló bevonásával, továbbá a könyvvizsgáló
díjazásának megállapítását a korábbi évi könyvvizsgálói díjjal egyező mértékben, 400.000 Ft/
év + áfa összegben.
Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének napja
Felelős: Tarlós István
414/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56.
§ (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a BVH
Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen
Működő Részvénytársaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy
– a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1103
Bp., Kőér u. 2/A. C. épület, könyvvizsgálói
nyilvántartási száma: 002387, cégjegyzékszáma: 01-09-867785), a könyvvizsgálatért felelős
személynek megválasztja Baumgartner Ferencet (a.n.: ……………., lakcíme: …………….,
könyvvizsgálói kamarai tagszáma: 002955)
2018. július 1-től 2020. június 30-ig terjedő időtartamra összesen 5 460 000 Ft + áfa összeg ellenében.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse annak érdekében, hogy a
könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a
könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
415/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56.
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§ (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy
– a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt
Felelősségű Társaságot (székhelye: 1132 Bp.,
Váci út 20., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 001165, cégjegyzékszáma: 01-09-267553),
a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja: Kujbus Attilát (a.n.: …………., lakcíme: …………..., könyvvizsgálói kamarai tagszáma: 007370) 2018. július 1-től 2021. június
30-ig terjedő időtartamra, a 2018. üzleti évre
7 600 000 Ft + áfa, a 2019. üzleti évre 8 000 000
Ft + áfa, a 2020. üzleti évre pedig 8 500 000 Ft
+ áfa összeg ellenében.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse annak érdekében, hogy a
könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a
könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
416/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy
– a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt
Felelősségű Társaságot (székhelye: 1132 Bp.,
Váci út 20., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 001165, cégjegyzékszáma: 01-09-267553),
a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Lelkes Tamást (a.n.: ……………, lakcíme: ……………., könyvvizsgálói kamarai
tagszáma: 007349) 2018. július 1-től 2021. június 30-ig terjedő időtartamra, a 2018. üzleti évre 10 900 000 Ft + áfa, a 2019. üzleti évre
11 500 000 Ft + áfa, a 2020. üzleti évre pedig
12  100 000 Ft + áfa összeg ellenében.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse annak érdekében, hogy a
könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizs-
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gáló megválasztását követő 90 napon belül a
könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 5. pontja: Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között FPH030/185-33/2017. számon kötött támogatási szerződés módosítására
Előterjesztő: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
417/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 7. melléklet 6.9. pontjában a főpolgármesterre átruházott hatáskört, és jóváhagyja, megköti a Budapesti
Rendőr-főkapitánysággal az egységes szerkezetbe
foglalt támogatási szerződés 2. számú módosítását
az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy
gondoskodjon annak aláírásáról.
Határidő: 45 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 6. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a Magyar Autóklub közötti együttműködési
megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
418/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és
a Magyar Autóklub közötti együttműködési megállapodást az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 7. pontja: A Fővárosi Önkormányzat
2017. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése
Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
419/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja „A Fővárosi Önkormányzat 2017.
évi összefoglaló ellenőrzési jelentése” című
FPH006/34-5/2018. sz. előterjesztést.
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A napirend 8. pontja: Jelentések Budapest Főváros
Önkormányzatának 2017. évi költségvetési gazdálkodásáról
A) Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetése alakulásáról
B) Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2017.
évi maradványának jóváhagyására
Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, Riz Levente
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
420/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata, a
költségvetési intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési beszámolóját az
előterjesztés 7/a.–7/f. sz. mellékleteiben fővárosi
szinten összesített 2 210 980 866 E Ft mérlegfőös�szeggel és –25 628 212 E Ft mérleg szerinti eredménnyel.
421/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata 2017.
évi összevont (konszolidált) beszámolóját az előterjesztés 7/g. sz. melléklete szerinti tartalommal.
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 18/2018. (V. 30.) önkormányzati rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi
költségvetése végrehajtásáról.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
422/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi vagyonkimutatását az előterjesztés 5. sz.
melléklete szerinti tartalommal.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
423/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata, a
Főpolgármesteri Hivatal, a Költségvetési Intézmények 2017. évi maradványát az előterjesztés 1. sz.
melléklet 22. oszlopa szerinti tartalommal.
424/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Költségvetési Intézmények:
a) 2017. évi alaptevékenysége kötelezettségvállalással terhelt maradványának felhasználását
címkódonkénti, illetve kiemelt előirányzatonkénti bontásban az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal;
b) A 2017. évi vállalkozási tevékenysége maradványának felhasználását címkódonkénti, illetve
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kiemelt előirányzatonkénti bontásban az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal;
c) szabad maradvány elvonását címkódonkénti és
kiemelt előirányzatonkénti bontásban az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

425/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Főpolgármesteri Hivatal 2017. évi
kötelezettségvállalással terhelt maradványának felhasználását, a visszatervezett maradványát, címkódonkénti, illetve kiemelt előirányzatonkénti bontásban az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti
tartalommal.
426/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat 2017. évi
kötelezettségvállalással terhelt maradványának
felhasználását címkódonkénti, illetve kiemelt előirányzatonkénti bontásban az előterjesztés 6. sz.
melléklete szerinti tartalommal.
427/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi maradványelszámolásához kapcsolódó,
felhasználási kötöttséggel járó központosított és
egyéb kötött felhasználású állami támogatások elszámolását az alábbiak szerint:
• a 2017. évi általános, köznevelési és szociális
feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolását az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal;
• a 2017. évi kiegészítő támogatásainak és egyéb
kötött felhasználású támogatásainak elszámolását az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal;
• a 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolását
az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal.
428/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat, a Főpolgármesteri Hivatal és a Költségvetési Intézmények 2017. évi
maradványáról és a kapcsolódó elvonásokról szóló döntéseknek megfelelően címenkénti és kiemelt
előirányzatok szerinti bontásban a 2018. évi költségvetési rendeletben az előirányzatokat az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal módosítja.
429/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzatmódosításokra vonatkozó döntéseket vezesse át a
2018. évi költségvetési rendeleten.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
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430/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéseknek
megfelelően gondoskodjon a Költségvetési Intézmények szabad maradványa befizetésének teljesítéséről.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Tarlós István
A napirend 9. pontja: Javaslat előzetes kötelezettségvállalásról pénzügyi tanácsadói szolgáltatás igénybevételéhez
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
431/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 2019-ben és 2020-ban is igénybe kíván venni pénzügyi, finanszírozási tanácsadói szolgáltatásokat.
432/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a pénzügyi, finanszírozási tanácsadó szolgáltatások finanszírozására a fedezetet Budapest Főváros Önkormányzata éves költségvetésében a „880202
Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása” cím
kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi
kiadás) előirányzatán 2019-ben bruttó 6 623 E Ft,
2020-ban bruttó 5 000 E Ft összegben biztosítja, és
felkéri a főpolgármestert, hogy a költségvetési rendeletet ezzel összhangban terjessze elő.
Határidő: 2019. évi, valamint a 2020. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István
A napirend 10. pontja: Javaslat a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatával megkötött Budapest XIV., 29819/20 hrsz.-ú, Dorozsmai u. 21/b. szám
alatti ingatlan használatáról szóló megállapodás megszüntetésére
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
433/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45.
§ (1) bekezdésében foglaltak alapján jóváhagyja és
megköti a Fővárosi Önkormányzat 1465/2433-ad
tulajdoni arányban résztulajdonában lévő, 29819/20
hrsz.-ú, természetben a Budapest XIV. kerület, Dorozsmai u. 21/b. sz. alatti ingatlant érintő használat jogának alapításáról szóló megállapodás közös
megegyezéssel történő megszüntetéséről és a használat jogának ingatlan-nyilvántartásból való törlé-
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sére vonatkozó törlési engedélyt is tartalmazó, az
előterjesztés 4. sz. mellékletét képező megállapodást, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás
aláírására.
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 11. pontja: Javaslat a Budapest X. ker.,
Vajda Péter u. 38442/10 helyrajzi számú ingatlanon
(Népliget) található Planetárium felépítmény önálló ingatlanként történő feltüntetésére és a vonatkozó földhasználati szerződés megkötésére
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
434/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 22. §
(1) bekezdés a) pontja és 45. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti a Budapest X. ker., Vajda
Péter utca 38442/10 helyrajzi számú ingatlanon elhelyezkedő 2 371 m² alapterületű Planetárium épületének önálló ingatlanként történő feltüntetését és
földhasználati jog bejegyzését rendező, Budapest
Főváros Önkormányzata, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a
Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Részvénytársaság között létrejövő földhasználati szerződést az előterjesztés 5.
számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a földhasználati szerződés aláírására.
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István
435/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56.
§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a Budapesti
Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként a BKV Zrt. alapszabályának 9.3.16. pontjában meghatározott hatáskörében
eljárva jóváhagyja a Budapest X. ker., Vajda Péter
utca 38442/10 helyrajzi számú ingatlanon elhelyezkedő 2 371 m² alapterületű Planetárium épületére
vonatkozó, Budapest Főváros Önkormányzata, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság és a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Részvénytársaság között létrejövő földhasználati szerződést az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti
tartalommal.
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Felkéri a főpolgármestert, hogy jelen határozatot a
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően küldje meg a BKV Zrt. részére annak érdekében, hogy a BKV Zrt. Igazgatósága gondoskodjon a földhasználati szerződés aláírásáról.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 12. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába került ún. „Sziklakórház” – Bp. I.
ker. 6696/2/A hrsz. – ingatlan kedvezményes hasznosítására, valamint közszolgáltatási szerződés megkötésére
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor,
		
dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
436/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a több éven át nyújtandó támogatás
biztosítása érdekében közszolgáltatási keretszerződést kíván kötni „A Szikla” Múzeumi Közhasznú
Alapítvánnyal.
437/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
A 2018. évre vonatkozó éves közszolgáltatási szerződés pénzügyi fedezetének megteremtése érdekében 100 E Ft-tal csökkenti a „816802 Sziklakórház
Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.” cím kiadási,
azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n
kívülre és az EU-nak előirányzatát, egyidejűleg
azonos összeget vesz tervbe az új „830702 „A Szikla” Múzeumi Közhasznú Alapítvány” cím kiadási,
azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n
kívülre és az EU-nak előirányzatán.
438/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés
16. pontjában szereplő fővárosi közfeladat (országos szerepkörrel összefüggő kulturális szolgáltatás, közművelődési tevékenység támogatása) ellátásával összefüggésben úgy dönt, hogy közérdekű
muzeális kiállítóhely (Sziklakórház Múzeum) működését kívánja támogatni. Ennek érdekében jóváhagyja és megköti „A Szikla” Múzeumi Közhasznú
Alapítvánnyal az együttműködés kereteit szabályozó és 2023. december 31. napjáig szóló közszolgáltatási keretszerződést az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint a 2018. évre
vonatkozó éves közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal és
felkéri a főpolgármestert azok aláírására.
Határidő: a közszolgáltatási keretszerződés TVI általi
jóváhagyását követő 30 nap
Felelős: Tarlós István

2154

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

439/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. §
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy
dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező Budapest I. kerület belterület 6696/2/A helyrajzi szám alatt felvett, közterületről nyíló pince
megnevezésű ingatlant „A Szikla” Múzeumi Közhasznú Alapítvány részére kedvezményesen bérbe
adja közérdekű muzeális kiállítóhely (Sziklakórház
Múzeum) működtetése céljára. Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 10. sz. mellékletében csatolt
bérleti szerződést, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási átvezetését követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
440/2018. (V. 30.) 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 vonva a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a Budapest Főváros
Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III.
14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított hatáskörét, jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező Budapest I. kerület belterület 6696/2/A helyrajzi szám
alatt felvett, közterületről nyíló pince megnevezésű
ingatlan felújítási és fejlesztési célú beruházási feladatait és az elszámolás feltételeit szabályozó, az
előterjesztés 11. sz. melléklete szerinti beruházási
megállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak
aláírására.
Határidő: a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási átvezetését követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
441/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és „A Szikla”
Múzeumi Közhasznú Alapítvány között létrejövő
bérleti szerződés 1.1. pontjában foglaltak alapján,
a bérleti szerződés hatálybalépését követő hatál�lyal, „A Szikla” Múzeumi Közhasznú Alapítvány
felügyelőbizottságába delegálja dr. Berényi Lucát
(an.: ………….., lakcím: ………………….), azzal, hogy javasolja az Alapítvány alapítói jogok jelenlegi gyakorlója számára, hogy a delegált a megválasztásának napjától a többi felügyelőbizottsági
tag megbízatásával megegyező időtartamra, a többi
felügyelőbizottsági tag díjazásával megegyező díjazással kerüljön megválasztásra. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről értesítse az Alapítvány
alapítói jogainak gyakorlóját.

2018. szeptember 21.

Határidő: a bérleti szerződés hatálybalépését követő hatállyal
Felelős: Tarlós István
442/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításról szóló döntést vezesse át a költségvetési
rendeleten.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
A napirend 13. pontja: Javaslat a BKK Zrt., valamint
a Budapest Közút Zrt. feladatellátási és közszolgáltatási
feladatai éves elszámolásainak elfogadására
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
443/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a BKK Zrt. által végzett feladatellátás és
közszolgáltatások 2017. évi éves elszámolását az
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.
444/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a BKK Zrt. 2017.
évi alulkompenzációjának megtérítése céljából
10 806 373 E Ft összeget biztosít a „810201 BKK
Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai” cím, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán, valamint 5 475 E Ft összeget biztosít a „823601
BKK Zrt. Egyéb feladatai” cím, azon belül dologi
kiadások előirányzatán.
445/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításról szóló döntéseket vezesse át a költségvetési rendeleten.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
446/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az
elszámolás alapján fizetendő 10 806 373 E Ft közlekedésszervezői kompenzáció, illetve 5 475 E Ft
feladatellátási díj BKK Zrt. részére történő teljesítéséről.
Határidő: a költségvetési rendelet módosítását követő 15 nap
Felelős: Tarlós István
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447/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. vezérigazgatója útján gondoskodjon az elszámolás
alapján a Fővárosi Önkormányzat részére vis�szafizetendő 95 035 E Ft stratégiai közútkezelési
feladatellátási díj pénzügyi rendezéséről.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István
448/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Elfogadja a Budapest Közút Zrt. által végzett feladatellátás és közszolgáltatások 2017. évi éves elszámolását az előterjesztés 2. számú melléklete
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert,
hogy gondoskodjon a 2017. I–XII. hónapra vonatkozó elszámolás alapján bruttó 251 048 E Ft Budapest Közút Zrt. részére történő teljesítéséről és felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapest Közút Zrt.
vezérigazgatója útján gondoskodjon az elszámolás
alapján a Fővárosi Önkormányzat részére visszafizetendő 3 733 E Ft egyéb közszolgáltatási díj pénzügyi rendezéséről.
Határidő: a maradvány jóváhagyását követő 15 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 14. pontja: Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság által ellátott köztisztasági és hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást érintő döntések meghozatalára
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
449/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársasággal a 2018. évi közterület tisztántartási közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 1. sz. melléklete
szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a
szerződés aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 19/2018. (VI. 19.) önkormányzati rendeletét a Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013.
(IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.
A napirend 15. pontja: Javaslat a BTI 2017. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről szóló beszámolójának és kompenzációelszámolásának elfogadására
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

450/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. 2017. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről szóló beszámolóját és
kompenzációelszámolását 238 823 E Ft összesített
alulkompenzáció összeggel.
451/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. 2017. évi alulkompenzációjának
megtérítése céljából 238 823 E Ft összeget biztosít
a „822901 Temetőfenntartás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán.
452/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításról szóló döntést vezesse át a költségvetési
rendeleten.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
A napirend 16. pontja: Javaslat a „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem” feladattal kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
453/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Budapesti villamos és trolibusz
járműfejlesztés II. ütem” feladatot 2020. június 30ra módosított határidővel, változatlanul legfeljebb
156 557 E Ft-os fővárosi önerő biztosítása mellett a
BKK Zrt. útján valósítja meg.
454/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a „Budapesti villamos és trolibusz
járműfejlesztés II. ütem” feladat módosított határidővel való megvalósítása érdekében a feladat önerejét az alábbi ütemezésben biztosítja:
A Fővárosi Önkormányzat által biztosított önerő
változatlanul 156 557 E Ft, 2018. évi üteme változatlanul 119 000 E Ft (egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak), 2019. évi üteme 21 298 E Ft-ra, 2020. évi üteme 16 259 E Ft-ra
változik.
A feladat bruttó összköltsége változatlanul
35 504 827 E Ft, ebből a BKK által fizetendő adóként megállapított és levonásba helyezhető áfa
7 548 270 E Ft, nettó összköltsége 27 956 557 E Ft,

2156

FŐVÁROSI KÖZLÖNY
melyből európai uniós támogatás 27 800 000 E Ft,
fővárosi önerő 156 557 E Ft.
A feladat nettó 27 956 557 E Ft összköltségének
2018. évi üteme 21 250 000 E Ft (ebből európai
uniós támogatás 21 131 000 E Ft, fővárosi önerő
119 000 E Ft), 2019. évi üteme 3 803 210 E Ft (ebből európai uniós támogatás 3 781 912 E Ft, fővárosi önerő 21 298 E Ft), 2020. évi üteme 2 903 347
E Ft (ebből európai uniós támogatás 2 887 088 E Ft,
fővárosi önerő 16 259 E Ft).

455/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, valamint az engedélyokirat módosítására
vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a
007252 azonosító számú, a „Budapesti villamos és
trolibusz járműfejlesztés II. ütem” tárgyú engedélyokirat 1. sz. módosítását az előterjesztés 1. számú
melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az
engedélyokirat aláírásáról.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
456/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése és a 14. § (6) bekezdése, valamint az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1)
bekezdése alapján jóváhagyja és megköti a „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem”
feladat megvalósítása érdekében szükséges önerő
biztosítására vonatkozó fejlesztési megállapodás 1.
sz. módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete
szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a
megállapodás aláírásáról.
Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő
15 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 17. pontja: Javaslat a Budapest Közút
Zrt. és a BKK Zrt. által megvalósítandó egyes fővárosi
közlekedésfejlesztési beruházásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

457/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Budapest Közút Zrt. Útfelújítás
tervezés, kivitelezés” feladatot a „Budapest Közút
Zrt. 2016–2018. évi útfelújítási program” feladat
részeként a továbbiakban a „Budapest Közút Zrt.
2016–2019. évi útfelújítási program” megnevezéssel 7 174 416 E Ft összköltséggel, a kerületi önkormányzati igények figyelembevételével, módosított
műszaki tartalommal, 2019. december 31-i befejezési határidővel valósítja meg.
458/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
A „Budapest Közút Zrt. Útfelújítás tervezés, kivitelezés” feladatnak a „Budapest Közút Zrt. 2016–
2018. évi útfelújítási program” feladat részeként
történő megvalósítása, valamint új helyszínek felújítása és az előző műszaki tartalomban szereplő
egyes helyszínek felújításának elhúzódása miatt
csökkenti a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatát 303 150 E Ft-tal, a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 81 850 E Ft-tal,
a felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával
előirányzatát 127 000 E Ft-tal a „Budapest Közút
Zrt. Útfelújítás tervezés, kivitelezés” feladathoz
kapcsolódóan. Ezzel a feladat törlésre kerül.
Továbbá csökkenti a „883701 Út- hídfelújítások”
cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatát 845 671 E Ft-tal, a felújítási célú
előzetesen felszámított áfa előirányzatát 35 139 E
Ft-tal, a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím
kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 193 192 E Ft-tal a „Budapest Közút Zrt. 2016–
2018. évi útfelújítási program” feladathoz kapcsolódóan.
Ezzel egyidejűleg tervbe veszi a „840901 Évközi
indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási,
azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatán az új „Felújítások átütemezésének tartaléka”-t
1 586 002 E Ft-tal.
A „Budapest Közút Zrt. 2016–2018. évi útfelújítási
program” feladatot a továbbiakban „Budapest Közút Zrt. 2016–2019. évi útfelújítási program” néven
valósítja meg.
A feladat összköltsége 7 174 416 E Ft-ra változik,
ebből 2017. december 31-ig tény 270 416 E Ft,
2018. évi üteme 5 317 998 E Ft-ra változik (ebből
önkormányzati felújítások 4 162 400 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 505 732 E Ft,
fordított áfa 618 116 E Ft, felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával 31 750 E Ft (ebből nettó
25 000 E Ft, dologi áfa 6 750 E Ft), 2019. évi üteme
1 586 002 E Ft-ra változik.
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459/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, valamint az engedélyokirat módosítására
vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja
a 7253 egyedi azonosító számú, a „Budapest Közút Zrt. 2016–2019. évi útfelújítási program” feladat
engedélyokiratának 2. sz. módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az
engedélyokirat aláírásáról.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
460/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése és a 14. § (6) bekezdése, valamint az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1)
bekezdése alapján jóváhagyja és megköti a „Budapest Közút Zrt. 2016–2019. évi útfelújítási program” feladat megvalósítása érdekében megkötött
az „Útfelújítások megvalósítása és kivitelezése feladat megvalósításáról” megnevezésű megvalósítási
megállapodás 2. sz. módosítását az előterjesztés 2.
sz. melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a
megvalósításimegállapodás-módosítás aláírásáról.
Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő
15 napon belül
Felelős: Tarlós István
461/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a „2017–2021. évi forgalomirányítás fejlesztési programja” megnevezésű feladat keretén belül a 2018. évi feladatot 540 000 E Ft költséggel a Budapest Közút Zrt. által megvalósítási
megállapodás útján valósítja meg.
462/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, valamint az engedélyokirat módosítására
vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja
a 7536 egyedi azonosító számú, a „2017–2021. évi
közúti forgalomirányítás fejlesztési programja” feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.
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Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az
engedélyokirat aláírásáról.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
463/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése és a 14. § (6) bekezdése, valamint az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1)
bekezdése alapján jóváhagyja és megköti a „2017–
2021. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja” feladat megvalósítása érdekében megkötött
megvalósítási megállapodás 1. sz. módosítását az
előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a
megvalósításimegállapodás-módosítás aláírásáról.
Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő
15 napon belül
Felelős: Tarlós István
464/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a „Forgalomtechnikai intézkedések
2018” megnevezésű feladat keretén belül a 2018.
évi feladatot 397.000 E Ft költséggel a Budapest
Közút Zrt. által megvalósítási megállapodás útján
valósítja meg.
465/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12.
§ (2) bekezdése, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7)
bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja
az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységével kapcsolatos hatáskörét, és jóváhagyja
a 7641 azonosító számú, a „Forgalomtechnikai intézkedések 2018” tárgyú feladat engedélyokiratát
az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az
engedélyokirat aláírásáról.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
466/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet
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12. § (2) bekezdése, 17. §-a , valamint a Fővárosi
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet
40. § (7) bekezdése alapján eseti jelleggel magához
vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási
tevékenységével kapcsolatos hatáskörét, valamint
jóváhagyja és megköti a „Forgalomtechnikai intézkedések 2018” megnevezésű feladat végrehajtásához szükséges megvalósítási megállapodást az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a
megvalósítási megállapodás aláírásáról.
Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő
15 napon belül
Felelős: Tarlós István
467/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a „Forgalomtechnikai eszközök
felújítása 2018” megnevezésű feladatot 2018. évben 90 000 E Ft összköltséggel a Budapest Közút
Zrt. által megvalósítási megállapodás útján valósítja meg.
468/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12.
§ (2) bekezdése, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7)
bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja
az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységével kapcsolatos hatáskörét, és jóváhagyja
a 7649 azonosító számú, a „Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2018” tárgyú feladat engedélyokiratát az előterjesztés 9. számú melléklete szerinti
tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az
engedélyokirat aláírásáról.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
469/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12.
§ (2) bekezdése, 17. §-a, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. §
(7) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységével kapcsolatos hatáskörét, valamint
jóváhagyja és megköti a „Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2018” megnevezésű feladat végre-
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hajtásához szükséges megvalósítási megállapodást
az előterjesztés 10. számú melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a
megvalósítási megállapodás aláírásáról.
Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő
15 napon belül
Felelős: Tarlós István
470/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (2)
bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése, valamint a Fővárosi
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet
40. § (7) bekezdése, alapján eseti jelleggel magához
vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási
tevékenységével kapcsolatos hatáskörét, valamint
jóváhagyja az „M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése” feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását az előterjesztés 11. sz.
melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az
engedélyokirat aláírásáról.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
471/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (2) bekezdése és a 14. § (6) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése,
valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.)
Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok
beruházási, felújítási tevékenységével kapcsolatos hatáskörét, valamint jóváhagyja és megköti az
„M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése” megnevezésű megvalósítási megállapodás 3. sz. módosítását az előterjesztés 12. sz.
melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a
megvalósításimegállapodás-módosítás aláírásáról.
Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő
15 napon belül
Felelős: Tarlós István
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A napirend 18. pontja: Javaslat a „Széna tér felújítás, tervezés, kivitelezés” megnevezésű feladat megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
472/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Széna tér felújítás, tervezés, kivitelezés” feladatot a 2018–2020. években – az állami
tulajdonú volánbuszállomás áthelyezésének 97 000
E Ft tervezési költségeivel csökkentett – 2 468 100
E Ft összköltséggel valósítja meg. A feladat összköltségéből a döntéselőkészítő tanulmányterv, az
engedélyezési és kiviteli tervezési munkák összege
220 500 E Ft, amelyek a BKK Zrt. útján megvalósítási megállapodás alapján kerülnek elvégzésre.
473/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
A feladat összköltségének a Széna téri volánbuszállomás áthelyezésének tervezési költségeivel való
csökkentése, a feladat megvalósításának évek közötti átütemezése, valamint a közbeszerzési és engedélyeztetési eljárások fedezetének megteremtése érdekében csökkenti a „840701 Évközi indítású
önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát
143 386 E Ft-tal, valamint a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 38 714 E Ft-tal,
ezzel egyidejűleg címen belül megemeli a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával előirányzatát 20 000 E Ft-tal, az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezési
tartalékát” 65 100 E Ft-tal a feladattal kapcsolatban,
valamint a „930001 Általános tartalék” cím kiadási,
azon belül a tartalékok előirányzatát 97 000 E Fttal.
A feladat összköltsége 2 468 100 E Ft-ra változik,
ebből 2018. évi ütem 96 200 E Ft-ra változik, [ebből önkormányzati beruházások 60 000 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 16 200 E Ft,
fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával
20 000 E Ft (ebből nettó 15 748 E Ft, áfa 4 252 E
Ft)], 2019. évi üteme 1 219 400 E Ft-ra, 2020. évi
üteme 1 152 500 E Ft-ra változik.
474/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az
előirányzat-módosításról szóló döntések költségvetési rendeleten történő átvezetéséről.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
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475/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata és
intézményei beruházási és felújítási tevékenysége
előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 8. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt hatásköre szerint eljárva a „Széna tér felújítás, tervezés,
kivitelezés” című feladat 7519 azonosító számú
célokmányát az előterjesztés 1. számú melléklete
szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a
célokmány aláírásáról.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
476/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának,
megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.)
Főv. Kgy. rendelet 16. § (1) bekezdése alapján Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. között a „Széna tér felújítás, tervezés, kivitelezés” c.
feladat végrehajtásához szükséges megvalósítási
megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete
szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a
megállapodás aláírásáról.
Határidő: a célokmány aláírását követő 15 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 19. pontja: Javaslat Budapest főváros
rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy.
rendelet hibajavítás okán szükséges eseti módosításának
elfogadására
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 20/2018. (VI. 19.) önkormányzati rendeletét a Budapest főváros rendezési szabályzatáról
szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
477/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítások fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István
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478/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az állami főépítész hatáskörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalát.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 22. pontja: Javaslat a Budapest főváros
közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének
egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló
30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A napirend 20. pontja: Javaslat a településkép védelméről szóló 30/2017. (IX. 29.) Főv. Kgy. rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 23/2018. (VI. 19.) önkormányzati rendeletét a Budapest főváros közigazgatási területén
a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010.
(VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete szerint.

A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 21/2018. (VI. 19.) önkormányzati rendeletét a településkép védelméről szóló 30/2017.
(IX. 29.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.
A napirend 21. pontja: Javaslat a Városligeti építési
szabályzatról szóló 32/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet
módosításának elfogadására
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 22/2018. (VI. 19.) önkormányzati rendeletét a Városligeti építési szabályzatról szóló
32/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
479/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy a Városligeti építési
szabályzat módosításának fővárosi nyilvántartáson
történő átvezetéséről gondoskodjon.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
482/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy a parkolásüzemeltetési feladatok ellátása érdekében a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatával megkötendő együttműködési megállapodást, valamint a
Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatával megkötött együttműködési megállapodás
módosítását készítse elő és terjessze a Fővárosi
Közgyűlés elé.
Határidő: 2018. október 31.
Felelős: Tarlós István
A napirend 23. pontja: Javaslat az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. 2017.
évi éves közszolgáltatási beszámolójának és a 2017. évi
támogatások elszámolásának elfogadására, valamint
a 2018. évi kompenzációigényének és közszolgáltatási
szerződése módosításának elfogadására
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

480/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Elfogadja a Városligeti építési szabályzatról szóló
32/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó környezeti értékelést az előterjesztés
4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

483/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
elfogadja az FTSZV Fővárosi Településtisztasági
és Környezetvédelmi Kft. 2018. évi közszolgáltatói
gazdasági teljesítményéről szóló, az előterjesztés 2.
sz. melléklete szerinti beszámolóját.

481/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Városligeti építési szabályzatról
szóló 32/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet szabályozási tervlapján az „A” és a „B” jelű építési helyekhez tartozó, terepszint alatt beépíthető terület
kontúrját az előterjesztői kiegészítés 3. sz. mellékletében ábrázoltak szerint megváltoztatja, és azt a
zöld színnel sraffozott terület határán állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

484/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „2017. január 1. – 2017. december
31. időszakra a Társaság rendelkezésére bocsátott működési célú pénzeszköz felhasználásának
elszámolását”, és elfogadja, hogy az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi
Kft. – az előterjesztés 3. sz. mellékletében található kompenzációelszámolásban szereplő adatoknak megfelelően – 106 009 E Ft kompenzáció vis�szautalására köteles, kiegészítve a 2018. január 1.
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napjától 2018. május 30. napjáig szóló időszakra
vonatkozó 393 E Ft kamattal (melynél a kamatláb
mértéke megegyezik a kifizetés időpontjában hatályos jegybanki alapkamat mértékével), melyet a
döntést követő 30 napon belül a Fővárosi Önkormányzat részére utal át.
485/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. 2017. évi kompenzációelszámolásához kapcsolódóan a 106 009 E Ft összegű
túlkompenzáció, valamint a 393 E Ft késedelmi kamat tervbe vétele érdekében megemeli a „852201
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési
célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát 106 009 E Ft-tal, valamint megemeli a „855401
Egyéb működési bevételek” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát 393 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg
megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 106 402 E
Ft-tal.
486/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításokat vezesse át a költségvetési rendeleten.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
487/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.-vel a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére, szennyvíziszap kezelésére, környezetvédelmi monitoring gépjármű üzemeltetésére tárgyú, a 4.
sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt megállapodást az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti
tartalommal.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 24. pontja: Javaslat az ENVIRODUNA
Beruházás Előkészítő Kft. alapító okiratának módosítására és megállapodások megkötésére
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
488/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. között a „Városháza épület homlokzat
felújításának építési műszaki ellenőri feladatai”-ra
létrejött megállapodás 1. számú módosítását az elő-
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terjesztés 1/b. számú melléklete szerinti tartalommal, valamint az 1. számú módosítással egységes
szerkezetbe foglalt megállapodást az előterjesztés
1/c. számú melléklete szerinti tartalommal, egyúttal
felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István
489/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és az ENVIRODUNA Beruházás
Előkészítő Kft. között a „Városháza tervezett teljes rekonstrukciójára és kapcsolódó beruházásaira
vonatkozó projektek előkészítésére és a megvalósítással összefüggő szervezési/koordinációs feladatai”-ra vonatkozó megállapodást az előterjesztés 2.
számú melléklete szerinti tartalommal, egyúttal felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István
490/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, az
ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. legfőbb
szerveként eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 4/b. számú melléklete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja az egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés
4/c. számú melléklete szerinti tartalommal. Egyúttal felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás és az egységes szerkezetbe foglalt alapító
okirat aláírására, kiadására, valamint arra, hogy az
alapítói döntésről a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse
annak érdekében, hogy a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével gondoskodjon a változások
Cégbírósághoz való bejelentéséről.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
491/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal a „Városháza elektromos
hálózat rekonstrukciója” feladat megvalósítására
853 750 E Ft összköltséggel.
492/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” címen a „Városháza elektromos hálózat rekonstrukciója” feladatra
853 750 E Ft összköltséggel. A „Városháza elektromos hálózat rekonstrukciója” feladat 2018. évi
előirányzata 12 211 E Ft (ebből önkormányzati felújítás 4 210 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámí-
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tott áfa 1 137 E Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi
kiadás áfával 6 864 E Ft), 2019. évi üteme 841 539
E Ft (ebből önkormányzati felújítás 653 127 E Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 176 344
E Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadás áfával
12 068 E Ft).

493/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzatmódosításra vonatkozó döntést vezesse át a költségvetési rendeleten.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
494/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1)
bekezdés c) pontja alapján jóváhagyja a 7581 egyedi azonosító számú „Városháza elektromos hálózat
rekonstrukciója” feladat engedélyokiratát.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az
engedélyokiratnak az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti tartalommal történő aláírásáról.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 25. pontja: Javaslat a BKSZT projektet
érintő döntések meghozatalára
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
495/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” feladat
részét képező „Budapest XXI. kerület, Csepel gravitációs és nyomott csatornázásának, valamint vízellátásának kiviteli tervezési és kivitelezési munkái”-t a XXI. kerület Csepel Önkormányzata által
biztosítandó 25 000 E Ft pótfedezet felhasználásával valósítja meg.
496/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
A „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep
és kapcsolódó létesítményei” feladat részét képező „Budapest XXI. kerület, Csepel gravitációs és
nyomott csatornázásának, valamint vízellátásának
kiviteli tervezési és kivitelezési munkái” megvalósítás céljából tervbe veszi a „853601 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről”
cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú
támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatán
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a „Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata” támogatást 25 000 E Ft összegben a „Budapesti
Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” feladathoz kapcsolódóan.
Ezzel egyidejűleg megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az
önkormányzati beruházások előirányzatát 24 333 E
Ft-tal, valamint a kapcsolódó le nem vonható áfa
tervbe vétele érdekében a „841101 Pénzügytechnikai feladatok cím” kiadási, azon belül a dologi
kiadások előirányzatát 667 E Ft-tal a „Budapesti
Központi Szennyvíztisztító Telep és Kapcsolódó
Létesítményei” feladathoz kapcsolódóan.
A feladat összköltsége 166 294 973 E Ft-ra változik, 2017. évi tény 165 842 735 E Ft, a 2018. évi
ütem 441 191 E Ft-ra változik (ebből önkormányzati beruházások 92 856 E Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 337 565 E Ft (ebből
nettó 319 034 E Ft, áfa 18 531 E Ft, le nem vonható
fordított áfa 10 770 E Ft). A feladathoz kapcsolódó tárgyévi levonható fordított áfa összege 11 047
E Ft.
A feladat forrásszerkezete: A feladat összköltsége 166 294 973 E Ft, 2017. évi tény 165 842 735
E Ft (ebből EIB hitel 23 582 285 E Ft, Kohéziós
Alap támogatás 65 972 320 E Ft, állami támogatás 29 938 257 E Ft, saját forrás 46 349 873 E Ft), a
2018. évi ütem 441 191 E Ft (ebből Budapest XXI.
kerület Csepel Önkormányzata” 25 000 E Ft, saját
forrás 416 191 E Ft), tárgyévi levonható fordított
áfa 11 047 E Ft.
497/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Budapesti Központi Szennyvíz-tisztító Telep és Kapcsolódó Létesítményei beruházás
engedélyokiratának 19. számú módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és
felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
498/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzatával fennálló együttműködési
megállapodás 4. sz. módosítását az előterjesztés 5.
sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a
főpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: a Csepeli Önkormányzat képviselő-testületének jóváhagyását követő 15 nap
Felelős: Tarlós István
499/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti az Enviroduna Kft. 2018.
évre, a BKSZT projektre vonatkozó feladatait, valamint éves díjának mértékét rögzítő megállapodást
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az előterjesztés 7. számú mellékletében szereplő
tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

történő növelését. Felkéri a főpolgármestert az intézmény engedélyes szolgáltatói nyilvántartásban
történő adatmódosításának kezdeményezésére.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

500/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (1) bekezdésében meghatározott tulajdonosi
jogkörében eljárva és a Ptk. 3:188. § (2) bekezdése
alapján az Enviroduna Kft. egyedüli tagjaként jóváhagyja az előterjesztés 7. számú mellékletét képező, BKSZT projektre vonatkozó 2018. évi megállapodást, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy
a döntésekről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében az Enviroduna Kft. vezető tisztségviselőjét
értesítse.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István

503/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Budapesti Módszertani Szociális
Központ és Intézményei, 1105 Budapest, Előd utca
9. szám alatti Éjjeli Menedékhely és Nappali Melegedő, illetve a 1105 Budapest, Bánya utca 37. szám
alatt található Éjjeli Menedékhely telephelyek ös�szevonását. Felkéri a főpolgármestert az intézmények engedélyes szolgáltatói nyilvántartásban történő adatmódosításának kezdeményezésére.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 26. pontja: Javaslat megállapodás megkötésére a Budapest XXI. kerület, Tejút utca 10–12. szám
alatti, 200543 hrsz.-ú ingatlanra bejegyzett használati
jogra vonatkozóan
Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
501/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti az előterjesztés 5. számú
mellékletét képező, a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló, Budapest
XXI. kerület, Tejút utca 10–12. szám alatti, 200543
hrsz.-ú ingatlan kapcsán ingyenes használatot biztosító megállapodásmódosítást és jóváhagyja az abban foglalt törlési engedélyt, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás módosítás aláírására.
Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 27. pontja: Javaslat a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeihez kapcsolódó
tulajdonosi döntések meghozatalára
Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
502/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei, 1139 Budapest, Szabolcs utca
33-35. szám alatti Hajléktalan Átmeneti Szállás
150 engedélyezett férőhelyszámának 5 férőhellyel

504/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Budapesti Módszertani Szociális
Központ és Intézményei, 1097 Budapest, Táblás
utca 31. szám alatti Hajléktalan Átmeneti Szállása
és Nappali Melegedőben működtetett 70 férőhelyes
Nappali Melegedő megszüntetését. Felkéri a főpolgármestert az intézmény engedélyes szolgáltatói
nyilvántartásban történő adatmódosításának kezdeményezésére.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
505/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei, 1044 Budapest, Váci út 102.
szám alatti Éjjeli Menedékhely és Nappali Melegedőben működtetett Éjjeli Menedékhely 93 engedélyezett férőhelyszámának 16 férőhellyel történő
csökkentését, valamint a Budapesti Módszertani
Szociális Központ és Intézményei, 1157 Budapest,
Kőrakás park 1–8. szám alatti Hajléktalan Átmeneti Szállása 150 engedélyezett férőhelyszámának
28 férőhellyel történő csökkentését. Felkéri a főpolgármestert az intézmények engedélyes szolgáltatói
nyilvántartásban történő adatmódosításának kezdeményezésére.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
506/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Budapesti Módszertani Szociális
Központ és Intézményei, a 1106 Budapest, Gyakorló utca 32. és a 1105 Budapest, Kápolna utca 17. IV.
31. sz. alatti lakásokban 8 férőhely külső férőhellyé
történő átminősítését. Felkéri a főpolgármestert az
intézmény engedélyes szolgáltatói nyilvántartásban
történő bejegyzésének kezdeményezésére.
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507/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Az utcai szociális munka támogatásához kapcsolódóan az Emberi Erőforrások Minisztériumának
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósága által
kiírt pályázaton a Fővárosi Önkormányzat – mint
a feladatot ellátó BMSZKI fenntartója – a Blaha
Lujza tér és aluljáró térségéhez kapcsolódó feladatokra, 2018. január 1. – 2018. december 31. közötti
időszakra (12 hóra), 5 940 E Ft támogatásban részesült. A támogatás tervbe vétele és a feladat megvalósításához 2018. december 31-ig szükséges 2
fős létszámemelés biztosítása érdekében megemeli a „856302 Utcai szociális munka támogatása”
cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú
támogatások bevételei államháztartáson belülről
előirányzatát 5 940 E Ft-tal, egyidejűleg azonos
összeggel megemeli a „212702 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím támogatási és kiadási előirányzatát (a kiadásból: személyi juttatások 4 971 E Ft, munkaadókat terhelő
járulékok és szociális hozzájárulási adó: 969 E Ft).
508/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
A fedél nélküli személyek fejlesztő foglalkoztatásának támogatásához kapcsolódóan az Emberi
Erőforrások Minisztériumának Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósága által kiírt pályázaton
a Fővárosi Önkormányzat – mint a feladatot ellátó
BMSZKI fenntartója – 2018. január 1. – 2018. december 31. közötti időszakban 31 801 E Ft támogatásban részesült. A támogatás tervbe vétele és a
feladat megvalósításához szükséges 1 fős létszámemelés, valamint a feladat ellátásához szükséges kiadások biztosítása érdekében megemeli a „853501
Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n
belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson
belülről előirányzatát 31 801 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „212702 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím támogatási és kiadási előirányzatát [a
kiadásból: személyi juttatások 20 907 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adó 4 077 E Ft, dologi kiadások (többi dologi kiadások) 6 817 E Ft].
509/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
A támogatott feladatok megvalósításához szükséges létszám biztosítása érdekében jóváhagyja 2018.
június 1-jei hatállyal a „212702 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím engedélyezett – ezen belül szakmai – létszámának 3
fővel történő megemelését, ezen belül az utcai szociális munka feladatellátásához 2018. december 31ig 2 főt, a fejlesztő foglalkoztatás ellátásának érdekében 2020. december 31-ig 1 főt biztosít. Ezzel a
„212702 Budapesti Módszertani Szociális Központ
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és Intézményei” cím engedélyezett létszáma 2018.
június 1-jével 76 főről 79 főre emelkedik. Amen�nyiben 2018. évet követően a támogatás nem kerül biztosításra az EMMI részéről, a feladat további
ellátásához a Közgyűlés egyedi döntése szükséges.
510/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Atelephely-összevonáshoz és férőhelymódosításhoz
kapcsolódóan jóváhagyja 2018. augusztus 1-jei hatállyal a „212702 Budapesti Módszertani Szociális
Központ és Intézményei” cím engedélyezett – ezen
belül szakmai – létszámának 7 fővel történő tartós
csökkentését.
Ezzel a „212702 Budapesti Módszertani Szociális
Központ és Intézményei” cím engedélyezett létszáma 2018. augusztus 1-jével 79 főről 72 főre csökken.
511/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a telephely összevonás és férőhelycsökkentés miatti, engedélyezett létszámcsökkentéshez
kapcsolódó – 2018. évben 4 hónapra (augusztusnovember) vonatkozó – előirányzatok egyszeri jelleggel történő elvonását, és ennek érdekében csökkenti a „212702 Budapesti Módszertani Szociális
Központ és Intézményei” cím támogatási és kiadási előirányzatát 8 307 E Ft-tal (a kiadásból: személyi juttatások 6 951 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 356 E Ft),
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001
Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.
512/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
A telephely-összevonáshoz és férőhelycsökkentéshez kapcsolódóan felkéri a főpolgármestert, hogy
2019. évtől kezdődően a 24 921 E Ft összegű megtakarítást érvényesítse a költségvetési rendeletben a
„212702 Budapesti Módszertani Szociális Központ
és Intézményei” címen.
Határidő: a 2019. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István
513/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Engedélyezi a „212701 Budapesti Módszertani
Szociális Központ és Intézményei” cím karbantartási feladatainak 2018. június 1-jétől történő vis�szaszervezését.
514/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
A karbantartási feladatok saját szervezettel történő
ellátása érdekében, 2018. június 1-jei hatállyal, 6
hónapra 81 456 E Ft-tal csökkenti a „212701 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások
(többi dologi kiadás) előirányzatát, ezzel egyidejű-
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leg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot (a kiadásból a személyi juttatások 67 591 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó 13 865 E Ft).
515/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
A karbantartási feladatok intézményi alkalmazásban lévő munkatársakkal történő ellátása érdekében
2018. június 1-jétől tartós jelleggel, 45 fővel megemeli a „212701 Budapesti Módszertani Szociális
Központ és Intézményei” cím engedélyezett – ezen
belül intézményüzemeltetési – létszámát. Ezzel a
„212701 Budapesti Módszertani Szociális Központ
és Intézményei” cím engedélyezett létszáma 2018.
június 1-jével 480 főről 525 főre emelkedik.
516/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2019. évi költségvetés tervezése során a „212701 Budapesti
Módszertani Szociális Központ és Intézményei”
cím kiadási előirányzatán belül a karbantartási feladatokra, a 45 fő engedélyezett létszámemeléshez
kapcsolódóan, tartós jelleggel (12 hóra) 162 912
E Ft-ot betervez (a kiadásból személyi juttatások
135 182 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó 27 720 E Ft.) Egyidejűleg az intézmény dologi kiadások előirányzatán
erre a feladatra előirányzat nem biztosítható.
Határidő: a 2019. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István
517/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Tudomásul veszi jelen előterjesztés VII. pontjában bemutatott, a Budapesti Módszertani Szociális
Központ és Intézményei központosított feladatellátásáról készült tájékoztatást.
518/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei költségvetési szerv alapító okiratát az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az
előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert a módosító okirat aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti
intézkedésre.
Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István
519/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat- és
létszámmódosításokról szóló döntéseket vezesse át
a költségvetési rendeleten.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
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A napirend 28. pontja: Javaslat döntés meghozatalára köznevelési feladatellátást szolgáló ingó és ingatlan
vagyonelemek vagyonkezelésbe adásáról
Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
520/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény 25. § (6) bekezdése alapján jóváhagyja és
megköti a szerződést a Budapest XX. Kerületi Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium köznevelési feladatellátását szolgáló ingó és ingatlan
vagyon vagyonkezelésbe adása tárgyában az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal,
és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 29. pontja: Javaslat a „HOSTIS” Idegenforgalmi és Nemzetközi, Gazdasági Szakképzési Közalapítvány alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
521/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
módosítja a „HOSTIS” Idegenforgalmi és Nemzetközi, Gazdasági Szakképzési Közalapítvány alapító
okiratát az alábbiak szerint:
a felügyelőbizottság elnökének dr. Galambos Juditot választja meg 2018. június 1-től 2020. december
31-ig terjedő határozott időre.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
522/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „HOSTIS” Idegenforgalmi és Nemzetközi, Gazdasági Szakképzési Közalapítvány
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 4. számú melléklete
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására, illetve a módosítások bírósági nyilvántartásba vétele iránti eljárás
megindítására.
Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 30. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabó
Ervin Könyvtár alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

523/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy figyelemmel arra, hogy a Fővárosi
Szabó Ervin Könyvtár a Budapest I. kerület, belterület 14408/0/A/3 helyrajzi számú – természetben a
1011 Budapest I. kerület, Fő u. 11–13. fszt. 3. – ingatlant nem használja, az a Fővárosi Önkormányzat
közfeladatai ellátásához nem szükséges, ezért azt
az intézmény használatából kivonja. Ennek érdekében módosítja a jelenleg hatályos alapító okiratát az előterjesztés 3/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 3/C. sz. melléklete szerinti tartalommal,
és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 3/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő
kiadására, továbbá a törzskönyvi nyilvántartásba
történő bejegyzés iránti intézkedésekre.
Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 31. pontja: Javaslat a köznevelési ágazathoz tartozó egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
524/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 84. §-a alapján a Fővárosi Önkormányzat Óvodáját átszervezi, a 2018/2019-es
nevelési évtől a maximálisan felvehető gyermekek
létszámát – 125 főről 115 főre – 10 fővel csökkenti.
Határidő: 2018. május 31.
Felelős: Tarlós István
525/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Hatályon kívül helyezi a 114/2018. (II. 21.) Főv.
Kgy. határozatot. Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Óvodája költségvetési szerv alapító okiratát az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az
előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal,
és felkéri a főpolgármestert a módosító okirat aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti
intézkedésre.
Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István
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526/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 84. §-a alapján a Cseppkő Óvodát átszervezi, 2018/2019-es nevelési évtől
a maximálisan felvehető gyermekek létszámát – 65
főről 72 főre – 7 fővel növeli.
Határidő: 2018. május 31.
Felelős: Tarlós István
527/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Hatályon kívül helyezi a 115/2018. (II. 21.) Főv.
Kgy. határozatot. Módosítja a Cseppkő Óvoda költségvetési szerv alapító okiratát az előterjesztés 9.
sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert
a módosító okirat aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat
kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő
bejegyzés iránti intézkedésre.
Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 32. pontja: Javaslat alapítványok támogatására a kulturális ágazati keretek előirányzata terhére
Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
528/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Kortárs Építészeti Központ Alapítvány által megrendezett „Budapest100 – Nyissunk a térre” elnevezésű rendezvény kiadásaihoz
3 500 E Ft támogatást biztosít a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására” cím tartalékok előirányzata terhére.
529/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
A Kortárs Építészeti Központ Alapítvány által megrendezett „Budapest100 – Nyissunk a térre” elnevezésű rendezvény támogatása érdekében 3 500 E
Ft-tal csökkenti a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására” cím tartalékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos
összeggel megemeli a „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási, ezen belül az egyéb működési
célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.
530/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat
és a Kortárs Építészeti Központ Alapítvány között
a „Budapest100 – Nyissunk a térre” elnevezésű
rendezvény támogatása tárgyban megkötendő tá-
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mogatási megállapodást az előterjesztés 1. számú
melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a közgyűlési döntést, illetve a Támogatásokat Vizsgáló Iroda jóváhagyását követő 30 nap
Felelős: Tarlós István
531/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy az Ezer Lámpás Éjszakája, az Eltűnt Gyermekek Felkutatásáért Alapítvány által
megrendezésre kerülő Ezer Lámpás Éjszakája országos programsorozat kiadásaihoz 1 000 E Ft támogatást biztosít a „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék” cím tartalékok előirányzata
terhére.
532/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Az Ezer Lámpás Éjszakája, az Eltűnt Gyermekek
Felkutatásáért Alapítvány által megrendezésre kerülő Ezer Lámpás Éjszakája országos programsorozat támogatása érdekében 1 000 E Ft-tal csökkenti a
„917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék” cím tartalékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási, ezen belül az egyéb
működési célú támogatások áht-n kívülre és az EUnak előirányzatát.
533/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat
és az Ezer Lámpás Éjszakája, az Eltűnt Gyermekek Felkutatásáért Alapítvány között az Ezer Lámpás Éjszakája országos programsorozat támogatása
tárgyban megkötendő támogatási megállapodást az
előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a közgyűlési döntést, illetve a Támogatásokat Vizsgáló Iroda jóváhagyását követő 30 nap
Felelős: Tarlós István
534/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért
Alapítvány működési kiadásai, továbbá egészségnevelő előadások, kiadványok, egészségügyi szűrések
kiadásainak támogatására 5 000 E Ft támogatást biztosít a „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék” cím tartalékok előirányzata terhére.
535/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
A Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány működési kiadásai, továbbá egészségnevelő előadások, kiadványok, egészségügyi szűrések kiadásainak támogatása érdekében 5 000 E Ft-tal csökkenti
a „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék” cím tartalékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847102 Kul-
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turális célú kiadások” cím kiadási, ezen belül az
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak előirányzatát.
536/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat
és a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány
között a működési kiadások, továbbá az egészségnevelő előadások, kiadványok, egészségügyi szűrések kiadásainak támogatása tárgyban megkötendő
támogatási megállapodást az előterjesztés 3. számú
melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a közgyűlési döntést, illetve a Támogatásokat Vizsgáló Iroda jóváhagyását követő 30 nap
Felelős: Tarlós István
537/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy az Ars Sacra Alapítvány által 2018.
szeptember 15–23. között megrendezésre kerülő
Ars Sacra Fesztivál kiadásaihoz 2 000 E Ft támogatást biztosít a „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék” cím tartalékok előirányzata
terhére.
538/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Az Ars Sacra Alapítvány által 2018. szeptember 15.
és 23. között megrendezésre kerülő Ars Sacra Fesztivál támogatása érdekében 2 000 E Ft-tal csökkenti
a „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék” cím tartalékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási, ezen belül az
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak előirányzatát.
539/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat
és az Ars Sacra Alapítvány között a 2018. szeptember 15-23. között megrendezésre kerülő Ars Sacra
Fesztivál támogatása tárgyban megkötendő támogatási megállapodást az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a közgyűlési döntést, illetve a Támogatásokat Vizsgáló Iroda jóváhagyását követő 30 nap
Felelős: Tarlós István
540/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításról szóló döntéseket vezesse át a költségvetési rendeleten.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
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541/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat
és a Centrál Színház Nonprofit Kft. között az előterjesztői kiegészítés 6. sz. melléklete szerinti 2018.
évi közszolgáltatási szerződést, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.
Határidő: 45 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 33. pontja: Javaslat a Lehel téri templom
előtti terület környezetrendezése című feladat megvalósításához szükséges döntések meghozatalára
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
542/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Budapest, Lehel téri templom
előtti terület környezetrendezése” feladatot 122 000
E Ft összköltséggel valósítja meg a Fővárosi Önkormányzat és a XIII. kerületi Önkormányzat 50–
50%-os hozzájárulása mellett.
Budapest Főváros Önkormányzata az érvényes költségvetési rendeletében a „Budapest Lehel tér előtti
terület tereprendezése” megnevezéssel 60 000 E Ftot biztosított, valamint kötelezettséget vállal további
1 000 E Ft forrás biztosítására.
Továbbá együttműködési megállapodást köt a XIII.
kerületi Önkormányzattal, amelynek keretében a
XIII. kerületi Önkormányzat 61 000 E Ft összegű
beruházási célú támogatást nyújt a Fővárosi Önkormányzat részére.
A Lehel téri templom előtti terület környezetrendezésére a FŐKERT NZrt. megvalósításában kerül
sor.
543/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
A „Budapest, Lehel téri templom előtti terület környezetrendezése” feladat pénzügyi fedezetének
rendezése céljából tervbe veszi a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási
célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatán a „Budapest XIII. kerületi Önkormányzat” támogatást 61 000 E Ft összegben a
„Budapest, Lehel téri templom előtti terület környezetrendezése” feladathoz kapcsolódóan.
Továbbá csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatot a „Lehel téri
Templom előtti terület tereprendezése” feladaton
60 000 E Ft-tal.
Ezzel egyidejűleg tervbe veszi az új „Budapest, Lehel téri templom előtti terület környezetrendezése”
feladatot 122 000 E Ft összegben. Ennek érdekében
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megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások”
cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 95 063 E Ft-tal, a beruházási
célú előzetesen felszámított áfát 25 667 E Ft-tal,
a fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfával
előirányzatát 1 270 E Ft-tal.
Az új „Budapest, Lehel téri templom előtti terület környezetrendezése” feladat összköltsége
122 000 E Ft-ra változik, 2018. évi üteme 122 000 E
Ft, ebből önkormányzati beruházások 95 063 E Ft,
a beruházási célú előzetesen felszámított áfa 25 667
E Ft, a fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások
áfával 1 270 E Ft (nettó 1 000 E Ft, áfa 270 E Ft).
544/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az
előirányzat-módosításról szóló döntések költségvetési rendeleten történő átvezetéséről.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
545/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy.
rendelet 40. § (7) bekezdésében foglaltak alapján
eseti jelleggel magához vonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört, és jóváhagyja az új 007643 azonosító számú „Budapest Lehel téri templom előtti
terület környezetrendezése” feladat engedélyokiratát a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának
rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdése alapján az előterjesztés 1.
számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a
főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István
546/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros XIII.
kerületi Önkormányzattal kötendő együttműködési
megállapodást az előterjesztés 2. számú mellékletében foglalt tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István
547/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a „Budapest, Lehel téri templom
előtti terület környezetrendezése” feladat 122.000 E
Ft összköltsége terhére a FŐKERT NZrt.-vel tervezési megállapodást köt 3 048 E Ft összegben,
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megvalósítási megállapodást köt 115 904 E Ft ös�szegben, valamint a műszaki ellenőri feladatok elvégzésére megállapodást köt 3 048 E Ft összegben.
548/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a FŐKERT NZrt.-vel kötendő tervezési megállapodást az előterjesztés 3. számú mellékletében foglalt tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: az engedélyokirat és a Budapest Főváros
XIII. kerületi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás hatálybalépését követő 15 nap
Felelős: Tarlós István
549/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a FŐKERT NZrt.-vel kötendő megvalósítási megállapodást az előterjesztés 4.
számú mellékletében foglalt tartalommal, egyben
felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: az engedélyokirat és a Budapest Főváros
XIII. kerületi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás hatálybalépését követő 15 nap
Felelős: Tarlós István
550/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a FŐKERT NZrt.-vel kötendő műszaki ellenőri feladatok elvégzésére vonatkozó megállapodást az előterjesztés 5. számú
mellékletében foglalt tartalommal, egyben felkéri a
főpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: az engedélyokirat és a Budapest Főváros
XIII. kerületi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás hatálybalépését követő 15 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 34. pontja: Javaslat a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.-vel kötött közszolgáltatási
szerződés módosítására
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
551/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
tudomásul veszi, hogy a Belügyminisztérium „A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása” című pályázaton
555 688 E Ft-ot ítélt meg, mely összeg 59 705 E Fttal magasabb, mint a 2018. évi költségvetésben bevételi oldalon megtervezett 495 983 E Ft.
552/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
„A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása” című pályázaton elnyert többletbevétel rendezése érdekében
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59 705 E Ft-tal megemeli a „853801 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről”
cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú
támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001
Általános tartalék” cím kiadása, azon belül a tartalékok előirányzatát.
553/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításokat vezesse át a költségvetési rendeleten.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
554/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a FŐKÉTÜSZ Fővárosi
Kéményseprőipari Kft.-vel a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló
Iroda (TVI) jóváhagyó állásfoglalásának beérkezését követő aláírására.
Határidő: a TVI döntésének beérkezését követő 30
nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 35. pontja: Javaslat a KEHOP-3.2.1. „A
fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” c. projekthez kapcsolódó konzorciumi
együttműködési megállapodás módosítására
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
555/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. és Budapest Főváros Önkormányzata között a KEHOP-3.2.1-15-2017-00024
azonosító számú, „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre”
tárgyú támogatásban részesített projekt megvalósítására vonatkozó konzorciumi együttműködési
megállapodás 1. sz. módosítását az előterjesztés 1.
számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a konzorciumi
együttműködési megállapodás 1. sz. módosításának
aláírásáról.
Határidő: 2018. június 15.
Felelős: Tarlós István
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556/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és Csömör Nagyközség Önkormányzata
közötti „Megállapodás Adásvételi szerződés és bányászati jog rendezéséről szóló megállapodás felbontásáról” tárgyú szerződést a 008-as sorszámon
kiosztott előterjesztői kiegészítés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, amely alapján Csömör
Nagyközség Önkormányzata vállalja, hogy 15 naptári napon belül visszafizeti Budapest Főváros Önkormányzatának a szerződés teljesítése során átutalt
381 000 000 Ft vételárelőleget, egyidejűleg Budapest
Főváros Önkormányzata pedig vállalja az Ingatlanon
fennálló tulajdonjogának törlését és Csömör Nagyközség Önkormányzata tulajdonjogának visszajegyzését az ingatlan-nyilvántartásban azzal, hogy a felek
egymással szemben további igényt nem érvényesítenek. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a
megállapodás aláírásáról.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
557/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy „A fővárosi hulladékgazdálkodási
rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése,
a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” feladat részeként megvalósítandó
Nagy válogatómű csarnokbővítéshez kapcsolódó
KEHOP támogatásból nem elszámolható falbontási
munkák költségére nettó 24 000 E Ft többletfedezetet biztosít. A KEHOP támogatásból nem elszámolható műszaki mérnöki többletfeladatokra 8 000
E Ft + áfa többletfedezetet biztosít azzal, hogy az
áfa visszaigényelhető.
558/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatásból
nem elszámolható költségek fedezetére a 2018. évben a „840301 Önkormányzati beruházások” címen
„A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése”
feladaton 34 160 E Ft forrást biztosít. A kiadásból
önkormányzati beruházás 32 000 E Ft, az előzetesen felszámított levonható áfa 2 160 E Ft.
Továbbá a beruházás összköltségébe beszámítandó
levonható fordított áfa 6 480 E Ft-tal változik.
A feladat összköltsége 15 593 862 E Ft-ra változik,
2017. december 31-ig tény 3 197 732 E Ft, a 2018.
évi kiadási igény összesen 2 721 140 E Ft-ra változik, ebből önkormányzati beruházások 2 466 924
E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa
196 879 E Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 57 337 E Ft (ebből nettó 45 769 E Ft,
áfa 11 568 E Ft). A feladathoz kapcsolódó 2018. évi
levonható fordított áfa 413 519 E Ft, 2019. évi ütem
9 261 471 E Ft.
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A feladat forrásszerkezete:
2017. december 31-ig tény 3 197 732 E Ft (ebből
KEOP támogatás 1 986 278 E Ft, önerő támogatás
129 936 E Ft, KEHOP támogatás 8 323 325 E Ft, saját forrás –7 241 807 E Ft), 2018. évi kiadási igény
összesen 2 721 140 E Ft (saját forrás), a feladathoz kapcsolódó 2018. évi levonható fordított áfa
413 519 E Ft, 2019. évi ütem 9 261 471 E Ft (önerő
támogatás 544 483 E Ft, saját forrás 8 716 988 E Ft).
559/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításról szóló döntést vezesse át a költségvetési
rendeleten.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
560/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a
hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának
növelése” megnevezésű 006812 számú engedélyokirat 10. számú módosítását a 0011-es sorszámon
kiosztott előterjesztői kiegészítés 6. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat módosításának aláírásáról.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István
561/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a Fővárosi Önkormányzat és
az Enviroduna Kft. közötti „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak
bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás
arányának növelése” projekt KEHOP szakaszában
ellátandó FIDIC Mérnök és műszaki ellenőri feladataira szóló megállapodás 2. számú módosítását a
0011-es sorszámon kiosztott előterjesztői kiegészítés
7. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a
főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István
562/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a Fővárosi Önkormányzat és
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezet és
Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító
Hatósága közötti „A fővárosi hulladékgazdálkodási
rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése,
a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának
növelése” című projekt támogatási szerződés szakaszolt projekt második szakasz megvalósítására –
2. számú módosítással egységes szerkezetben – tervezetét a 0011-es sorszámon kiosztott előterjesztői
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kiegészítés 8. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 36. pontja: Javaslat Budapest Főváros
Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetéséről
szóló 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
563/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a főpolgármester javaslata alapján a
„844702 Főpolgármesteri keret” cím terhére 300 E
Ft-tal támogatja a Szent László Király Alapítvány
a Szellemi és Erkölcsi Megújulásért szervezetet
a Kárpátia együttes 15. évfordulója alkalmából, a
zenekarról, valamint a magyarság sorskérdéseiről
rendhagyó módon szóló dokumentumfilm elkészítésének költségei céljára és felkéri a főpolgármestert a vonatkozó intézkedések megtételére.
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 24/2018. (VI. 27.) önkormányzati rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2018.
évi összevont költségvetéséről szóló 7/2018. (III.
5.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés – előterjesztői kiegészítésekkel módosított – 2.
számú melléklete szerinti tartalommal.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
564/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a zárt ülésen tárgyalandó előterjesztéseket a napirendi sor végén tárgyalja meg.
A napirend 37. pontja: Javaslat az állam által átvállalt, az Európai Beruházási Bankkal megkötött hitelszerződések módosítására
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
565/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata, Magyarország és az Európai Beruházási Bank (EIB) között az előterjesztés – előterjesztői kiegészítéssel módosított – 1. számú melléklete
szerinti háromoldalú megállapodásokat, és felkéri a
főpolgármestert azok aláírására.
Határidő: 5 nap
Felelős: Tarlós István
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A napirend 38. pontja: Javaslat fővárosi névtelen
közterület elnevezésére
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
566/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Budapest III. kerületi 23152/36
helyrajzi számú névtelen közterületet Adam Mickiewicz parkként nevezi el.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 39. pontja: Javaslat a TÉR_KÖZ
városrehabilitációs pályázatok egyes támogatási szerződéseinek megkötésére
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
567/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata között a „Jókai tér komplex
megújítása” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási
szerződés aláírására.
Határidő: 2018. július 31.
Felelős: Tarlós István
568/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata között a „Csepeli Rákóczi kert megújítása, közösségi tervezés keretében” c. projektről
szóló támogatási szerződést az előterjesztés 2. sz.
melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: 2018. július 31.
Felelős: Tarlós István
569/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Hatályon kívül helyezi a 129/2018. (II. 21.) Főv.
Kgy. határozatot.
570/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XI. kerület Újbuda
Önkormányzata között „A Gazdagréti tér megújítása” c. projektről szóló támogatási szerződést az
előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal,
és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés
aláírására.
Határidő: 2018. július 31.
Felelős: Tarlós István

2172

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

571/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat között az „Adyliget park megújítása” c.
projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztői kiegészítés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási
szerződés aláírására.
Határidő: 2018. július 31.
Felelős: Tarlós István
A napirend 40. pontja: Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 2018. évi üzleti tervének elfogadására
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
572/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56.
§ (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BKK
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként (alapítójaként) eljárva – megismerve a BKV Zrt. 2018. évi üzleti tervét – elfogadja a BKK Zrt. 2018. évi üzleti tervét az
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, melyben a tervezett feladatok teljes forrásigénye bruttó 95 550 216 E Ft.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 3:109. § (4) bekezdésében foglaltak alapján
a BKK Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 41. pontja: Javaslat a BKV Zrt. 2018. évi
üzleti tervének elfogadására
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
573/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56.
§ (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként (alapítójaként) eljárva
elfogadja a 116 024 M Ft finanszírozási lehetőség
alapján összeállított, az előterjesztés 1. számú mellékletét képező BKV Zrt. 2018. évi üzleti tervét.
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574/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a BKV Zrt. vezérigazgatóját, hogy a veszteséges üzleti tervére tekintettel a BKV Zrt. biztonságos működésének tulajdonosi nyomon követése érdekében nyújtsa be az 1795/2016. (XII.
7.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott MonitoringControlling Kézikönyv előírásai alapján elkészített
évközi kiértékelő jelentést 2018. június 30. fordulónapra, valamint a 2018. évi első féléves tényadatok
alapján a 2018. éves várható adatok bemutatását –
az üzleti terv részletezettségében és formájában –
2018. augusztus 31-ig.
Határidő: 2018. augusztus 31.
Felelős: a BKV Zrt. vezérigazgatója
575/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
A 2017. évi alulkompenzáció és észszerű nyereség
8,5 Mrd Ft-os összegéből 4,5 Mrd Ft összegre új
kötelezettséget vállalni csak az üzleti terv részét képező beruházási terv módosítása révén engedélyezett.
Határidő: 2018. szeptember 30.
Felelős: a BKV Zrt. vezérigazgatója
576/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 3:109. § (4) bekezdésében foglaltak alapján
a BKV Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 42. pontja: Javaslat a Budapest 2024 Zrt.
„v.a.” alapszabályának módosítására
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
577/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva
úgy dönt, hogy a Budapest 2024 Zrt. „v.a.” társasági közgyűlési ülés tartása nélküli írásbeli határozathozatala során a Budapest Főváros Önkormányzata
mint részvényes képviseletében eljáró, a főpolgármester által meghatalmazott személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a
következő döntések meghozatalát:
– A Társaság székhelyének áthelyezését a H-1097
Budapest, Könyves Kálmán körút 12–14. szám
alatti címre.
– A Társaság H–1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1. em. cím alatt található telephelyének törlését.
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– A Társaság Alapszabályának 1.2 és 1.3 pontjának törlését.
– Az 1.2 pont eddigi szövege helyett az alábbi
szöveg megállapítását:
A Társaság székhelye: 1097 Budapest, Könyves
Kálmán körút 12–14.
Felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő
meghatalmazásának aláírására és kiadására.
Határidő: a társasági közgyűlési ülés tartása nélküli
határozathozatalának napja
Felelős: Tarlós István
A napirend 43. pontja: Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel kötendő 2018. évi megállapodások megkötésére
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
578/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő eszközök után a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által 2018. évben fizetendő bérleti és
használati díjról szóló megállapodást az előterjesztés
1. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: az FCSM Zrt. közgyűlését követő 30 nap
Felelős: Tarlós István
579/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a BKSZT projekt keretében beszerzett, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő monitoringbusz üzemeltetési költségeinek elszámolásáról szóló 2018. évi megállapodást
az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a Főpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: az FCSM Zrt. közgyűlését követő 30 nap
Felelős: Tarlós István
580/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56.
§ (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Fővárosi
Csatornázási Művek Zrt. közgyűlésén Budapest
Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője
kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával
támogassa az előterjesztés 1–2. sz. mellékletei szerinti megállapodások megkötését.
Határidő: az FCSM Zrt. közgyűlésének napja
Felelős: Tarlós István
581/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő
meghatalmazásának aláírására és kiadására.
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Határidő: az FCSM Zrt. közgyűlését megelőző 15 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 44. pontja: Javaslat a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. 2017. évi konszolidált
beszámolójával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
582/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56.
§ (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BVH
Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. legfőbb
szerveként eljárva:
– Jóváhagyja a Társaság könyvvizsgálójának
(BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft., 1103
Budapest, Kőér utca 2/a., könyvvizsgálatért felelős személy: Baumgartner Ferenc bejegyzett
könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002955)
jelentését a Társaság 2017. évi konszolidált
éves beszámolójáról és konszolidált üzleti jelentéséről.
– Jóváhagyja az Igazgatóság határozatát a Társaság 2017. évi konszolidált éves beszámolójáról
és konszolidált üzleti jelentéséről.
– Jóváhagyja a felügyelőbizottság jelentését,
határozatát a Társaság 2017. évi konszolidált
éves beszámolójáról és konszolidált üzleti jelentéséről.
– A könyvvizsgálói jelentésre figyelemmel jóváhagyja a Társaság 2017. üzleti évére vonatkozó konszolidált éves beszámolóját (konszolidált
mérlegét, konszolidált eredménykimutatását,
konszolidált kiegészítő mellékletét) és konszolidált üzleti jelentését az alábbi fő számokkal:
2017. december 31.
(adatok E Ft-ban)
Mérlegfőösszeg

207 462 879

Saját tőke

113 997 892

Jegyzett tőke

50 319 000

Adózás előtti eredmény

5 114 352

Adózott eredmény

3 613 003

Korrigált adózott eredmény

3 604 237

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra
hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
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A napirend 45. pontja: Javaslat a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2018. évi üzleti tervének és közbeszerzési
tervének elfogadására
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
583/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56.
§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapítójaként (és egyedüli
részvényeseként) a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva elfogadja a Társaság 2018. évi
üzleti tervét az előterjesztés 1–2. sz. mellékletei
szerinti tartalommal.
584/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56.
§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapítójaként (és egyedüli
részvényeseként) a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva elfogadja a Társaság 2018. évi
közbeszerzési tervét az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.
585/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a BVH
Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen
Működő Részvénytársaság ügyvezetését értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 46. pontja: Javaslat a BKV Zrt. és a BKK
Zrt. 2017. évi beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
586/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti
Közlekedési Zrt. legfőbb szerveként eljárva:
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– Jóváhagyja az Igazgatóság határozatát a Társaság 2017. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről.
– Jóváhagyja a felügyelőbizottság jelentését tartalmazó határozatát a Társaság 2017. évi éves
beszámolójáról és üzleti jelentéséről.
– Jóváhagyja a Társaság könyvvizsgálójának
(Crowe FST Audit Kft., 1124 Budapest, Jagelló
út 14., Kőszegi Lászlóné könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003946) jelentését a Társaság
2017. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről.
– Jóváhagyja – figyelemmel az igazgatóság és a
felügyelőbizottság által meghozott határozatokra – a Társaság 2017. évi éves beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő
mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:
ÉVES BESZÁMOLÓ

2017. december 31.
(adatok M Ft-ban)

Mérlegfőösszeg

662 119

Saját tőke

212 519

Jegyzett tőke

116 000

Üzemi eredmény

121

Adózás előtti eredmény

110

Adózott eredmény

110

– Jóváhagyja a 2017. évi adózott eredmény eredménytartalékba történő helyezését.
– Jóváhagyja, hogy a Társaság Igazgatóságának
tagjai részére a felmentvény kiadásra kerüljön
az Igazgatóság 68/2018. (IV. 15.) sz. és a felügyelőbizottság 29/2018. (IV. 16.) sz. határozataiban foglalt javaslat szerint – a 2017. évi beszámoló elfogadásával egyidejűleg – az előző
üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység
megfelelőségének megállapításáról.
– Tudomásul veszi a Társaság felügyelőbizottságának 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját az előterjesztés 1/3. számú melléklete
szerinti tartalommal.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra
hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
587/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. legfőbb szerveként eljárva:
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– Jóváhagyja az Igazgatóság határozatát a Társaság 2017. évi éves beszámolójáról, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.
– Jóváhagyja a felügyelőbizottság jelentését a
Társaság 2017. évi éves beszámolójáról.
– Jóváhagyja a Társaság könyvvizsgálójának
(Crowe FST Audit Kft., nyilvántartási száma:
002455, 1124 Budapest, Jagelló út 14., könyvvizsgálatért személyében felelős: Kőszegi
Lászlóné könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám:
003946) jelentését a Társaság 2017. évi éves
beszámolójáról.
– Jóváhagyja – figyelemmel a Társaság Igazgatósága és felügyelőbizottsága által hozott határozatokra – a Társaság 2017. évi éves beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő
mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:
ÉVES BESZÁMOLÓ
Mérlegfőösszeg

2017. december 31.
(adatok M Ft-ban)
165 880

Saját tőke

5 774

Jegyzett tőke

1 980

Adózás előtti eredmény

749

Adózott eredmény

749
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588/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56.
§ (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Közlekedési Zrt. (BKV Zrt.) legfőbb szerveként eljárva:
– Jóváhagyja a BKV Zrt. és konszolidációba bevont leányvállalatai 2017. évi tevékenységéről
készített konszolidált beszámolót és konszolidált üzleti jelentést.
– Jóváhagyja a BKV Zrt. felügyelőbizottságának
a Társaság 2017. évi tevékenységéről készített
konszolidált beszámolójáról szóló jelentését.
– Jóváhagyja a BKV Zrt. könyvvizsgálójának
(Crowe FST Audit Kft., a könyvvizsgálatért felelős: Kőszegi Lászlóné bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai nyilvántartási száma: 003946)
jelentését a BKV Zrt. 2017. évi konszolidált beszámolójáról.
– Jóváhagyja – figyelemmel az Igazgatóság és
a felügyelőbizottság határozataira és a könyvvizsgáló jelentésére, valamint a BKK Zrt. javaslatára is – a BKV Zrt. 2017. üzleti évre
vonatkozó konszolidált beszámolóját a következők szerint:

– Jóváhagyja a 2017. évi adózott eredmény eredménytartalékba történő helyezését.
– Jóváhagyja, hogy a Társaság Igazgatóságának
tagjai részére a felmentvény kiadásra kerüljön
az Igazgatóság 166/2018. (IV. 18.) sz. határozatában foglalt javaslat szerint – a 2017. évi beszámoló elfogadásával egyidejűleg – az előző
üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység
megfelelőségének megállapításáról.
– Tudomásul veszi a Társaság felügyelőbizottságának 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját az előterjesztés 2/3. számú melléklete
szerinti tartalommal.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra
hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra
hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 47. pontja: Javaslat a BKV 2017. évi
konszolidált beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntésekre
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

A napirend 48. pontja: Javaslat a BKK Budapesti
Közlekedési Központ Zrt. 2017. évi konszolidált beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

KONSZOLIDÁLT ÉVES
BESZÁMOLÓ

2017. december 31.
(adatok M Ft-ban)

Mérlegfőösszeg

660 913

Saját tőke

211 310

Jegyzett tőke

116 000

Tőketartalék

47 077

Eredménytartalék

49 422

Adózás előtti eredmény

336

Adózott (korrigált)
eredmény

332
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589/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. legfőbb szerveként eljárva:
– Jóváhagyja a BKK Zrt. és konszolidációba bevont leányvállalatai 2017. évi tevékenységéről
készített konszolidált beszámolót és üzleti jelentést.
– Jóváhagyja a BKK Zrt. felügyelőbizottságának
a Társaság 2017. évi tevékenységéről készített
konszolidált beszámolójáról szóló jelentését.
– Jóváhagyja a Társaság könyvvizsgálójának
(Crowe FST Audit Kft., a könyvvizsgálatért felelős: Kőszegi Lászlóné bejegyezett könyvvizsgáló, kamarai nyilvántartási száma: 003946)
jelentését a BKV Zrt. 2017. évi konszolidált beszámolójáról.
– Jóváhagyja – figyelemmel az igazgatóság és felügyelőbizottság által hozott határozatokra, valamint a könyvvizsgáló jelentésére is – a BKK
Zrt. 2017. üzleti évre vonatkozó konszolidált
beszámolóját a következők szerint:

590/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56.
§ (1) bekezdésében foglaltak alapján, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő
Részvénytársaság legfőbb szervének hatáskörében
eljárva jóváhagyja a BKK Budapesti Közlekedési
Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság felügyelő-bizottságának ügyrendjét az előterjesztés
3. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a BKK
Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

KONSZOLIDÁLT ÉVES
BESZÁMOLÓ
Mérlegfőösszeg

2017. december 31.
(adatok M Ft-ban)
169 488

Saját tőke

5 721

Jegyzett tőke

1 980

Tőketartalék

2 437

Eredménytartalék

488

Adózás előtti eredmény

606

Adózott (korrigált) eredmény

649

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra
hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 49. pontja: Javaslat a BKK Budapesti
Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság felügyelőbizottsági ügyrendjének jóváhagyására
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

A napirend 50. pontja: Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2018. május 31-én tartandó közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
591/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2018.
május 31-én megtartandó (évi rendes) közgyűlésén
Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes
képviseletében eljáró, a főpolgármester által meghatalmazott személy, kötött mandátummal eljárva
„igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:
1. napirendi pont tekintetében:
A Fővárosi Vízművek Zrt. 2017. évi beruházási
tervének teljesítéséről szóló jelentés elfogadását.
2–4. napirendi pontok tekintetében:
A Fővárosi Közgyűlés 2018. április 25-i ülésén
a Társaság 2017. évi beszámolója és kapcsolódó dokumentumai vonatkozásában meghozott
300/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. határozat szerinti
döntés meghozatalát.
5. napirendi pont tekintetében:
A Társaság 2018. évi üzleti tervének 35 365 M
Ft nettó árbevétellel történő elfogadását.
6. napirendi pont tekintetében:
A Fővárosi Közgyűlés 2018. április 25-i ülésén a Társaság könyvvizsgálója vonatkozásában meghozott 183/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy.
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határozat szerinti döntés meghozatalát, valamint a döntéshez kapcsolódó alapszabály-módosítás elfogadását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.
7. napirendi pont tekintetében:
A Társaság székhelyváltozással összefüggő
alapszabály-módosításának elfogadását az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal.
8. napirendi pont tekintetében:
– A Társaság
beruházásifőösszeg-kerete
6 140 956 E Ft összegre történő megemelésének elfogadását.
– A 2018. évi beruházási terv 2. sz. módosítására tett javaslat elfogadását.
9. napirendi pont tekintetében:
A Belvárosi Hálózatüzemeltetési Kirendeltség,
a Hálózati Koordinációs Kirendeltség és a FŐTÁV vezetékjavítások elvégzéséhez szükséges
tanúsított műhely elhelyezésére vonatkozó, legfeljebb 220 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmány elfogadását.
Felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő
meghatalmazásának aláírására és kiadására.
Határidő: a Társaság 2018. május 31-én (megismétlés
esetén 2018. június 11-én) megtartandó közgyűlésének napja
Felelős: Tarlós István
A napirend 51. pontja: Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. megismételt 2018. május 31-én tartandó éves rendes közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
592/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56.
§ (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy
dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő megismételt éves rendes közgyűlésén
2018. május 31-én Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes képviseletében eljáró személy
kötött mandátummal az alábbiakban foglaltak szerint szavazhat a 3. napirend vonatkozásában:
A Társaság 2017. évi – könyvvizsgáló által auditált – éves beszámolóját (mérlegének,
eredménykimutatásának, kiegészítő mellékletének, üzleti jelentésének) az alábbi számokkal, továbbá a 2017. évi adózott eredménnyel kiegészített
eredménytartalék felhasználása során az előző évben kifizetett osztalék összegével megegyező – a
Társaság Igazgatósága és felügyelőbizottsága ál-
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tal is javasolt – 4 036 667 E Ft osztalék kifizetését
azzal a feltétellel fogadhatja el az osztalékelsőbbségi részvényesek javára, amennyiben a szakmai
befektető(k) részvényesi képviselője támogatja az
alábbi (társasági közgyűlési határozatban foglalt
feltételt is tartalmazó) döntés meghozatalát az osztalék megállapítás vonatkozásában:
– A részvényesek az osztalékdöntés közös meghozatala előtt megegyeztek abban, hogy az
osztalékszámításra vonatkozó Fővárosi Önkormányzat általi vizsgálatok lezárása és a tulajdonosok közötti egyeztetések lefolytatása –
a 2016. és 2017. évekre megállapított osztalék
összege vonatkozásában – az osztalékszámítás
felülvizsgálatának eredménye függvényében
legkésőbb 2018. december 31-ig megtörténik.
Amennyiben az osztalékszámításra vonatkozó egyeztetések lezárását követően az osztalékelsőbbséggel rendelkező Befektetők részére a korábban megállapított összegtől pozitív
vagy negatív irányban eltérő összegű osztalék
jár, a különbözettel a 2018. évi osztalék végleges megállapításakor és kifizetéskor a Befektetők és a Fővárosi Önkormányzat utólag elszámolnak. A 2017. évre megállapított osztalék
összege nem képezheti a részvényesi szerződés alapján a szakmai befektető(k)nek fizetendő osztalékelőleg alapját. A fentiekre tekintettel a 2017. évi beszámoló elfogadható az alábbi
főbb gazdálkodási adatok rögzítése mellett:
ÉVES BESZÁMOLÓ

2017. december 31.
(adatok M Ft-ban)

Mérlegfőösszeg

137 031

Saját tőke

116 383

Jegyzett tőke

70 045

Adózás előtti eredmény

7 224

Adózott eredmény

5 028

593/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56.
§ (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy
dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő megismételt éves rendes közgyűlésén
2018. május 31-én Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes képviseletében eljáró személy
kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az alábbi döntések meghozatalát:
1. napirendi pont: A Társaság felügyelőbizottsága jelentésének tudomásulvételét a számadás,
a számviteli törvény szerinti beszámoló és az
eredményfelhasználási indítvány megvizsgálásáról.
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2. napirendi pont: Az Igazgatóság jelentésének elfogadását a Társaság előző évi üzleti tevékenységéről.
4. napirendi pont tekintetében: „A Társaság 2018.
évi üzleti terve” napirendi pont napirendről
való levételét.
5. napirendi pont: „A Társaság 2018. Beruházási
terve elfogadására” napirendi pont napirendről
való levételét.
6. napirendi pont tekintetében: „Az FCSM Zrt.
2018. év első negyedévi auditált beszámolója, döntés osztalékelőleg kifizetéséről” napirendi pont napirendről való levételét.
7. napirendi pont: A Törsvíz Kft. víziközmű-szolgáltató jogviszonyának megszűnésével összefüggő döntések napirendi pont keretén belül:
a) A Törsvíz Csatornamű Kft. 2018. április 8-át követően végelszámolással történő
jogutód nélküli megszűnésére és a végelszámolási eljárás megindítására vonatkozó
taggyűlési döntés meghozatalához a hozzájárulás megadását.
b) Az FCSM Zrt. saját tulajdonában lévő törzsrészvények közül egy darab 100 E Ft névértékű törzsrészvény Budaörs Város Önkormányzatának 1 M Ft-os vételáron történő
értékesítése kérdésében a napirendről való
levételt.
8. napirendi pont: a Fővárosi Közgyűlés jelen
ülésén a „Javaslat egyes gazdasági társaságok
könyvvizsgálóinak megválasztására és díjazásuk megállapítására” tárgyú előterjesztés keretén belül a Társaság könyvvizsgálójára vonatkozóan meghozott döntés szerint.
9. napirendi pont: a Társaság Igazgatóságának javaslata alapján – és a 87/2015. (I. 28.) Főv. Kgy.
határozatban megállapított – változatlan összegű tiszteletdíj megállapítását a Társaság Igazgatósága és a felügyelőbizottsága tagjainak részére 2018-as gazdasági évre.
Felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő
meghatalmazásának aláírására és kiadására.
Határidő: a Társaság megismételt éves rendes közgyűlésének napja (2018. május 31.)
Felelős: Tarlós István
A napirend 52. pontja: Javaslat Budapest Főváros
Vízkorlátozási tervének elfogadására, valamint egyes árés belvízvédekezéssel összefüggő terveinek elfogadására
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

2018. szeptember 21.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

594/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a Fővárosi Vízművek Zrt. által elkészített települési közműves vízszolgáltatás korlátozására vonatkozó tervet az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.
595/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
mint operatív védekezési feladatokat ellátó szerv által elkészített árvízvédekezési és belvízvédekezési
terveket.
596/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM
rendeletben foglalt követelményeknek megfelelő
lokalizációs tervet jóváhagyásra nyújtsa be a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülésére.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülése
Felelős: Tarlós István
A napirend 53. pontja: Javaslat az Európai Mobilitási Héthez és az Autómentes Naphoz való csatlakozás
alapjául szolgáló 2018. évi Karta elfogadására
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
597/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata
csatlakozik a 2018. évi Európai Mobilitás Hét című
programhoz az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező Kartában megjelölt mindhárom kritérium vállalásával, és felkéri a főpolgármestert a Karta aláírására.
Határidő: 2018. július 31.
Felelős: Tarlós István
A napirend 54. pontja: Javaslat közvilágítási vagyonelemek kerületi önkormányzatoktól történő ingyenes tulajdonba vételére
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
598/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 9. pontja szerint a Fővárosi Önkormányzat kötelező feladatát képező „közvilágítás biztosítása” közfeladat
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ellátásának érdekében ingyenesen átveszi Budapest
Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatától az előterjesztés 1. sz. mellékletében
részletezett közvilágítási hálózatok vagyonelemeit, ennek megfelelően a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III.
14.) Főv. Kgy. rendelet 44. § (3) bekezdése alapján
jóváhagyja és megköti az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt „Közvilágítási vagyonelemek
nyilvántartási értéken történő tulajdonba adásáról”
szóló megállapodást, és felkéri a főpolgármestert
annak aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
599/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 9. pontja szerint a Fővárosi Önkormányzat kötelező feladatát képező „közvilágítás biztosítása” közfeladat
ellátásának érdekében ingyenesen átveszi Budapest
Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatától az előterjesztés 2. sz. mellékletében részletezett közvilágítási hálózatok vagyonelemeit, ennek
megfelelően a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv.
Kgy. rendelet 44. § (3) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2. sz. mellékletében foglalt „Közvilágítási vagyonelemek nyilvántartási értéken történő tulajdonba adásáról” szóló
megállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak
aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
600/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 9. pontja szerint a Fővárosi Önkormányzat kötelező feladatát képező „közvilágítás biztosítása” közfeladat
ellátásának elősegítése érdekében ingyenesen átveszi Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatától az előterjesztés 3. sz. mellékletében részletezett közvilágítási hálózatok vagyonelemeit, ennek
megfelelően a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv.
Kgy. rendelet 44. § (3) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti az előterjesztés 3. sz. mellékletében foglalt „Közvilágítási vagyonelemek nyilvántartási értéken történő tulajdonba adásáról” szóló
megállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak
aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
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601/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 9. pontja szerint a Fővárosi Önkormányzat kötelező feladatát képező „közvilágítás biztosítása” közfeladat
ellátásának elősegítése érdekében ingyenesen átveszi Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzatától az előterjesztés 4. sz. mellékletében részletezett közvilágítási hálózatok vagyonelemeit, ennek megfelelően a Budapest Főváros
Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012.
(III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 44. § (3) bekezdése
alapján jóváhagyja és megköti az előterjesztés 4.
sz. mellékletében foglalt „Közvilágítási vagyonelemek nyilvántartási értéken történő tulajdonba adásáról” szóló megállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
602/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés 2.
számú mellékletét képező megállapodásban meghatározott befejezett beruházást mint aktivált vagyont a Fővárosi Önkormányzat mindenkori vagyonmérlegében szerepeltesse.
Határidő: a szerződés aláírását követő 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 55. pontja: Javaslat együttműködési
megállapodás megkötésére a BME-vel, illetve a XI. kerületi Önkormányzattal az „Okos folyóparti közterületek”
c. projektben ellátandó feladatok kapcsán, valamint a
Mobility-KIC létrehozásával kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
603/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti az „Okos folyóparti közterületek Budapesten” c. projektben ellátandó feladatok kapcsán Budapest Főváros Önkormányzata,
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint Budapest XI. kerületének Önkormányzata közötti együttműködési megállapodást
az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon
a megállapodás aláírásáról.
Határidő: 2018. június 15.
Felelős: Tarlós István
604/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Egyetért a Városi Mobilitási KIC létrehozására irányuló pályázat benyújtásával, azzal, hogy a pályá-
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zat elnyerése esetén az uniós támogatáson felüli
75%-ot a Főváros egyéb hazai operatív programból
vagy közvetlen európai bizottsági forrásból elnyert
támogatással egészíti ki, így többletforrás biztosítása nem szükséges.

605/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Városi Mobilitási KIC
létrehozására irányuló egyetértési megállapodást
az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon
a megállapodás aláírásáról és a vezető partner felé
történő megküldéséről.
Határidő: 2018. június 15.
Felelős: Tarlós István
606/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy nyertes Városi Mobilitási KIC pályázat esetén készítsen előterjesztést
a szükséges döntések meghozatala érdekében.
Határidő: 2019. június 30.
Felelős: Tarlós István
A napirend 56. pontja: Javaslat a Budapest Komplex
Integrált Szennyvízelvezetése projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
607/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a 4124 azonosító számú, a „Budapest
Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” feladat
engedélyokiratának 6. számú módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal,
és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az
engedélyokirat aláírásáról.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István
608/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti módosítással egységes szerkezetbe
foglalt megállapodást a XXI. kerülettel és felkéri
a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.
Határidő: 2018. május 30.
Felelős: Tarlós István
A napirend 57. pontja: Javaslat a Területi Kiválasztási Rendszerben a Döntéselőkészítő Bizottság által hozott döntések elfogadására
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

609/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
tudomásul veszi a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 64. § (4) bek., valamint 65. § (1) bek. a) pontja szerinti hatáskörében eljárva, a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok
Irányító Hatósága által – a 2014–2020 programozási időszakban meghirdetett VEKOP-6.1.1-15BP1 azonosító számú, „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának támogatása” című
pályázattal kapcsolatban – megküldött javaslatát az
előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő projektlista tekintetében.
Határidő: 2018. június 15.
Felelős: Tarlós István
A napirend 58. pontja: Javaslat a FINA 2017 VB
megrendezéséhez kapcsolódó támogatási szerződéssel
összefüggő döntések meghozatalára
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
610/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy a „FINA VB-hez
kapcsolódóan új létesítmények, valamint az azokat körülvevő, elavult közlekedési infrastruktúra
fejlesztése” tárgyban megkötött támogatási szerződés véghatáridejének 2019. december 31-ig történő
meghosszabbítása érdekében kezdeményezzen tárgyalásokat a Támogatóval.
Határidő: 2018. szeptember 30.
Felelős: Tarlós István
A napirend 59. pontja: Javaslat a Városliget középületeinek hűtési energiával történő ellátására irányuló, a
FŐTÁV Zrt. általi fejlesztési koncepcióval kapcsolatos
döntések meghozatalára
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
611/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
támogatja a városligeti középületek hűtési energiával való ellátásának igényével összefüggésben
a FŐTÁV Zrt. azon törekvését, hogy a Városliget
Zrt. által indított, primer hidegenergia-szolgáltatás
beszerzésére irányuló eljárásban ajánlatot nyújtson be és a Műjégpálya hidegenergia előállításához
szükséges hűtéstechnológiai berendezései felhasználásával a Városliget építményei számára hidegenergiát biztosítson.

2018. szeptember 21.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

612/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés mellékletét
képező megállapodást, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 60. pontja: Javaslat együttműködési
megállapodás megkötésére a Fővárosi Önkormányzat és
a MOL Nyrt. között
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
613/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a stratégiai megállapodást a
MOL Nyrt.-vel az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak
aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 61. pontja: Javaslat az 1651/2017. (XII.
20.) Főv. Kgy. határozattal módosított 50/2015. (I. 28.)
Főv. Kgy. határozattal elfogadott fővárosi településszerkezeti terv és a Budapest főváros rendezési szabályzat elfogadásáról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet X.
kerület Fehérdűlő területére vonatkozó eseti módosításához kapcsolódó környezeti értékelés szükségességének,
valamint a környezeti értékelés konkrét tartalmának és
részletezettségének eldöntésére
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
614/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy szükségesnek tartja a Budapest
X. kerület, Fehérdűlő területének az 1651/2017.
(XII. 6.) Főv. Kgy. határozattal módosított 50/2015.
(I. 28.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Budapest
főváros településszerkezeti terv (TSZT 2017) és a
Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló
5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet (FRSZ) módosításához kapcsolódóan a 2/2005. (I. 11.) Korm.
rendelet alapján környezeti vizsgálat készítését, valamint elfogadja annak tematikáját az előterjesztés
4. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a
döntés környezet védelméért felelős érintett szervezeteknek történő megküldéséről, valamint annak
közzétételéről.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
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A napirend 62. pontja: Javaslat a BFVT Kft. közfeladat-ellátás feltételeiről szóló megállapodás módosítására
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
615/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat
és a BFVT Kft. közötti közfeladat-ellátás feltételeiről szóló megállapodás 3. sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 63. pontja: Javaslat a „Műemléki Keret 2016” egyes megállapodásainak határidő-módosítására, valamint az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás
2016” egy megállapodásának felmondására
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
616/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
a „Műemléki Keret 2016” terhére hozzájárul a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest II.
kerület, Budakeszi út 73/C. szám alatti Csendilla-villa épület (képviseli: Nikoletti Zsófia) között
2017. április 28. napján megkötött, FPH059/6883/2017. iktatószámú megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2019. április 28-ra történő módosításához. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a
Budapest II. kerület, Budakeszi út 73/C. szám alatti
épülettel az előterjesztés 1.3. sz. melléklete szerinti
megállapodásmódosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a megállapodásmódosítás aláírására: a döntést követő két hónapon belül;
a pályázó levélben történő értesítésére: a döntést
követő egy hónapon belül
Felelős: Tarlós István
617/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
A „Műemléki Keret 2016” terhére hozzájárul a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest V.
kerület, Szép utca 6. szám alatti épület (képviseli:
Priszjazsnyuk Roman Nyikolajevics) között 2017.
április 28. napján megkötött, FPH059/701-3/2017.
iktatószámú megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2019. április 28-ra történő módosításához. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a
Budapest V. kerület, Szép utca 6. szám alatti épülettel az előterjesztés 2.3. sz. melléklete szerinti
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megállapodásmódosítást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a megállapodásmódosítás aláírására: a döntést követő két hónapon belül;
a pályázó levélben történő értesítésére: a döntést
követő egy hónapon belül
Felelős: Tarlós István

megállapodásmódosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a megállapodásmódosítás aláírására: a döntést követő két hónapon belül;
a pályázó levélben történő értesítésére: a döntést
követő egy hónapon belül
Felelős: Tarlós István

618/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
A „Műemléki Keret 2016” terhére hozzájárul a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest VII.
kerület, Erzsébet körút 24. szám alatti Társasház
(képviseli: Paraszthy Péter) között 2017. június
16. napján megkötött, FPH059/708-3/2017. iktatószámú megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2019. június 16-ra történő módosításához. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest
VII. kerület, Erzsébet körút 24. szám alatti Társasházzal az előterjesztés 3.3. sz. melléklete szerinti
megállapodásmódosítást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a megállapodásmódosítás aláírására: a döntést követő két hónapon belül;
a pályázó levélben történő értesítésére: a döntést
követő egy hónapon belül
Felelős: Tarlós István

621/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
A „Műemléki Keret 2016” terhére hozzájárul a
Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest
IX. kerület, Ráday utca 26. szám alatti Társasház (képviseli: Gaálné Steppán Erzsébet) között
2017. június 16. napján megkötött, FPH059/7143/2017. iktatószámú megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2019. június 16-ra történő
módosításához. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és
megköti a Budapest IX. kerület, Ráday utca 26.
szám alatti Társasházzal az előterjesztés 6.3. sz.
melléklete szerinti megállapodásmódosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a megállapodás módosítás aláírására: a
döntést követő két hónapon belül;
a pályázó levélben történő értesítésére: a döntést
követő egy hónapon belül
Felelős: Tarlós István

619/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
A „Műemléki Keret 2016” terhére hozzájárul a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest VIII.
kerület, Fiumei út 14. szám alatti Társasház (képviseli: Földi Antalné) között 2017. május 17. napján
megkötött, FPH059/710-3/2017. iktatószámú megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2019. május 17-re történő módosításához. Ezzel egyidejűleg
jóváhagyja és megköti a Budapest VIII. kerület, Fiumei út 14. szám alatti Társasházzal az előterjesztés
4.3. sz. melléklete szerinti megállapodásmódosítást,
és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a megállapodásmódosítás aláírására: a döntést követő két hónapon belül;
a pályázó levélben történő értesítésére: a döntést
követő egy hónapon belül
Felelős: Tarlós István

622/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
A „Műemléki Keret 2016” terhére hozzájárul a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest IX.
kerület, Vámház körút 9. szám alatti Társasház
(képviseli: Gaálné Steppán Erzsébet) között 2017.
június 16. napján megkötött, FPH059/715-3/2017.
iktatószámú megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2019. június 16-ra történő módosításához. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a
Budapest IX. kerület, Vámház körút 9. szám alatti Társasházzal az előterjesztés 7.3. sz. melléklete
szerinti megállapodásmódosítást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a megállapodásmódosítás aláírására: a döntést követő két hónapon belül;
a pályázó levélben történő értesítésére: a döntést
követő egy hónapon belül
Felelős: Tarlós István

620/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
A „Műemléki Keret 2016” terhére hozzájárul a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest IX.
kerület, Kinizsi utca 13. szám alatti Társasház (képviseli: Patainé Kurunczi Erzsébet) között 2017. április 28. napján megkötött, FPH059/713-3/2017.
iktatószámú megállapodásban szereplő teljesítési
határidő 2019. április 28-ra történő módosításához.
Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest IX. kerület, Kinizsi utca 13. szám alatti Társasházzal az előterjesztés 5.3. sz. melléklete szerinti

623/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
A „Műemléki Keret 2016” terhére hozzájárul a
Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (képviseli: Barta-Eke Gyula kancellár) között 2017. június 16. napján megkötött, FPH059/716-3/2017.
iktatószámú megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2019. június 16-ra történő módosításához. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel az előterjesztés 8.3. sz. melléklete szerinti
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megállapodásmódosítást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a megállapodásmódosítás aláírására: a döntést követő két hónapon belül;
a pályázó levélben történő értesítésére: a döntést
követő egy hónapon belül
Felelős: Tarlós István
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feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát és ezzel egyidejűleg, címen belül
azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül
az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
előirányzatát.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításról szóló döntést vezesse át a költségvetési
rendeleten.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István

624/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
A „Műemléki Keret 2016” terhére hozzájárul a
Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest
XIII. kerület, Tátra utca 5/C. szám alatti Társasház (képviseli: Vashegyi Gábor) között 2017. április 28. napján megkötött, FPH059/722-3/2017.
iktatószámú megállapodásban szereplő teljesítési
határidő 2019. április 28-ra történő módosításához.
Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest XIII. kerület, Tátra utca 5/C. szám alatti Társasházzal az előterjesztés 9.3. melléklete szerinti
megállapodásmódosítást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a megállapodásmódosítás aláírására: a döntést követő két hónapon belül;
a pályázó levélben történő értesítésére: a döntést
követő egy hónapon belül
Felelős: Tarlós István

627/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „Budapest Építészeti Nívódíja 2018”
pályázati kiírást az előterjesztés 1. sz. mellékletében
foglalt tartalommal, és felkéri főpolgármestert, hogy
gondoskodjon a pályázati kiírás Budapest Portálon
való közzétételéről és az Ügyfélszolgálati Irodán
(Budapest V. kerület, Bárczy István utca 1–3.) nyomtatott formában való hozzáférhetőségéről.
Határidő: 2018. július 30.
Felelős: Tarlós István

625/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2016” terhére felmondja a Budapest Főváros Önkormányzata és a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola
és Kollégium, a Magyar Képzőművészeti Egyetem
Gyakorlóiskolája (képviseli: Szűcs Tibor) között
2017. április 6. napján megkötött, FPH059/4033/2017. iktatószámú megállapodást az előterjesztés 10.2. sz. melléklete szerinti tartalommal. Ezzel
egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a felmondó
nyilatkozat aláírására és az értesítés megküldésére.
Határidő: a felmondó nyilatkozat aláírására: a döntést
követő két hónapon belül;
a pályázó levélben történő értesítésére: a döntést
követő egy hónapon belül
Felelős: Tarlós István

A napirend 65. pontja: Javaslat a Radnóti Miklós
Színház Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

A napirend 64. pontja: Javaslat a 2018. évi „Budapest Építészeti Nívódíja” pályázat kiírására
Előterjesztők: dr. Szeneczey Balázs, dr. SzalayBobrovniczky Alexandra
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
626/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
a „Budapest Építészeti Nívódíja 2018” pályázata
fedezetének biztosítása érdekében 8 000 E Ft-tal
csökkenti a „880802 Főépítészi és városrendezési

628/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy támogatási megállapodást köt a
Budapesti Építész Kamarával a 2018. évre tervezett „Budapest Építészeti Nívódíja 2018” pályázat
megvalósítására az előterjesztés 2. sz. melléklete
szerint.
Határidő: a TVI által megküldött állásfoglalást követően azonnal
Felelős: Tarlós István

629/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56.
§ (1) bekezdése alapján a Radnóti Miklós Színház
Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:
– Elfogadja a Társaság 2018. évi üzleti tervét az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra
hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Tarlós István
A napirend 66. pontja: Javaslat a Madách Színház
Nonprofit Kft.-vel, valamint a Szabad Tér Színház Non-
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profit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
630/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
támogatja és elfogadja az előterjesztésben szereplő érveket, és Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv.
Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján előzetes
hozzájárulását adja, hogy a Madách Színház Nonprofit Kft. a működéshez elengedhetetlenül szükséges digitális hangkeverőrendszert – saját erőből, a
Fővárosi Önkormányzat anyagi hozzájárulása nélkül – beszerezze és az ezzel összefüggő szerződést
megkösse.
Egyben felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói
döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
631/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján hozzájárul, hogy
a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. a Társaság
programjaihoz kapcsolódó hang- és világítástechnika tervezése, kivitelezése a szükséges eszközök
és kezelőszemélyzet biztosításával, valamint a városmajori és a margitszigeti szabadtéri színházak erősáramú rendszerének üzemeltetése tárgyú
megállapodástervezetet az Omega Trading Kft.vel – saját erőből, a Fővárosi Önkormányzat anyagi hozzájárulása nélkül – az előterjesztés 5. számú
melléklete szerinti tartalommal aláírja, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a
Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 67. pontja: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására Kontur András: Reviczky Imre emlékkövének felállításához a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületen
Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
632/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja – az 1991. évi XX. törvény 109. § (1)
bekezdése alapján – Kontur András szobrászmű-
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vész alkotásának, Reviczky Imre emlékkövének – a
BTM Budapest Galéria Képzőművészeti szakértői
állásfoglalásában javasolt módosításokkal történő, valamint Budapest Főváros III. kerület ÓbudaBékásmegyer Önkormányzata költségvállalásával
történő – köztéri elhelyezését a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló, Budapest III. kerület,
Bogdáni út – Reviczky ezredes utca sarkán elterülő 18556/29 helyrajzi számú közterületen azzal a
feltétellel, hogy későbbi fenntartásáról is Budapest
Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata gondoskodik.
Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 6. számú
mellékletét képező tulajdonosi hozzájárulás aláírására.
Határidő: a határozat megküldésére: 15 nap;
a tulajdonosi hozzájárulás aláírására: 60 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 68. pontja: Javaslat a BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.-vel az
„Új Budapestinfo Pont kialakítása a Bálna Budapest
épületében” tárgyban megkötött támogatási szerződés
elszámolási határidejének módosítására
Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
633/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai
Központ Nonprofit Kft. között az „Új Budapestinfo
Pont kialakítása a Bálna Budapest épületében”
tárgyban megkötendő 1. számú támogatási szerződésmódosítást az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert
annak aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 69. pontja: Javaslat a Környezetvédelmi
Alap 2017. évi alapítványi támogatási szerződések módosításának jóváhagyására
Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
634/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti az Alapítvány a Budapesti
Dohány utcai Zsinagógáért „Az Újpesti Szeretetotthon kertjének elkerülhetetlen rendbetétele” című
pályázata támogatási szerződésének 1. számú módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete sze-
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rinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a
szerződés aláírására.
Határidő: 2018. május 30.
Felelős: Tarlós István
635/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Kölcsey Gimnáziumért
Közhasznú Alapítvány a „Belvárosi tanösvény”
című pályázata támogatási szerződésének 1. számú
módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a
szerződés aláírására.
Határidő: 2018. május 30.
Felelős: Tarlós István
A napirend 70. pontja: Javaslat Budapest 2017. évi
Környezeti Állapotértékelésének elfogadására
Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
636/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a „Budapest Környezeti Állapotértékelése 2017.” című dokumentumot az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Budapest Környezeti Állapotértékelése 2017. dokumentum Budapest Portálon történő közzétételéről.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 71. pontja: Javaslat a Fővárosi Helyi
Esélyegyenlőségi Programról szóló beszámoló és egyes,
szakterülethez kapcsolódó döntések meghozatalára
Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
637/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a 2016. évi fővárosi foglalkoztatási folyamatokról szóló beszámolót és a Fővárosi Helyi
Esélyegyenlőségi Program 2017. évi végrehajtásáról szóló beszámolót és mellékleteit.
638/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2. számú
mellékletében foglalt együttműködési megállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 2018. június 1.
Felelős: Tarlós István
A napirend 72. pontja: Döntés Budapest Ösztöndíj
Program keretében az ösztöndíjak odaítéléséről
Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

639/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
a Budapest Ösztöndíj Programról szóló 44/2008.
(IX. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. § (2) bekezdésében
biztosított hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a
Budapest Ösztöndíj Program keretében az alábbi
személyek részére ítéli oda az ösztöndíjat:
1. Mona Zsuzsa
2. Polivka Dóra
3. Szalai-Szabó Hanna
4. Torda Viktória
5. Tóth Gyöngyi Anna
6. Uhljár Péter
7. Weisz Szilvia.
640/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az
ösztöndíjak átadásáról, valamint az ösztöndíj-megállapodások megkötéséről.
Határidő: 2018. szeptember 1.
Felelős: Tarlós István
A napirend 73. pontja: Jelentés lejárt határidejű
közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
641/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló
jelentést – figyelemmel a 642–643/2018. (V. 30.)
Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra – elfogadja.
642/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Az 57/2000. (I. 27.) határozatot hatályon kívül helyezi;
– az 1030-1031/2014. (VI. 30.) határozatokat hatályon kívül helyezi.
643/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Az 1616/2015. (XII. 2.) határozat végrehajtási határidejét 2018. december 31-re módosítja;
– az 503/2016. (IV. 27.) határozat végrehajtási
határidejét 2018. június 30-ra módosítja;
– a 83/2017. (I. 25.) határozat végrehajtási határidejét 2019. április 30-ra módosítja;
– az 525/2017. (V. 10.) határozat végrehajtási határidejét 2018. augusztus 31-re módosítja;
– az 1291/2017. (IX. 27.) határozat végrehajtási
határidejét 2018. június 30-ra módosítja;
– az 1406–1408/2017. (IX. 27.) határozatok végrehajtási határidejét 2018. szeptember 30-ra
módosítja;
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– a 163/2018. (II. 21.) határozat végrehajtási határidejét 2018. június 30-ra módosítja.

A napirend 74. pontja: Javaslat az V. kerület, Vörösmarty tér felújítására vonatkozó, a Fővárosi Önkormányzat és a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V.
kerületi Önkormányzat közötti megállapodás megkötésére
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
644/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
támogatja a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata „Vörösmarty tér és
környező területek megújítása” tárgyú projekt megvalósítását, ennek keretében jóváhagyja és megköti
az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti „Megállapodás a Vörösmarty tér felújításának egyes feltételeiről” című megállapodást, valamint annak 1.
sz. mellékleteként jóváhagyja a tulajdonosi hozzájárulást, és egyben felhatalmazza a főpolgármestert
ezen dokumentumok aláírására.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 75. pontja: Javaslat kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek munkavégzésre irányuló további
jogviszonyával kapcsolatos döntésre
Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
645/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház
Közhasznú Nonprofit Kft. és a Mandala Kulturális
Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: 0106-113332) közötti megbízási szerződés megkötését az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői
munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak
együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető
havi alapbére tizenkétszeresének 50%-át.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
646/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház
Közhasznú Nonprofit Kft. és a Mandala Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszáma:
01-06-113332) közötti megbízással vegyes felhasználási szerződés megkötését az előterjesztés 2. sz.
melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy az ügy-

2018. szeptember 21.

vezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján
tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem
haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének 50%-át.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
647/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Budapest Bábszínház Közhasznú Nonprofit Kft. és a MED-ART-II. Művészeti- Egészségügyi és Gazdasági Szolgáltató Betéti
Társaság (cégjegyzékszáma: 01-06-619734) közötti megbízási szerződés megkötését az előterjesztés
4. sz. melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy
az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem
tartozó művészi feladatokra további jogviszony
alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege
nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének 50%-át.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
648/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a József Attila Színház Nonprofit Kft.
és a SAIS Szolgáltató, Művészeti és Kereskedelmi
Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 13-06-030557)
közötti megbízási szerződés megkötését, az ügyvezető „Hunyady Sándor: Feketeszárú cseresznye”
című előadásban végzett színészi tevékenységére vonatkozóan az előterjesztés 6. sz. melléklete
szerinti tartalommal azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi
feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben
kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja
meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének
50%-át.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
649/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja az Új Színház Nonprofit Kft. és a D-P-S
Műsorkészítő és Szervező Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 13-06-033226) közötti színházi felhasználási szerződés megkötését a D-P-S Bt. tulajdonában álló dalok előadására „Kulcsár Lajos:
Zserbótangó” című előadásban az előterjesztés 8.
sz. melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy az
ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege
nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének 50%-át.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
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A napirend 76. pontja: R. M. jogorvoslati kérelme
Budapest Főváros Főjegyzője FPH079/464-6/2018. számú I. fokú határozata ellen
Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
650/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.
évi CL. törvény 116. § (2) bekezdés a) pontja, illetve (4) bekezdés b) pontja alapján mint másodfokú szerv helybenhagyja a Főjegyző FPH079/4646/2018. számú határozatát, és meghozza a II. fokú
határozatot az előterjesztés 1. számú melléklete
szerinti tartalommal.
Felhatalmazza a főpolgármestert a II. fokú határozatnak az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti
tartalommal történő aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 77. pontja: Dr. T. G. jogorvoslati kérelme
Budapest Főváros Főjegyzője FPH079/498-4/2018. számú I. fokú határozata ellen
Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
651/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.
évi CL. törvény 116. § (2) bekezdés a) pontja, illetve (4) bekezdés b) pontja alapján mint másodfokú szerv helybenhagyja a Főjegyző FPH079/4984/2018. számú határozatát, és meghozza a II. fokú
határozatot az előterjesztés 1. számú melléklete
szerint tartalommal.
Felhatalmazza a főpolgármestert a II. fokú határozatnak az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti
tartalommal történő aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 78. pontja: Javaslat személyi döntések
meghozatalára
Előterjesztő: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
652/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56.
§ (1) bekezdésében foglaltak alapján, a BVA Buda-
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pesti Városarculati Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy
– Rényi Barbara (anyja neve: …………., szül.:
……..……, ……………..) BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.-nél fennálló ügyvezetői feladatok ellátására létrejött munkaviszonyát a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi
I. törvény 64. § (1) bek. a) pontja alapján közös
megegyezéssel, 2018. június 15. napjával megszünteti, ezzel megszűnik a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.-nél fennálló vezető
tisztségviselői megbízatása is.
– Dr. Kégler Ádám Ferencet (a. n.: ……………..;
szül.: …………., ……………..) megválasztja
a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.
ügyvezetőjének 2018. június 16. napjától határozatlan időre munkaszerződéssel, bruttó havi
700 000 Ft, azaz hétszázezer forint összegű díjazással. Egyéb juttatásaira a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. mindenkor hatályos javadalmazási szabályzatában, illetve a
mindenkor hatályos bérpolitikai irányelvekben
meghatározottak az irányadók.
– Felkéri a főpolgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére, illetve arra,
hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4)
bekezdésének megfelelően tájékoztassa a BVA
Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. ügyvezetését annak érdekében, hogy a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi
változás Cégbírósághoz történő bejelentéséről.
Határidő: 2018. június 16.
Felelős: Tarlós István
653/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján
a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:
– Tudomásul veszi dr. Orbán Balázs András BVA
Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjának, egyben elnökének lemondását 2018. május 31. napjával.
– Megválasztja a Társaság felügyelőbizottsági
tagjának, egyben elnökének Kőrössy Anett Tímeát (anyja neve: …………….., születési hely,
idő: ……………, …………...) 2018. június 1.
napjától a többi felügyelőbizottsági tag megbízatásával összhangban 2019. október 31. napjáig, díjazását a korábbi felügyelőbizottsági tag,
egyben elnök díjazásával azonos mértékben
bruttó 100 000 Ft/hó, azaz százezer forint/hó
összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás
felvétele a köztulajdonban álló gazdasági tár-
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saságok takarékosabb működéséről szóló 2009.
évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változás Cégbírósághoz történő bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének
közreműködésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
654/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (2) bekezdésében foglaltak alapján és a
BVH Zrt. Alapszabályának VI/1. pont yb) alpontjában magához vont hatáskörben eljárva, a Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: FŐTÁV Zrt.) legfőbb
szervének jogait gyakorolva:
– Tudomásul
veszi
Zsidákovits
Márk
munkavállalóli küldöttnek a FŐTÁV Zrt. felügyelőbizottságában betöltött tisztségének megszűnését.
– Megválasztja a FŐTÁV Zrt. felügyelőbizottsági tagjának a FŐTÁV Zrt. Üzemi Tanácsa által jelölt Mészáros Péter Zoltánt (anyja
neve: …………, születési hely, idő: ………..,
…………...) 2018. május 31. napjától a többi felügyelőbizottsági tag megbízatásával összhangban 2019. október 31. napjáig, díjazását a
többi felügyelőbizottsági tag díjazásával azonos
mértékben bruttó 150 000 Ft/hó, azaz egyszázötvenezer forint/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban
álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4)
bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően tájékoztassa a BVH Zrt. és a FŐTÁV Zrt.
ügyvezetését annak érdekében, hogy a FŐTÁV
Zrt. a vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változás Cégbírósághoz történő
bejelentéséről a FŐTÁV Zrt. jogi képviselőjének közreműködésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
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megalkotja 25/2018. (VI. 8.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.)
Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1.
sz. melléklete szerint.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
655/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
megválasztja Riz Levente önkormányzati képviselőt tanácsnoknak az SZMSZ-módosítás hatálybalépésével egyidejűleg az SZMSZ-ben meghatározott
feladatok ellátására.
Határidő: az SZMSZ-módosítás hatálybalépésével
egyidejűleg
Felelős: Tarlós István
656/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57.
§ (2) bekezdésében foglaltak alapján a FŐKÉTÜSZ
Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű
Társaság (továbbiakban: FŐKÉTÜSZ Kft.) legfőbb
szervének hatáskörében eljárva:
– Visszahívja Kocsis Attilát a FŐKÉTÜSZ Kft.
felügyelőbizottsági elnöki pozíciójából 2018.
május 30. napjával.
– Megválasztja a Társaság felügyelőbizottsági tagjának, egyben elnökének dr. Deák Józsefet (anyja neve: …………., születési hely, idő:
…………, …………….) 2018. május 31. napjától a többi felügyelőbizottsági tag megbízatásával összhangban 2019. október 31. napjáig,
díjazását a korábbi felügyelőbizottsági tag, egyben elnök díjazásával azonos mértékben bruttó
150 000 Ft/hó, azaz százötvenezer forint/hó ös�szegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi
CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változás Cégbírósághoz történő bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének
közreműködésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2018. május 30-i ülésén.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

2018. szeptember 21.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2189

Kivonat
a Fővárosi Közgyűlés
2018. június 13-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
657/2018. (VI. 13.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi a „Javaslat személyi döntés
meghozatalára” című előterjesztést.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
658/2018. (VI. 13.) Főv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:
1. Javaslat személyi döntés meghozatalára
2. Javaslat a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmével kapcsolatos döntések meghozatalára
3. Javaslat a „Széchenyi lánchíd és kapcsolódó
beruházások” megnevezésű feladat megvalósításával kapcsolatos döntésekre
4. Javaslat a „Koncessziós szerződés városnéző
autóbusszal végzett helyi különcélú menetrend
szerinti személyszállítási tevékenység ellátására” tárgyú koncessziós beszerzési eljárást lezáró és egyéb döntések meghozatalára
5. Javaslat a VEKOP-5.3.1-15-2016-00012 a
„Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó”
című projekthez kapcsolódó döntések meghozatalára
6. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. által a Fővárosi Önkormányzat számára biztosított környezetvédelmi támogatásból megvalósuló vízbázisvédelem célú beruházás megvalósítására
7. Javaslat a Rác Fürdő és Hotellel összefüggő felszámolási eljárásban meghozandó döntésekre
8. Javaslat a 2021. évi U21-es labdarúgó Európa-bajnokság vendéglátó városára vonatkozó
megállapodás jóváhagyására
A napirend 1. pontja: Javaslat személyi döntés meghozatalára
Előterjesztő: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
659/2018. (VI. 13.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56.
§ (2) bekezdésében foglaltak alapján a Thália Szín-

ház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében
eljárva:
– tudomásul veszi dr. Gulyás Gergely lemondását
a Thália Színház Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági elnöki posztjáról 2018. június 5. napjával.
– Egyben megválasztja a Társaság felügyelőbizottsági tagjának, egyben elnökének dr. Balogh
Júliát (anyja neve: ……………, születési hely,
idő: …………, …………...) 2018. június 13.
napjától a többi felügyelőbizottsági tag megbízatásával összhangban 2019. október 31. napjáig, díjazását bruttó 100 000 Ft/hó, azaz százezer
forint/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a
díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető
tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változás Cégbírósághoz történő bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 2. pontja: Javaslat a Csillaghegyiöblözet árvízvédelmével kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztők: Tarlós István, dr. Szeneczey Balázs, Riz
Levente, Bús Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
660/2018. (VI. 13.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Horváth Csaba és Váradiné Naszályi Márta ügyrendi indítványát, mely szerint a beterjesztett döntési javaslat 1–3. pontjairól ne történjen szavazás a mai ülésen.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
661/2018. (VI. 13.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslat 1.
pontját, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a Dunával
párhuzamos védműszakasz-változatok közül a Nánási út – Királyok útja menti nyomvonal megtervezését és megvalósítását támogatja.”
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

662/2018. (VI. 13.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslat 2.
pontját, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a grémium szakmai állásfoglalásának „B” szövegváltozat
egyik változata szerinti, a Dunával párhuzamos
védműszakasz-változatok közül a Nánási út–Királyok útja menti fő védvonal és a hullámtéri kiegészítő védelem (kettős védelem) megtervezését és
megvalósítását támogatja.”
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
663/2018. (VI. 13.) Főv. Kgy. h.
a) Úgy dönt, hogy a grémium szakmai állásfoglalásában, a többségi javaslatban foglaltak alapján a Dunával párhuzamos védműszakaszváltozatok közül a parti sávban létesítendő,
kerítések vonalához igazodó nyomvonalat fogadja el, annak továbbtervezését támogatja azzal, hogy a tervezés során kiemelt figyelmet
kell fordítani a szivárgások modellezésére, valamint lehetőség szerint kerülni kell az épített
értékek (például a csónakházak) bontására irányuló javaslatot.
b) A Dunával párhuzamos védműszakasz megvalósításáról a Fővárosi Közgyűlés a továbbtervezést követően, valamint a kisajátításhoz kapcsolódó kártalanítás költségeinek ismeretében
dönt. Úgy dönt, hogy a továbbtervezés fedezetét előzetesen biztosítja és felkéri a főpolgármestert, hogy a továbbtervezésről a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. mint az ár- és
belvízvédelmi feladatokat ellátó szervezet útján
gondoskodjon. Hozzájárul a tervezési munkák
ezzel egyidejű folytatásához. Felkéri a főpolgármestert, hogy amennyiben a tervezés befejezéséhez többletköltség biztosítása szükséges,
akkor az erről szóló előterjesztés elkészítéséről
gondoskodjon a Fővárosi Közgyűlés következő
ülésére.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
664/2018. (VI. 13.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy:
– az „Aranyhegyi-patak árvízvédelmi létesítmény megvalósítása” feladatra 3 000 000 E Ftot biztosít fedezetként, (50%-os EIB hitel figyelembevételével, saját forrásból 1 500 000 E
Ft-ot), 2018. évi üteme 600 000 E Ft, 2019. évi
üteme 2 400 000 E Ft; és felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a kivitelező kiválasztására
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vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról
gondoskodjon.
– a „Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény
megvalósítása” feladatra 2 133 360 E Ft-ot biztosít fedezetként, (50%-os EIB hitel figyelembevételével, saját forrásból 1 066 680 065 Ftot), 2018. évi üteme 640 008 E Ft, 2019. évi
üteme 1 493 352 E Ft; felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével való
szerződés megkötéséről gondoskodjon.
– a „Pünkösdfürdői védvonalszakasz zöldfelület
fejlesztési munkái” feladatra 1 600 000 E Ft-ot
biztosít fedezetként, (50%-os EIB hitel figyelembevételével, saját forrásból 800 000 E Ftot), 2018. évi üteme 480 000 E Ft, 2019. évi üteme 1 120 000 E Ft. A feladatot a FŐKERT NZrt.
valósítja meg.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
665/2018. (VI. 13.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Csillaghegyi-öblözetben élők árvízi biztonsága érdekében ismételten megerősíti elkötelezettségét a pünkösdfürdői védmű hatályos jogszabályoknak megfelelő magasítása és az
Aranyhegyi-patak árvízvédelmi művének fejlesztése mellett, valamint a környéken élők rekreációjának, szabadidős lehetőségeinek biztosítása érdekében a pünkösdfürdői védmű melletti területen új
közparkot hoz létre.
666/2018. (VI. 13.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a KEHOP-1.4.0
-15-2015-00001 számon 2016. május 17-én létrejött támogatási szerződés módosításáról vagy megszüntetéséről és új projektjavaslat benyújtásáról a
szükséges egyeztetéseket folytassa le a támogatóval, és az egyeztetések eredményeként a támogatási
szerződéssel kapcsolatos döntést terjessze a Közgyűlés elé.
667/2018. (VI. 13.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a
feladatokhoz kapcsolódó engedélyokiratok, megállapodások és szükség esetén az előirányzat-módosításról szóló döntési javaslatok előkészítéséről.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülése
Felelős: Tarlós István
A napirend 3. pontja: Javaslat a „Széchenyi lánchíd
és kapcsolódó beruházások” megnevezésű feladat megvalósításával kapcsolatos döntésekre
Előterjesztő: Tarlós István
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
668/2018. (VI. 13.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Széchenyi lánchíd, a Széchenyi
István tér alatti villamos-közúti aluljáró rekonstrukciója, kivitelezése” feladatok – figyelemmel a
228/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. határozatban foglaltakra – és a Várhegyi alagút, valamint a Clark Ádám
tér felújítása egy ütemben történjen meg úgy, hogy
a teljeskörű feladatot rövidebb idő alatt, valamint
megfelelő ütemezéssel egyidejűleg kell kivitelezni, amennyiben a szükséges források rendelkezésre
állnak. Egyetért azzal, hogy a pénzügyi fedezet biztosítása esetén az Alagút és a Tér felújítási feladatai
a jelenleg ütemezettől korábban, 2019–2020-ban
megkezdődjenek, és 2021–2022-ben egy projekt
keretében befejeződjenek.
669/2018. (VI. 13.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a „Széchenyi lánchíd és kapcsolódó beruházások” megvalósításához
szükséges, még hiányzó forrás biztosítása érdekében kezdeményezzen és folytasson tárgyalásokat a
Kormánnyal, melynek eredményéről szükség szerint, de legkésőbb a 2019. évi költségvetést tárgyaló közgyűlésen tájékoztassa a Fővárosi Közgyűlést.
Határidő: szükség szerint, de legkésőbb a 2019. évi
költségvetés tárgyalása
Felelős: Tarlós István
A napirend 4. pontja: Javaslat a „Koncessziós szerződés városnéző autóbusszal végzett helyi különcélú menetrend szerinti személyszállítási tevékenység ellátására” tárgyú koncessziós beszerzési eljárást lezáró és
egyéb döntések meghozatalára
Előterjesztők: dr. Szeneczey Balázs, Riz Levente
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
670/2018. (VI. 13.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a beterjesztett döntési javaslat B)
verziójának 1–8. pontjait, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés érvényessé nyilvánítja az
alábbi közös ajánlattevők ajánlatát:
PROGRAM CENTRUM Utazásszervező Kft.
(1221 Budapest, Szabina utca 15/B.) és Mr. NILSZ
Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. (1075 Budapest,
Asbóth utca 14.).
Határidő: 3 munkanap
Felelős: Tarlós István
Érvényessé nyilvánítja az alább ajánlattevő ajánlatát:
The Big Bus Company Limited (110 Buckingham
Palace Road, London, SW1W 9SA, Egyesült Királyság).
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Határidő: 3 munkanap
Felelős: Tarlós István
Érvénytelenné nyilvánítja a Kbt. 73. § (1) bekezdés
e) pontja alapján az alábbi ajánlattevő ajánlatát:
„CITY TOUR Hop on HOP off” Kft. (1061 Budapest, Andrássy út 2.).
Határidő: 3 munkanap
Felelős: Tarlós István
A tárgyi közbeszerzési eljárást eredményesnek
nyilvánítja, és annak nyerteseként a PROGRAM
CENTRUM Utazásszervező Kft. (1221 Budapest,
Szabina utca 15/B.) és a Mr. NILSZ Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. (1075 Budapest, Asbóth utca
14.) közös ajánlattevő 25 000 000 HUF/hó ajánlati
árral és 1141 összpontszámmal rendelkező ajánlattevőt jelöli meg.
Határidő: 3 munkanap
Felelős: Tarlós István
Megköti az 1583/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. határozattal a közbeszerzési dokumentumok részeként jóváhagyott koncessziós szerződést az eljárást lezáró
döntésben megjelölt nyertes ajánlattevővel, a közbeszerzési dokumentumokban közzétett tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására
a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. mint
Közreműködő aláírása mellett.
Határidő: a Kbt.-ben és a vonatkozó egyéb hatályos
jogszabályokban a szerződéskötésre nyitva álló határidőn belül
Felelős: Tarlós István
Megalkotja …/2018. (……) önkormányzati rendeletét az autóbusszal végzett különcélú menetrend
szerinti személyszállítási szolgáltatás Budapest főváros közigazgatási területén történő végzésének
feltételeiről az előterjesztés 9. sz. melléklete szerint.
Megalkotja …/2018. (……) önkormányzati rendeletét a Budapest közlekedésszervezési feladatainak
ellátásáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 11. sz. melléklete szerint.
Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti feladatellátásról és
közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 5. sz.
módosítását az előterjesztés 14. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István.”
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

671/2018. (VI. 13.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a tárgyi koncessziós eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
672/2018. (VI. 13.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Közlekedési Vállalat Zrt. útján vizsgálja meg
a) milyen feltételek szükségesek ahhoz, hogy a
BKV Zrt. teljes egészében a saját erőforrásaival
vagy alvállalkozó bevonásával alkalmas legyen
Budapesten a városnéző autóbusszal végzett
helyi különcélú menetrend szerinti személyszállítási tevékenység ellátására,
b) egy új koncessziós beszerzési eljárás BKV Zrt.
általi előkészítésének és lebonyolításának lehetőségét, az ehhez szükséges feltételrendszer kialakításával.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülése
Felelős: a BKV Zrt. vezérigazgatója
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 26/2018. (VI. 27.) önkormányzati rendeletét az autóbusszal végzett különcélú menetrend
szerinti személyszállítási szolgáltatás Budapest főváros közigazgatási területén történő végzésének
feltételeiről az előterjesztés 7. sz. melléklete szerint.
A napirend 5. pontja: Javaslat a VEKOP-5.3.1-152016-00012 a „Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó” című projekthez kapcsolódó döntések meghozatalára
Előterjesztők: dr. Szeneczey Balázs, Riz Levente
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
673/2018. (VI. 13.) Főv. Kgy. h.
a projektben érintett kerületi önkormányzatok
egyetértése esetén, elviekben hozzájárul, hogy a
„Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó” című
projekt megvalósítása érdekében a Fővárosi Önkormányzat javára kisajátítással megszerzendő földterületek tulajdonosa a Fővárosi Önkormányzat lesz.
Továbbá elvben támogatja, hogy a projekt keretében létrejövő a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába kerülő kerékpáros útvonalak majdani üzemeltetési feladatait a Budapest Közút Zrt. lássa el.
674/2018. (VI. 13.) Főv. Kgy. h.
Elviekben egyetért azzal, hogy a 400 000 E Ft ös�szegű kisajátítások fedezetét a fővárosi költségvetésben megtervezett „BKK Zrt. Útfelújítás tervezés
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kivitelezés 2018” megnevezésű feladat 1 488 000 E
Ft összköltségéből a „VEKOP Kerékpáros fejlesztések” megnevezésű feladatra való átcsoportosítással biztosítja és felkéri a Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság elnökét, hogy
az átcsoportosítás érdekében, különös tekintettel a
forrásként megjelölt feladat alatt tervezett műszaki
tartalomra, folytassa le a szükséges egyeztetéseket
és a Közgyűlés soron következő ülésén tegyen javaslatot a „VEKOP kerékpáros fejlesztések” megnevezésű feladat fedezete biztosításának módjára.
675/2018. (VI. 13.) Főv. Kgy. h.
A „Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó” című
projekt megvalósítása érdekében szükséges területszerzéssel kapcsolatos előkészítő feladatok ellátására, külön megállapodás alapján felkéri Budapest
Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatát. Felkéri a főpolgármestert, hogy a vonatkozó
megállapodást terjessze be a Fővárosi Közgyűlés
soron következő ülésére.
Határidő: 2018. szeptember 30.
Felelős: Tarlós István
676/2018. (VI. 13.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a konzorciumi tagok egyetértése esetén, kezdeményezze a „Rákospatak menti ökoturisztikai folyosó” című projekt
konzorciumi együttműködési megállapodásának és
támogatási szerződésének módosítását az Irányító Hatóságnál. A módosított konzorciumi együttműködési megállapodást és támogatási szerződést
terjessze be a Fővárosi Közgyűlés soron következő
ülésére.
Határidő: 2018. szeptember 30.
Felelős: Tarlós István
A napirend 6. pontja: Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. által a Fővárosi Önkormányzat számára biztosított környezetvédelmi támogatásból megvalósuló
vízbázisvédelem célú beruházás megvalósítására
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
677/2018. (VI. 13.) Főv. Kgy. h.
tudomásul veszi, hogy az 1980/2009. (XI. 26.),
valamint a 3765/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozatok alapján egyoldalú kötelezettségvállalással
a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál 101 001 E Ft összeg képződött
meg vízbázisvédelmi célú támogatás a Fővárosi
Önkormányzat javára. A Főv. Kgy. határozatok értelmében a közérdekű kötelezettségvállalásként
nyújtandó támogatás kizárólag vízbázisvédelmi
célú feladatok finanszírozására fordítható.
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678/2018. (VI. 13.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál megképződő 101 001 E Ft
összegű vízbázis védelmi célú támogatásból 88 900
E Ft összeget vízbázisvédelem céljából a gellérthegyi vízesés és környező járdáinak rekonstrukciójára kívánja fordítani. A feladatot a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal
kívánja megvalósítani.
679/2018. (VI. 13.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által a vízbázisvédelem céljából,
közérdekű kötelezettségvállalás címén fizetendő
101 001 E Ft összegű támogatást tervbe vesz az új
„85... Felújítási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről” cím bevételi, azon belül az
Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatán,
– egyidejűleg 88 900 E Ft összköltséggel tervbe
vesz a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” címen belül az új I. kerület, gellérthegyi vízesés rekonstrukciója feladaton (a
kiadásból önkormányzati felújítások 68 880 E
Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa
18 597 E Ft, a Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi
kiadások áfával 1 423 E Ft). A feladat összköltsége és egyben 2018. évi üteme 88 900 E Ft;
– továbbá egyidejűleg címen belül tervbe vesz
12 101 E Ft-ot az új Vízbázis védelmi célú feladaton.
680/2018. (VI. 13.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításokról szóló döntéseket vezesse át a költségvetési rendeleten.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
681/2018. (VI. 13.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal az előterjesztés 1. számú mellékletét képező, a Fővárosi Önkormányzat számára biztosított vízbázisvédelmi célú
támogatás átadásáról szóló megállapodást 101 001
E Ft összegben, és felkéri a főpolgármestert annak
aláírására, valamint felkéri a főpolgármestert, hogy
gondoskodjon a 101 001 E Ft június 30-ig történő
beérkezéséről.
Határidő: a megállapodás aláírására 15 nap
Felelős: Tarlós István
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682/2018. (VI. 13.) Főv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros
Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998.
(X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) és (6) bekezdéseiben a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterülethasznosítási Bizottság részére biztosított hatáskört,
és jóváhagyja az „I. kerület gellérthegyi vízesés
építészeti és vízgépészeti rekonstrukciója” megnevezésű engedélyokiratot az előterjesztés 3. számú
melléklete szerinti, az előterjesztői kiegészítés 2.
számú mellékleteként csatolt tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a támogatás átadásáról szóló megállapodás
megkötését követően azonnal
Felelős: Tarlós István
683/2018. (VI. 13.) Főv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros
Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X.
30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) és (6) bekezdéseiben a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság részére biztosított hatáskört, valamint jóváhagyja és megköti a Fővárosi Vízművek
Zártkörűen Működő Részvénytársasággal az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező, az előterjesztői
kiegészítés 1. számú mellékleteként csatolt I. kerület gellérthegyi vízesés rekonstrukciójára vonatkozó megvalósítási megállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: az engedélyokirat aláírását követően azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 7. pontja: Javaslat a Rác Fürdő és Hotellel összefüggő felszámolási eljárásban meghozandó
döntésekre
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
684/2018. (VI. 13.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat és érintett gazdasági társaságai hitelezői érdeke és igénye védelmét szolgáló egységes döntések meghozatala érdekében
az előterjesztéssel érintett egyes kérdésekben Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(4a) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonva a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasz-
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nosítási Bizottságra átruházott hatáskört az alábbi
döntést hozza:
figyelemmel a Fővárosi Közgyűlés 2018. február
21-i ülésén hozott 83/2018. (II. 21.) számú határozatára, megerősíti, hogy a REK Kft. mint hitelező
bevonásával a Rác Nosztalgia Kft. „f.a.” felszámolása során nyilvántartásba vett hitelezői igények
felhasználásával továbbra is tulajdont kíván szerezni a Rác Fürdő (1013 Budapest, Hadnagy u. 8–10.,
5973/0/A hrsz.) és a Hotel (1013 Budapest, Hadnagy u. 8–10., 5973/0/B hrsz.) ingatlanokon, ezért
sem most, sem pedig a jövőben ezzel ellentétes irányú, a Fővárosi Önkormányzat és érintett gazdasági társaságai mint hitelezők érdekeit sértő javaslatokat nem támogat.
Határidő: a felszámolás lezárásáig
Felelős: Tarlós István
685/2018. (VI. 13.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat és érintett gazdasági társaságai hitelezői érdeke és igénye védelmét szolgáló egységes döntések meghozatala érdekében
az előterjesztéssel érintett egyes kérdésekben Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(4a) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonva a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört az alábbi
döntést hozza:
Elutasítja a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma által a Rác Nosztalgia Beruházó
és Szolgáltató Kft. adós felszámolási ügyében, a
15.Fpk.3084/2015/75. számú végzés mellékletében
ismertetett egyezségi javaslatot. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Önkormányzat jogi képviselője útján a 2018. július 5. napján sorra kerülő felszámolási egyezségi tárgyaláson ezen döntést
képviselje.
Határidő: 2018. július 5.
Felelős: Tarlós István
686/2018. (VI. 13.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat és érintett gazdasági társaságai hitelezői érdeke és igénye védelmét szolgáló egységes döntések meghozatala érdekében
az előterjesztéssel érintett egyes kérdésekben Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(4a) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonva a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört az alábbi
döntést hozza:
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56.
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§ (1) bekezdése szerint a REK Rác Fürdő Eszközkezelő Kft. egyedüli tagjaként, valamint a Társaság
alapító okiratának 8.3. pontja értelmében utasítja a
Társaság ügyvezetőjét, hogy a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma által a Rác Nosztalgia Beruházó és Szolgáltató Kft. adós felszámolási ügyében, a 15.Fpk.3084/2015/75. számú végzés
mellékletében meghatározott egyezségi javaslatot
hitelezőként utasítsa el.
Határidő: 2018. július 5.
Felelős: Tarlós István
687/2018. (VI. 13.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat és érintett gazdasági társaságai hitelezői érdeke és igénye védelmét szolgáló egységes döntések meghozatala érdekében
az előterjesztéssel érintett egyes kérdésekben Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(4a) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonva a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört az alábbi
döntést hozza:
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (1) bekezdése értelmében a BVH Budapesti
Városüzemeltetési Holding Zrt. egyedüli tagjaként
utasítja a Társaság Igazgatóságát arra irányulóan,
hogy a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma által a
Rác Nosztalgia Beruházó és Szolgáltató Kft. adós
felszámolási ügyében, a 15.Fpk.3084/2015/75. számú végzés mellékletében meghatározott egyezségi
javaslatot hitelezőként utasítsa el.
Határidő: 2018. július 5.
Felelős: Tarlós István
A napirend 8. pontja: Javaslat a 2021. évi U21-es
labdarúgó Európa-bajnokság vendéglátó városára vonatkozó megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
688/2018. (VI. 13.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti az Európai Labdarúgó Szövetséggel és a Magyar Labdarúgó Szövetséggel a
2021. évi U21-es labdarúgó Európa-bajnokság budapesti mérkőzéseinek megrendezése érdekében az
előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti angol nyelvű
megállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak
aláírására azzal a feltétellel, hogy a pályázat benyújtásával összefüggő, valamint az esetleges sikeres pályázatból fakadó, a rendezvény megszerve-
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zésével és lebonyolításával kapcsolatos, a Fővárosi
Önkormányzatra háruló költségeket a Kormány
kormányhatározatban vagy a Magyar Labdarúgó
Szövetség nyilatkozatban vállalja.
Határidő: a kormányhatározat megjelenését vagy a
nyilatkozat megérkezését követően azonnal
Felelős: Tarlós István
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Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2018. június 13-i rendkívüli ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester
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Kivonat a Fővárosi Közgyűlés
2018. augusztus 29-i nyílt ülésének
jegyzőkönyvéből
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
689/2018. (VIII. 29.) Főv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:
1. Javaslat a pünkösdfürdői árvízvédelmi beruházással kapcsolatos döntések meghozatalára
2. Javaslat egyes fővárosi önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére
3. Javaslat Főpolgármesteri Keretből alapítványok támogatására
4. Javaslat a FÁNK Mesepark projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára
5. Javaslat a VEKOP-5.3.1-15-2016-00012 a
„Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó”
című projekthez kapcsolódó megállapodás
megkötésére, illetve a VEKOP Kerékpáros fejlesztések engedélyokirat módosítására
6. Javaslat egyes fővárosi névtelen közterületek
elnevezésére és közgyűlési határozat javítására
7. Döntés fővárosi kitüntető díjak adományozásáról
A napirend 1. pontja: Javaslat a pünkösdfürdői árvízvédelmi beruházással kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
690/2018. (VIII. 29.) Főv. Kgy. h.
kötelezettséget vállal arra, hogy az „Aranyhegyipatak árvízvédelme, Pünkösdfürdői védvonalszakasz árvízvédelme és zöldfelület fejlesztése”
feladaton belül a Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény megvalósítására további 1 065 530 E Ft-ot
biztosít többletfedezetként.

691/2018. (VIII. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a
feladatokhoz kapcsolódó engedélyokiratok, megállapodások és szükség esetén az előirányzat-módosításról szóló döntési javaslatok előkészítéséről.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülése
Felelős: Tarlós István
A napirend 2. pontja: Javaslat egyes fővárosi önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére
Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 27/2018. (VIII. 31.) önkormányzati
rendeletét a Budapest főváros közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol
az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül című 77/2013. (XII.
3.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a választási plakátok egyes középületeken és a közterület meghatározott részein történő elhelyezésének tilalmáról szóló
4/2014. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül
helyezéséről az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.
A napirend 3. pontja: Javaslat Főpolgármesteri Keretből alapítványok támogatására
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
692/2018. (VIII. 29.) Főv. Kgy. h.
a főpolgármester javaslata alapján az alábbi államháztartáson kívüli szervezeteket támogatja:
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Sorszám

Szervezet
megnevezése

Támogatás célja

Támogatás
összege

Támogatás
jellege

1.

Baptista
Szeretetszolgálat
Alapítvány

A 2018. május 25-én a Fővárosi Nagycirkuszban
megrendezésre került
„Jótékonysági Vidám Gyermeknap” elnevezésű
program megvalósításának céljára támogatás

1 000 E Ft

Működés

2.

Békásmegyeri Veres
Péter Gimnázium
Oktatási Alapítvány

A Gimnázium által 2018 nyarán szervezett
természettudományi és komplex irodalmi tábor
megvalósításának céljára támogatás

700 E Ft

Működés

3.

Ökumenikus Ifjúsági
Alapítvány

A 2018. október 11. és 14. között megrendezésre
kerülő „72 óra kompromisszumok nélkül”
elnevezésű program megvalósításának költségei
céljára támogatás

4 000 E Ft

Működés

4.

Doktorok az Állatokért
Állategészségügyi
Alapítvány

A Fővárosi Önkormányzat Illatos úti ebtelepén
laborvizsgálatok végzésével kapcsolatos költségek céljára támogatás

2 000 E Ft

Működés

5.

Gyermekeink
Egészséges Fogaiért
Alapítvány

Az Alapítvány által indított „Gyermekeink
fogászati egészségéért” elnevezésű program
megvalósítási, valamint az Alapítvány működési
költségei céljára támogatás

3 000 E Ft

Működés

Mentőöv Európai
Alapítvány

A Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium, Szakgimnázium,
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény és Kollégium részére egy speciális,
mozgást segítő gerincgyógypad beszerzésének
céljára támogatás

500 E Ft

Beruházás

7.

Peter Cerny
Alapítvány

A koraszülöttmentést végző rohamkocsik
eszközparkjának folyamatos megújítása céljából
duplafecskendős infúziós pumpák, valamint
tartozékainak beszerzési költségei
céljára támogatás

3 500 E Ft

Beruházás

8.

Hiszek Benned
Alapítvány

A Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített
Kórházak Urológiai Osztálya részére hasi ultrahang készülék beszerzési költségeinek
céljára támogatás

4 000 E Ft

Beruházás

6.

Összesen:

18 700 E Ft

ebből működés:

10 700 E Ft

ebből beruházás:

8 000 E Ft
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693/2018. (VIII. 29.) Főv. Kgy. h.
A 692/2018. (VIII. 29.) Főv. Kgy. határozatnak
megfelelő előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „912102 Főpolgármesteri keret céltartalék”
cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
18 700 E Ft-tal, és egyidejűleg azonos összeggel
megemeli a „844702 Főpolgármesteri keret” cím
kiadási előirányzatát (a kiadásból: egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
10 700 E Ft, egyéb beruházási célú támogatások
áht-n kívülre és az EU-nak 8 000 E Ft).
694/2018. (VIII. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításról szóló döntéseket vezesse át a költségvetési rendeleten.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
A napirend 4. pontja: Javaslat a FÁNK Mesepark
projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
695/2018. (VIII. 29.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Fővárosi Állat- és Növénykert
„Mesepark projekt megvalósítása” tárgyú feladathoz a létesítmény és környezete biztonságos és
esztétikus kialakítása, valamint az első eszközbeszerzések kibővített műszaki tartalommal való
megvalósítása céljából nettó 200 000 E Ft többletforrást biztosít a „930001 Általános tartalék” cím
terhére.
696/2018. (VIII. 29.) Főv. Kgy. h.
A „Mesepark projekt megvalósítása” feladat kibővített műszaki tartalommal történő megvalósításához szükséges fedezet biztosítása érdekében
csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 200 000 E
Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az
„570102 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím támogatási és kiadási előirányzatát (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi beruházások 186 510
E Ft, a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások
13 490 E Ft, amely nettó dologi kiadás).
A Fővárosi Állat- és Növénykert által megvalósított „Mesepark projekt” feladat összköltsége bruttó 2 921 000 E Ft-ra változik (ebből 2 300 000 E Ft
nettó, 621 000 E Ft áfa);
2017. december 31-ig tény 1 467 532 E Ft (ebből
céljelleggel támogatott intézményi beruházások
1 155 537 E Ft, intézményi címen tervezett levon-
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ható egyenes áfa 311 995 E Ft); 2018. évi üteme
1 144 463 E Ft-ra változik (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 1 130 973 E Ft,
intézményi címen tervezett levonható egyenes áfa
211 042 E Ft, levonható fordított áfa 94 371 E Ftra változik (tájékoztató adat), fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadás nettó: 13 490 E Ft, intézményi
címen tervezett fejlesztésekhez kapcsolódó dologi
kiadások áfája: 3 592 E Ft-ra változik).
A beruházáshoz szükséges beruházási célú előzetesen felszámított áfát, valamint a fejlesztésekhez
kapcsolódó dologi kiadások áfáját az intézmény a
visszaigényelhető áfa visszatérüléséből származó
többletbevételéből finanszírozza, amelynek saját
hatáskörben történő megtervezéséről az intézménynek gondoskodnia kell.
697/2018. (VIII. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a
döntéshez kapcsolódó előirányzat-módosítás költségvetési rendeleten történő átvezetéséről.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
698/2018. (VIII. 29.) Főv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros
Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998.
(X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében
a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört, és jóváhagyja
a „FÁNK Mesepark megvalósítása” megnevezésű
engedélyokirat 6. sz. módosítását az előterjesztés 2.
számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a
főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 5. pontja: Javaslat a VEKOP-5.3.1-152016-00012 a „Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó” című projekthez kapcsolódó megállapodás megkötésére, illetve a VEKOP Kerékpáros fejlesztések
engedélyokirat módosítására
Előterjesztők: dr. Szeneczey Balázs, Riz Levente
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
699/2018. (VIII. 29.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Rákos-patak menti ökoturisztikai
folyosó” VEKOP kerékpáros projekt megvalósításához szükséges területszerzések, valamint a Budapest Főváros Önkormányzata részére ingatlanvásárlásra rendelkezésre álló VEKOP támogatásnak
a BKK Zrt. részére történő átadása érdekében
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a „VEKOP Kerékpáros fejlesztések” feladatot
390 800 E Ft-tal megemelt, 490 032 E Ft-os összköltséggel valósítja meg. Továbbá az ingatlanvásárlásra lehívott VEKOP támogatási előleg visszafizetésének fedezetét 9 200 E Ft összegben biztosítja.
A szükséges fedezetet a „BKK Zrt. Útfelújítás
tervezés kivitelezés 2018” megnevezésű feladat
műszaki tartalmának felülvizsgálatát követően a
feladat összköltségének 400 000 E Ft-tal való csökkentésével biztosítja, amelynek következtében a
feladat összköltsége 1 088 000 E Ft-ra változik.
700/2018. (VIII. 29.) Főv. Kgy. h.
A „VEKOP kerékpáros fejlesztések” megnevezésű
feladathoz kapcsolódó területszerzések, valamint
az ingatlanvásárlásra lehívott VEKOP támogatási előleg visszafizetésének fedezete megteremtése céljából csökkenti a „883701 Út-, hídfelújítás”
cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatát 275 591 E Ft-tal, a felújítási célú
előzetesen felszámított áfa előirányzatát 74 409 E
Ft-tal, valamint a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával előirányzatát 50 000 E Ft-tal
a „BKK Zrt. Útfelújítás tervezés kivitelezés 2018”
megnevezésű feladathoz kapcsolódóan, ezzel egyidejűleg megemeli a „840701 Évközi indítású
önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon
belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 340 800 E Ft-tal, valamint a fejlesztésekhez
kapcsolódó dologi kiadások áfával előirányzatát
50 000 E Ft-tal a „VEKOP Kerékpáros fejlesztések” feladathoz kapcsolódóan. Továbbá megemeli
a „842401 Állammal szemben folyamatban lévő és
egyéb elszámolások kerete” cím kiadási, azon belül
az egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
előirányzatát 9 200 E Ft-tal.
A „BKK Zrt. Útfelújítás tervezés kivitelezés 2018”
feladat összköltsége 1 088 000 E Ft-ra változik,
melyből 2018. évi ütem 1 088 000 E Ft [ebből önkormányzati felújítások 796 063 E Ft, felújítási célú
előzetesen felszámított áfa 214 937 E Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 77 000 E
Ft (ebből nettó 60 630 E Ft, áfa 16 370 E Ft)].
A „VEKOP Kerékpáros fejlesztések” feladat összköltsége 490 032 E Ft-ra változik, melyből 2018.
évi ütem 443 532 E Ft [ebből önkormányzati beruházások 340 800 E Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 81 700 E Ft (ebből nettó
64 331 E Ft, áfa 17 369 E Ft), személyi juttatások és
járulékok 21 032 E Ft], 2019. évi üteme változatlanul 46 500 E Ft.
A „VEKOP Kerékpáros fejlesztések” feladatra a
Nemzetgazdasági Minisztérium által biztosított
VEKOP támogatás 72 598 E Ft, ebből 2017. de-
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cember 31-ig folyósított támogatás 78 674 E Ft,
2017. évben visszafizetett támogatás 7 040 E Ft,
2018. évben visszafizetendő támogatás 9 200 E Ft,
2019. évben lehívandó támogatás 10 164 E Ft. A
feladat saját forrása 417 434 E Ft.
701/2018. (VIII. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a „BKK Zrt. Útfelújítás tervezés kivitelezés 2018” keretet vizsgálja
felül és egyeztesse le annak végleges műszaki tartalmát, valamint a feladatra vonatkozó engedélyokiratot terjessze be a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülésére.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülése
Felelős: Tarlós István
702/2018. (VIII. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata, valamint Budapest Főváros XVII.
kerület Rákosmente Önkormányzata között a
VEKOP-5.3.1-15-2016-00012 azonosító számú
projekt megvalósítása érdekében szükséges területszerzéssel kapcsolatos előkészítő feladatok ellátására kötendő együttműködési megállapodást az
előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal,
és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az
együttműködési megállapodás aláírásáról.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
703/2018. (VIII. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „VEKOP kerékpáros fejlesztések”
megnevezésű engedélyokirat 1. számú módosítását
az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat 1. számú módosításának
aláírásáról.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
704/2018. (VIII. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a konzorciumi
együttműködési megállapodás módosítását terjes�sze be a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülésére.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülése
Felelős: Tarlós István
A napirend 6. pontja: Javaslat egyes fővárosi névtelen közterületek elnevezésére és közgyűlési határozat javítására
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
705/2018. (VIII. 29.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a főváros területén lévő névtelen
közterületeket nevez el – az előterjesztő által tett
kiegészítéssel – az alábbiak szerint:

Kerület

III.

Korábbi elnevezés/hrsz.

Új elnevezés

20655/38 hrsz. névtelen közterület

Turbolya köz

20655/27 hrsz. névtelen közterület

Vízimenta utca

20655/23, 20655/63, 20655/101 hrsz.
névtelen közterületek

Stefan Wyszyński utca

20646/69 hrsz. névtelen közterület

Kardamom köz

18267/28 hrsz. névtelen közterület

Szindbád tér

4042/113 hrsz. névtelen közterület

Buda-part tér

4042/117, 4042/129 hrsz. névtelen közterület

Garda utca

4042/138 hrsz. névtelen magánút

Ezüsthárs utca

4042/147 hrsz. névtelen magánút

Jegenyenyár utca

4042/123, 4042/127 hrsz. névtelen magánút

Napkelte utca

4042/152 hrsz. névtelen közterület

Öböl utca

4042/112, 4042/113, 4042/136 és 4042/141 hrsz.
kialakítandó névtelen közterület

Bíró László József körút

3261/3 hrsz. névtelen közterület

Nelson Mandela park

27605/9 hrsz. névtelen közterület

Kassa-Délváros park

27524/6 hrsz. névtelen közterület

Szováta park

27439/6 hrsz. névtelen közterület

Ochota park

27436/2 hrsz. névtelen közterület

Eszék park

XI.

XIII.

A Budapest XI. kerület 3261/3 hrsz.-ú névtelen
közterület Nelson Mandela parkként történő elnevezése abban az esetben lép hatályba, amennyiben

azt Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának Képviselő-testülete is támogatja.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
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706/2018. (VIII. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a 601/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. határozat azon részét, mely a „VIII. kerület 38689/3
hrsz.-ú közterület, a Rezső tér nyugati része Szenes Iván tér, valamint 38689/1 hrsz.-ú közterület,
a Rezső tér keleti része Magyarok Nagyasszonya
tér” elnevezéseket tartalmazza a helyrajzi számok
tekintetében az alábbiakra javítja ki:
„VIII. kerület 38689/8 hrsz.-ú közterület (a Rezső
tér nyugati része) Szenes Iván tér, 38689/9 hrsz.-ú
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közterület (a Rezső tér keleti része) Magyarok
Nagyasszonya tér”.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2018. augusztus 29-i
rendkívüli ülésén.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester
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II. rész

TÁJÉKOZTATÓ
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRŐL
Budapest Főváros Közgyűlése a 705/2018. (VIII. 29.) határozatával
a Budapest III. kerület 20655/38 hrsz.-ú névtelen közterületnek a
Turbolya köz,
a Budapest III. kerület 20655/27 hrsz.-ú névtelen közterületnek a
Vízimenta utca,
a Budapest III. kerület 20655/23, 20655/63 és 20655/101 hrsz.-ú névtelen közterületeknek a
Stefan Wyszyński utca,
a Budapest III. kerület 20646/69 hrsz.-ú névtelen közterületnek a
Kardamom köz,
a Budapest III. kerület 18267/28 hrsz.-ú névtelen közterületnek a
Szindbád tér,
a Budapest XI. kerület 4042/113 hrsz.-ú névtelen közterületnek a
Buda-part tér,
a Budapest XI. kerület 4042/117 és 4042/129 hrsz.-ú névtelen közterületeknek a
Garda utca,
a Budapest XI. kerület 4042/138 hrsz.-ú névtelen magánútnak az
Ezüsthárs utca,
a Budapest XI. kerület 4042/147 hrsz.-ú névtelen magánútnak a
Jegenyenyár utca,
a Budapest XI. kerület 4042/123 és 4042/127 hrsz.-ú névtelen magánútnak a
Napkelte utca,
a Budapest XI. kerület 4042/152 hrsz.-ú névtelen közterületnek az
Öböl utca,
a Budapest XI. kerület 4042/112, 4042/113, 4042/136 és 4042/141 hrsz.-ú kialakítandó névtelen közterületeknek a
Bíró László József körút,
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a Budapest XIII. kerület 27605/9 hrsz.-ú névtelen közterületnek a
Kassa-Délváros park,
a Budapest XIII. kerület 27524/6 hrsz.-ú névtelen közterületnek a
Szováta park,
a Budapest XIII. kerület 27439/6 hrsz.-ú névtelen közterületnek az
Ochota park,
a Budapest XIII. kerület 27436/2 hrsz.-ú névtelen közterületnek az
Eszék park
elnevezést adta.

TÁJÉKOZTATÓ
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉS PONTOSÍTÁSÁRÓL
Budapest Főváros Közgyűlése a 706/2018. (VIII. 29.) határozatával – módosítva 601/2016. (IV. 27.)
határozatát – a Budapest VIII. kerület 38689/8 hrsz.-ú közterületnek (a Rezső tér nyugati része) a
Szenes Iván tér,
valamint a Budapest VIII. kerület 38689/9 hrsz.-ú közterületnek (a Rezső tér keleti része) a
Magyarok Nagyasszonya tér
elnevezést adta.

TÁJÉKOZTATÓ
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRŐL
Budapest XVII. kerület 139832/4, 139833/4, 139835/6, 139847/4, 139850/3 és 139854/4 hrsz.-ú közterületek
a Mezőcsát utca folytatásaként felveszik a
Mezőcsát utca
elnevezést.
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A TÁMASZ Közalapítvány
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