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I. rész
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
11/2018. (V. 14.) önkormányzati rendelete
az építményadóról szóló
71/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény 1. § (2) és (4) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az építményadóról szóló 71/2013. (X. 14.) Főv. Kgy.
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Az adó alapja
a) építmény esetén annak m²-ben számított hasznos
alapterülete,
b) reklámhordozó esetén annak a helyi adókról szóló
törvény szerint m2-ben meghatározott felülete.
(2) Az adó évi mértéke
a) az (1) bekezdés a) pontja vonatkozásában 1 853 Ft/m²,
b) az (1) bekezdés b) pontja vonatkozásában – a (3)
bekezdésben foglalt mentességre tekintettel – nem
kerül megállapításra.
(3) Mentes az adó alól a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó.”
2. §
Hatályát veszti a Rendelet 3. § (2) bekezdése.
3. §
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi
CXXVIII. törvény módosította a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény (Htv.) helyi adó bevezetésére vonatkozó rendelkezéseit. A Htv. 1. § (4) bekezdése 2014.
január 1-től a Fővárosi Önkormányzatot is feljogosítja az általa közvetlenül igazgatott terület tekintetében
az egyébként a kerületi önkormányzat által bevezethető építményadó bevezetésére. (A Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület fogalma alatt a
Budapest főváros közigazgatási területéről és kerületi beosztásáról szóló 1994. évi XLIII. törvényben meghatározott területet, azaz a Margitszigetet kell érteni.) A Fővárosi Önkormányzat élt a törvény szerinti lehetőséggel,
és 2014. január 1-től bevezette az építményadót az általa
közvetlenül igazgatott területen.
A Htv. 2018. január 1-től az építményadó-kötelezett
séget kiterjesztette az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban:
Tkpvt.) szerinti reklámhordozóra. A reklámhordozók
adóztatására a Fővárosi Önkormányzat rendelete nem
terjed ki. Jelen technikai rendeletalkotás a felsőbb szintű jogszabálynak történő megfelelést, a Htv. és az önkormányzati rendelet összhangjának megteremtését, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
szerint az elavult, szükségtelenné vált rendelkezés hatályon kívül helyezését szolgálja.
A rendelet megalkotásához szükséges hatásvizsgálat a
Jat. 17. § (2) bekezdése szerint elkészült. A Jat. 19. § (2)
bekezdésében előírtaknak megfelelően megtörtént a lakosság közvetlen tájékoztatása a www.budapest.hu honlapon keresztül annak érdekében, hogy az érintettek tudomást szerezzenek a készülő rendelet tervezetéről.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Az építményekre vonatkozó rendelkezések változatlanul hagyása mellett a javaslat szabályozza a reklámhordozók adóalapját és adómértékét is.
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Az adót a Fővárosi Önkormányzat a Margitsziget vonatkozásában vezetheti be, ahol azonban még kivételesen is csak évente legfeljebb 12 naptári hétre helyezhető
el reklám a terület szempontjából jelentős valamely eseményről való tájékoztatás érdekében. Mindezekre figyelemmel a reklámhordozókra a javaslat mentességet állapít meg.
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A 2. §-hoz

Szükségtelenné vált rendelkezés hatályon kívül helyezése.
A 3. §-hoz
A rendelet hatálybalépését tartalmazza.
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
12/2018. (V. 14.) önkormányzati rendelete
a kegyeleti közszolgáltatásról és a köztemetők rendjéről
szóló 15/2016. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3)
bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 9. pontjában és
a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII.
törvény 16. §-ában, 40. §-ában, 41. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. §
(1) A kegyeleti közszolgáltatásról és a köztemetők
rendjéről szóló 15/2016. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet (a
továbbiakban: R.) 11. §-a a következő (1b) bekezdéssel
egészül ki:
„(1b) Díszsírhely adományozása az elhunyt betemetését megelőzően lehetséges. Temetési hely utólagosan nem
minősíthető díszsírhellyé.”
(2) Az R. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A díszsírhely gondozásáról elsősorban az elhunytak (4) bekezdés szerinti hozzátartozói kötelesek gondoskodni. Hozzátartozók hiányában Budapest Főváros Önkormányzata a Közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási
szerződés keretein belül köteles gondoskodni a díszsírhelyek gondozásáról.”
(3) Az R. 11. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) Díszsírhelybe – a sírhelynyitás és rátemetés szabályainak megtartása mellett – az elhunyt özvegye, közvetlen egyenesági hozzátartozója (szülő, gyermek), továbbá bejegyzett élettársa is eltemethető a következő
feltételek együttes teljesülése esetén:
a) a kezdeményező írásbeli nyilatkozatával hozzájárul
személyes adatainak a Közszolgáltató által történő
kezeléséhez;
b) a kezdeményező írásbeli nyilatkozatával vállalja,
hogy a díszsírhely gondozására vonatkozó kötelezettségének rendszeresen, saját költségén eleget
tesz.”

(4) Az R. 11. §-a az alábbi (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A sírhelynyitás és rátemetés költségeit annak
kezdeményezője viseli, azonban ez a körülmény a sírhely
minősítését és a státuszát nem érinti.”
2. §
Az R. 32. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) A temetési hely újraváltási díját a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja a temetési hely újraváltásakor köteles a választása szerinti használati időre egy
összegben vagy részletekben megfizetni a Közszolgáltató
által kiállított számlának megfelelően. A Közszolgáltató
köteles a részletfizetés szabályait az ügyfélszolgálati irodákban kifüggeszteni, köteles továbbá azt az internetes
honlapján is közzétenni.”
3. §
Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
4. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
2016. június 1. napján hatályba lépett a kegyeleti közszolgáltatásról és a köztemetők rendjéről szóló 15/2016.
(V. 11.) Főv. Kgy. rendelet. A rendelet megalkotását követően történt változások, valamint az alkalmazása során szerzett gyakorlati tapasztalatok alapján felmerült néhány esetben a szabályozás pontosításának igénye, amely
szükségessé tette a rendelet módosítását.
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Részletes indokolás
Az 1. §-hoz

E § rögzíti, hogy az elhunyt részére díszsírhely csak a
betemetését megelőzően adományozható, illetve temetési hely utólagosan nem minősíthető díszsírhellyé.
A (2) bekezdés meghatározza a díszsírhely gondozására kötelezettet tekintettel arra az esetre, ha az elhunyt(ak)
nak nincsenek, vagy nem lelhetők fel a hozzátartozói,
ezért a díszsírhely gondozatlan marad. A Fővárosi Önkormányzat által díszpolgárai, továbbá az állami, politikai, művészeti, tudományos és sportélet kiemelkedő személyiségei számára biztosított kulturális szempontból is
kiemelt sírhelyek nem maradhatnak fenntartás nélkül.
Annak érdekében, hogy ezen kiemelt sírok a kulturális
értékükből se veszítsenek, a rendelet e tekintetben is módosításra került.
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Ugyanezen § (3)–(4) bekezdése rögzíti annak feltéte
leit, hogy az elhunyt özvegye, közvetlen egyenesági hozzátartozója, továbbá a bejegyzett élettársa mely együttes
feltételek kezdeményező általi teljesítése esetén temethető el a díszsírhelybe, rendelkezik továbbá a sírhelynyitás
és a rátemetés költségeinek viseléséről is.
A 2. §-hoz
A temetési hely újraváltási díjának részletekben történő megfizetésének szabályaival kapcsolatos rendelkezéseket egészíti ki.
A 3. §-hoz
A rendelet mellékletének módosításáról rendelkezik.
A 4. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

1. melléklet a 12/2018. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
1. A Rendelet 2. melléklet XXIV. cím 2. pontja helyébe a következő 2. pont lép.
XXIV. AZ ÜZEMELTETŐ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAK
2. Halotthűtők naponkénti igénybevételi díja
A
Halotthűtők naponkénti igénybevételi díja (Ft/nap)

B
Nettó ár

1. Halotthűtők naponkénti igénybevételi díja (Ft/nap):

3 743 Ft

2. Társvállalkozói halotthűtés

3 743 Ft

s
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
13/2018. (V. 14.) önkormányzati rendelete
a Budapest főváros díszvilágításáról
szóló 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Budapest főváros díszvilágításáról szóló 67/2012.
(IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) Az 1. mellékletében felsorolt objektumok
díszvilágítása az év minden napján a közvilágítás esti bekapcsolásától
a) alapszintű díszvilágítási közszolgáltatás esetén
aa) a nyári időszámítás időtartama alatt 24.00 óráig,
ab) a téli időszámítás időtartama alatt 23.00 óráig;
b) emelt szintű díszvilágítási közszolgáltatás esetén
ba) a nyári időszámítás időtartama alatt 01.00 óráig,
bb) a téli időszámítás időtartama alatt 24.00 óráig
üzemel.
(2) A díszvilágítás üzemeltetése az (1) bekezdésben
foglaltaktól eltérően
a) az év minden napján 0 órától 24 óráig, folyamatosan történik
aa) a Budapest V. kerületi Batthyány-örökmécses
mint történelmi emlékhely,
ab) a Budapest XV. kerületi Széchenyi téri 1848-as
örökmécses
esetében;
b) a közvilágítás üzemidejével megegyezően történik
ba) a Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor téri Zsidó munkaszolgálatosok emlékművének díszvilágítása,
bb) advent kezdetétől Vízkeresztig a karácsonyi
díszvilágítás,
bc) december 31-től január 1-jéig valamennyi díszvilágítási berendezés
esetében;
c) a május 1. és szeptember 30. közötti nyári időszak
alatt az (1) bekezdés szerinti üzemidőben történik
ca) az 1. melléklet 24.8. pontjában megjelölt fák,
facsoportok
esetében.”
2. §
A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklete tartalmazza a Fővárosi Közgyűlés önként vállalt önkormányzati feladatainak jegyzékét, köztük a főváros díszvilágítását.
A Budapest főváros díszvilágításáról szóló 67/2012.
(IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza a főváros díszvilágítási berendezéseinek
üzemeltetési rendjét.
A Rendelet 2012. október 1-jei hatálybalépését követően további objektumok Rendeletbe történő felvételére vonatkozó igény merült fel, melyek a módosítást indokolják.
A rendeletmódosítás tervezetéhez a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §
előírásainak megfelelően hatásvizsgálat készült. A Jat.
19. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően megtörtént a lakosság közvetlen tájékoztatása a www.budapest.
hu honlapon keresztül annak érdekében, hogy az érintettek tudomást szerezzenek a készülő rendelettervezetről.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A Rendelet 7. §-ának módosítása azért szükséges,
hogy struktúrájában váljanak áttekinthetővé a díszvilágított objektumok világítási üzemidejének általános és különös szabályai. A különös szabályok közé kerül beépítésre, hogy a kijelölt margitszigeti fák díszvilágítása csak
a nyári időszakban kerüljön bekapcsolásra.
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A 2. §-hoz
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A 3. §-hoz

A Rendelet 1. mellékletének újabb objektumokkal
való kiegészítéséről rendelkezik.

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

1. melléklet a 13/2018. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
1. A Rendelet 1. mellékletének 3. pontjában foglalt táblázat a következő 3.9. sorral egészül ki:

…

Sorszám

3.9.

„

A
Helyszín

17929/10 helyrajzi számú parkterület

B
Objektum

Szovjet megszállás áldozatainak
emlékműve

„

2. A Rendelet 1. mellékletének 24. pontjában foglalt táblázat a következő 24.8. sorral egészül ki:

…

„

Sorszám

24.8.

A
Helyszín

Margitsziget

s

B
Objektum

11 kijelölt fa, facsoport

„
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
14/2018. (V. 14.) önkormányzati rendelete
a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő
és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének
és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló
31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése a személyszállítási
szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 12. § (3)–
(4) bekezdésében, valamint a 49. § (3) bekezdés b) pontjában, továbbá az árak megállapításáról szóló 1990. évi
LXXXVII. törvény 7. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A City Taxi Fuvarszervező Szövetkezet 900 egyéni
vállalkozó nevében írásban előterjesztette a budapesti taxitarifa-emelés általuk kidolgozott javaslatát Budapest
Főváros Önkormányzata részére.

1. §

A javaslat célja, hogy a taxiszolgáltatási színvonal
növekedésével összefüggő és a taxisok által kötelezően
igénybe vett szolgáltatások költségnövekedését kompenzálja, a taxivállalkozások emelkedő költségtételeinek fedezetét is biztosítsa.

A személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező
szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások
létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.)
Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 16. § (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendeletmódosítás tervezetéhez a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §
előírásainak megfelelően hatásvizsgálat készült. A Jat.
19. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően megtörtént a lakosság közvetlen tájékoztatása a www.budapest.
hu honlapon keresztül annak érdekében, hogy az érintettek tudomást szerezzenek a készülő rendelettervezetről.

„(1) Az egységdíjak kötelező mértéke – rögzített hatósági árként – a következő (a díjtételek az általános forgalmi adót tartalmazzák):

Alapdíj (Ft)
700

Részletes indokolás

Távolsággal
Idővel
arányos egységdíj arányos egységdíj
(Ft/km)
(Ft/perc)
300

75

2. §
A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
3. §
A Rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
4. §
A rendelet 2018. július 1-jén lép hatályba.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

Az 1. §-hoz
„

A javaslat a viteldíj emelésére alapul, melynek legfontosabb eleme a kilométerdíj. A javasolt tarifaemelés inflációkövető.
A 2–3. §-hoz
Az 1. és 2. mellékletben található ártájékoztató arculati elemek változtatása a tarifa módosítása miatt szükséges.
A 4. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz, kellő felkészülési időt biztosítva az áralkalmazásra.
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1. melléklet a 14/2018. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
1. A Rendelet 1. mellékletének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A műszerfalon elhelyezett tarifatájékoztató táblázattal együtt fel kell tüntetni a szolgáltatással kapcsolatos panaszbejelentés lehetőségéről szóló tájékoztatást. A közlekedésszervező egységes tarifatáblázata tartalmazza a panaszbejelentés lehetséges címzettjeit az alábbiak szerint (az intézmény nevének és címének feltüntetésével):
„Panaszaival kapcsolatosan a következő helyeken tehet bejelentést:
1. BKK Zrt. Ügyfélszolgálata
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19–21.
e-mail: bkk@bkk.hu
tel.: +36 1 3 255 255; +36 30 774 1000
2. Budapest Főváros Kormányhivatala V. kerületi Hivatala
Fogyasztóvédelmi Főosztály
1051 Budapest, Sas utca 19.
e-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu
tel.: +36 1 450 2598

”
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2. melléklet a 14/2018. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

1. A Rendelet 2. mellékletének 6. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[6. Kötelező elemek:]
...
„b) Jobb hátsó ajtó
Egységes kilométerdíj (500×300 mm-es felületen): Átlátszó matricán fekete Frutiger Next Lt

„

2. A Rendelet 2. mellékletének 6. pont c1) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[6. Kötelező elemek:
...
c) Jobb hátsó ajtó ablaka]
„c1) Egységes kilométerdíj + dohányozni tilos piktogram (200×200 mm-es felületen): Átlátszó matricán fehér grafika, betűtípus Frutiger Next Lt
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„

3. A Rendelet 2. mellékletének 6. pont f) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[6. Kötelező elemek:]
...
„f) Bal hátsó ajtó ablaka
Egységes kilométerdíj + dohányozni tilos piktogram (200×200 mm-es felületen): Átlátszó matricán fehér grafika, betűtípus Frutiger Next Lt
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
16/2018. (V. 14.) önkormányzati rendelete a díszpolgári cím adományozásáról
szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény
24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a
Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) d) pontjában meghatározott feladatkörben
eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993.
(VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet 2. melléklete „Budapest Főváros Közgyűlése által adományozott díszpolgári cím kitüntetettjei” a következő szöveggel egészül ki:
„Babos Tímea
Burger Barna
Charlie (Horváth Károly)

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A Közgyűlés az 1993. augusztus 1-jén hatályba lépett
önkormányzati rendeletével úgy döntött, hogy a díszpolgári címet a kitüntetett személyek nevének a 26/1993.
(VIII. 1.) Főv. Kgy. számú rendelet 2. mellékletében történő feltüntetésével adományozza. Ezért szükséges az új
kitüntetettek nevével a melléklet módosítása.
Részletes indokolás
1. §-hoz
A Fővárosi Közgyűlés meghatározta azon személyeket (Babos Tímea, Burger Barna, Charlie (Horváth Károly), Dr. Hazay István, Horgas Eszter, Dr. Lovász László, Mészöly Kálmán, Vásáry Tamás), akiknek 2018.
évben díszpolgári címet adományoz elismerése jeléül.
2. §-hoz

Dr. Hazay István

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Horgas Eszter
Dr. Lovász László
Mészöly Kálmán
Vásáry Tamás”
2. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

s
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II. rész
Kivonat
a Fővárosi Közgyűlés
2018. február 21-i ülésének jegyzőkönyvéből
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
69/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
úgy dönt, hogy 21. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a BVH Zrt. tulajdonában álló gazdasági társaságok 2018. és 2019. évi ingatlangazdálkodási terveinek jóváhagyására” című előterjesztést.

9.

10.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
70/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
nem fogadja el a „Javaslat a Budapesti Közlekedési
Központ vezérigazgatójának visszahívására” című
előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
71/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
napirendjére veszi a „Javaslat a Budapest Szíve
programmal kapcsolatos OLAF-jelentés kikérésére” című előterjesztést.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
72/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:
1. Javaslat a Budapesti Rendőr-főkapitányság
2017. évi beszámolójának elfogadására
2. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésére
3. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézményvezetőjét érintő személyi döntések meghozatalára
4. Javaslat személyi döntések meghozatalára
5. Tájékoztató a főpolgármester 2018. évi szabadsága ütemezéséről
6. Javaslat a Rác Fürdő és Hotel épületek tulajdonjogának felszámolási eljárásban történő megszerzésére
7. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi összevont költségvetéséről szóló 8/2017.
(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására
8. Javaslat a XI. kerület, Etele tér – Kelenföldi pályaudvar gyalogos aluljáróban lévő 14,61 m²

11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.
18.
19.

alapterületű helyiség kedvezményes bérbeadására a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére
Javaslat a Bp. VII. ker., Marek József utca 35.
szám alatti ingatlan kedvezményes bérbeadására
a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány részére
Javaslat egyes beruházási és felújítási engedélyezési okmányok jóváhagyására
a) Pénzügyi Főpolgármester-helyettes illetékességi körébe tartozó feladatok
b) Városfejlesztési Főpolgármester-helyettes illetékességi körébe tartozó feladatok
Javaslat a BKV Panoráma Kft. alapító okiratának módosítására
Javaslat a Miniszterelnökség által a Nemzeti
Emlékhelyek támogatására 2017. évben biztosított költségvetési forrás 2018. évi felhasználása
érdekében szükséges döntések meghozatalára
A közterület-használat önkormányzati hatósági
ügyként való szabályozása és a hatósági ügyintézés alapvető feltételeinek megteremtése
Javaslat „Az M2 metróvonal járműállomány
cseréje” feladattal kapcsolatban a BKV Zrt.-vel
kötött pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás
5. sz. módosítására
Javaslat a KEHOP-3.2.1. „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő
rendszerre” c. projekthez kapcsolódó döntések
meghozatalára
Javaslat a „Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgazdálkodási rendszer” (KEOP1) projekt
keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök használati jogának átruházásáról szóló
megállapodás 8. sz. módosítására
Javaslat a köznevelési ágazathoz tartozó egyes
ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
Javaslat a köznevelési ágazathoz tartozó egyes
költségvetési szervek alapító okiratának módosítására
Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a
térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására
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20. Javaslat a BVH Zrt. tulajdonában álló gazdasági
társaságok 2018. és 2019. évi ingatlangazdálkodási terveinek jóváhagyására
21. Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal „Elektromos elosztó berendezések
felújítása és cseréje” tárgyában kötött támogatási szerződés elszámolásának elfogadására
22. Javaslat névtelen közterület elnevezésére
(Minszk tér)
23. Javaslat az elektronikus jegyrendszer projekttel
kapcsolatos döntések meghozatalára
24. Javaslat egyes TÉR_KÖZ városrehabilitációs
projektek támogatási szerződéseinek megkötésére, illetve egyes projektek együttműködési
megállapodásának módosítására
25. Javaslat az „Építészeti Örökségvédelmi Támogatás 2017” pályázat elbírálására
26. Javaslat településrendezési szerződéshez kapcsolódó megállapodás megkötésére
27. Előterjesztés a Nemzetgazdasági Minisztérium
és Budapest Főváros Önkormányzata közötti
[1198/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.] együttműködési megállapodás végrehajtásáról
28. Javaslat a Területi Kiválasztási Rendszerben a
Döntéselőkészítő Bizottság által hozott döntések elfogadására
29. Javaslat támogató nyilatkozatok kiadására fővárosi cégek részére a KEHOP-5.2.8 „Állami
támogatási szabályok szerint megvalósuló épületenergetikai fejlesztések” c. konstrukcióba benyújtandó támogatási kérelmekhez
30. Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról
31. Javaslat a Budapest Szíve programmal kapcsolatos OLAF-jelentés kikérésére
32. Javaslat kulturális nonprofit kft. ügyvezetőjének
munkavégzésre irányuló további jogviszonyával
kapcsolatos döntésre
A napirend 1. pontja: Javaslat a Budapesti Rendőrfőkapitányság 2017. évi beszámolójának elfogadására
Előterjesztők: Tarlós István, dr. Kocsis Máté
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
73/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy.
rendelet 54. § (3) bekezdése alapján eseti jelleggel
magához vonja a 7. melléklet 15.8. pontja szerinti
főpolgármesterre átruházott hatáskört, és elfogadja
a Budapesti Rendőr-főkapitányság 2017. évi tevékenységéről készített beszámolót.
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A napirend 2. pontja: Javaslat Budapest Főváros
Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetésére
Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, Kovács Péter
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
74/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi költségvetésében a bevételeket és kiadásokat mindös�szesen 376 829 678 E Ft-ban határozza meg.
75/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Tudomásul veszi, hogy 2019–2021 között – az
adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.
30.) Kormányrendelet alapján definiált – saját bevételeinek összege várhatóan 573 580 803 E Ft,
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettség várhatóan 22 109 100 E Ft.
76/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Úgy dönt, hogy a többéves kihatással járó hivatali
feladatoknál a Fővárosi Közgyűlés egyedi döntése
szükséges a dologi kiadásokhoz kapcsolódó beszerzési, közbeszerzési eljárásokhoz nyújtandó fedezet
biztosítása érdekében.
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 7/2018. (III. 5.) önkormányzati rendeletét
Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi összevont
költségvetéséről az előterjesztés – előterjesztői kiegészítéssel módosított – 9. számú melléklete szerinti tartalommal.
A napirend 3. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézményvezetőjét érintő személyi döntések
meghozatalára
Előterjesztő: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
77/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
a Budapesti Művelődési Központ intézményvezetője, Pordány Sarolta közalkalmazotti jogviszonyát
kérésére, a Kjt. 25. § (2) bekezdés c) pontja és a
30. § (1) bekezdés d) pontja alapján felmentéssel
megszünteti. A Kjt. 33. §-a szerint a felmentési idő
60 nap plusz 3 hónap, 2018. április 1-jétől 2018.
augusztus 31-ig tart, melyből négy hónapra, 2018.
május 1-jétől 2018. augusztus 31-ig mentesíti a
munkavégzés alól. Felkéri a főpolgármestert, hogy
gondoskodjon a felmentéshez kapcsolódó munkáltatói intézkedések megtételéről, kiadmányozásáról.
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Határidő: 2018. április 1.
Felelős: Tarlós István
78/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
A Budapesti Művelődési Központ intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására pályázatot ír ki, 5 év határozott időtartamra az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri
a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a pályázati felhívás közzététele érdekében.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
79/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
A 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendeletben előírtaknak megfelelően a Budapesti Művelődési Központ
intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményező szakmai bizottságba az alábbi
szakembereket kéri fel:
● Szedlacsek Emília, az EMMI szakmai főosztályvezetője;
● Gábor Ilona, Budapesti Népművelők Egyesülete elnöke, országos szakmai szervezet delegáltjaként – a Kispesti Munkásotthon igazgatója;
● Lőrincz Edina, az Óbudai Kulturális Központ
igazgatója;
● dr. Fodor Péter, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója;
● Nagyné Varga Melinda, a Főpolgármesteri Hivatal, Kulturális, Turisztikai, Sport, Köznevelési és
Szociálpolitikai Főosztály vezetője;
● a Közalkalmazotti Tanács delegált tagja.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 4. pontja: Javaslat személyi döntések
meghozatalára
Előterjesztő: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
80/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. §
(2) bekezdésében foglaltak alapján a Budapesti Temetkezési Intézet Zártkörűen Működő Nonprofit
Részvénytársaság (továbbiakban: BTI Zrt.) legfőbb
szervének hatáskörében eljárva:
– Tudomásul veszi dr. Kiss Gergely munkavállalóli
küldöttnek a BTI Zrt. felügyelőbizottságában
betöltött tisztségének megszűnését.
– Megválasztja a Társaság felügyelőbizottsági
tagjának a BTI Zrt. Üzemi Tanácsa által jelölt
Görgényiné Balya Dórát (anyja neve: ...............,
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születési hely, idő: ..............., ...............) 2018.
február 22. napjától a többi felügyelőbizottsági tag megbízatásával összhangban 2019. október 31. napjáig, díjazását a többi felügyelőbizottsági tag díjazásával azonos mértékben bruttó
100 000 Ft/hó, azaz egyszázezer 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
81/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. §-ában foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt,
hogy a RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. soron következő közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes
meghatalmazottjaként és képviseletében szerződés
alapján eljáró BFVK Zrt. képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a
következő döntés meghozatalát:
– A Társaság soron következő közgyűlésének napját követő nappal megválasztja igazgatósági tagjának, egyben elnökének Kovács Barbarát (anyja neve: ..............., születési hely, idő: ...............,
...............) a korábbi igazgatósági elnök megbízatásával összhangban 2020. május 28. napjáig,
díjazás megállapítása nélkül.
Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének napja
Felelős: Tarlós István
A napirend 5. pontja: Tájékoztató a főpolgármester
2018. évi szabadsága ütemezéséről
Előterjesztő: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
82/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdése alapján
jóváhagyja a főpolgármester 2018. évi szabadsága
ütemezését az előterjesztés mellékletében meghatározottak szerint.
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A napirend 6. pontja: Javaslat a Rác Fürdő és Hotel épületek tulajdonjogának felszámolási eljárásban történő megszerzésére
Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
83/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
úgy dönt, hogy a Rác Fürdő mielőbbi megnyitása
érdekében kifejezi azon szándékát, hogy a Fővárosi
Önkormányzat 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.) ingatlanok teljes és egységes tulajdonjogát megszerezze.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az
ingatlanok tulajdonjogának megszerzése érdekében
szükséges intézkedések megtételéről, és a felszámolási eljárás alakulásának függvényében a döntési javaslatokat terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek a felszámoló intézkedéseit követő rendes ülése
Felelős: Tarlós István
A napirend 7. pontja: Javaslat Budapest Főváros
Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetéséről
szóló 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 8/2018. (III. 12.) önkormányzati rendeletét
Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi összevont
költségvetéséről szóló 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete
szerinti tartalommal.
A napirend 8. pontja: Javaslat a XI. kerület, Etele
tér – Kelenföldi pályaudvar gyalogos aluljáróban lévő
14,61 m² alapterületű helyiség kedvezményes bérbeadására a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
84/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem
lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.)
Főv. Kgy. rendelet 18. § (1) bekezdés e) pontja, valamint a 35. § (1) és (3) bekezdései alapján
úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló, forgalomképtelen vagyonelemnek
minősülő Budapest XI. kerület, Etele tér – Kelenföldi pályaudvar gyalogos aluljáró 128/7 jelölésű,

1093

14,61 m² alapterületű helyiség bérlőjének a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Egyesületet (székhely:
1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58–60., azonosító: 01 99 016564, adószám: 19025702, statisztikai
számjel: 19025702-9499-529-01, képviseli: Vecsei
Miklós alelnök és Győri-Dani Lajos ügyvezető alelnök) jelöli ki, egyidejűleg jóváhagyja és megköti
a bérleti szerződést az előterjesztés 3. számú mellékletében foglalt tartalommal az alábbi feltételekkel:
– a bérleti jogviszony bérleti szerződés aláírásának napjától számított 5 éves határozott időtartamra szól, szendvics, pékáru, üveges zöldségkrémek,
szószok, savanyúságok, tea, továbbá kerámiatermékek árusítása – kiskereskedelmi tevékenység
folytatása céljából. A bérleti jogviszony a felek közös akaratával, a Szeretetszolgálat szerződésszerű
és kötelezettségei határidőben történő teljesítése,
valamint jogszabályi feltételek fennállása esetén
további 5 évvel meghosszabbítható;
– a bérleti díj összege 32 000 Ft/hó + áfa. A bérleti díjat bérbeadó jogosult évente – először a bérleti jogviszony kezdetét követő évben – a szerződés
hatálybalépését követő hónapnak megfelelő hónap
első napjával a Központi Statisztikai Hivatal által
hivatalosan közzétett előző évi fogyasztói árindex
mértékével emelni. Defláció esetén a bérleti díj
mértéke nem változik;
– az óvadék címén fizetendő összeget háromhavi
bruttó bérleti díjban állapítja meg;
– a szerződés hatálybalépésének együttes feltétele az óvadék megfizetése és a bérleti szerződésben
meghatározott közjegyzői okirat rendelkezésre állása;
– Bérbeadó hozzájárul ahhoz, hogy a Szeretetszolgálat a helyiségbe a Hetedhét Határ Szociális Szövetkezetet befogadja;
– a Szeretetszolgálat kötelezettsége a helyiség használatával összefüggésben felmerülő közüzemi, karbantartási költségek viselése;
– a bérleti szerződés a felek aláírásától számított
18. naptári hónap végéig rendes felmondással nem
szüntethető meg. Ezen időtartam lejártát követően
a Szeretetszolgálat írásban 60 napos felmondási idő
megtartásával rendes felmondással megszüntetheti
a szerződést.
Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 3. sz.
mellékletét képező bérleti szerződés aláírására.
Határidő: 45 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 9. pontja: Javaslat a Bp. VII. ker., Marek
József utca 35. szám alatti ingatlan kedvezményes bérbeadására a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány részére
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

85/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem
lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv.
Kgy. rendelet 17. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 35. § (1) és (3) bekezdései alapján úgy dönt,
hogy az együttesen hasznosított Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Budapest
Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala
által 33254/0/A/1 helyrajzi számon nyilvántartott,
a 1078 Budapest, Marek József utca 35. 1. em. 1.
„felülvizsgálat alatt” szám alatt található, 100 m²
területű, az ingatlan-nyilvántartás szerint „iroda”
megnevezésű, természetben földszinti elhelyezkedésű ingatlant, valamint a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala által
33254/0/A/2 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1078 Budapest, Marek József utca 35.
1. em. „felülvizsgálat alatt” szám alatt található, 19
m² területű, az ingatlan-nyilvántartás szerint „raktár” megnevezésű, természetben földszinti elhelyezkedésű ingatlant a szerződés hatálybalépésétől
számított ötéves határozott időtartamra, közfeladat
ellátása (ifjúsági közösségi pont, Önkéntes Diakóniai Év Programiroda, valamint adománybolt működtetése) céljából, 86 614 Ft/hó + áfa, azaz bruttó 110 000 Ft/hó összegű kedvezményes bérleti
díj, továbbá bruttó háromhavi piaci bérleti díjnak
megfelelő mértékű óvadék (533 400 Ft) megfizetése mellett a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány (székhely: 1146 Budapest, Hungária
krt. 200.) részére bérbe adja.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 5. számú
mellékletét képező bérleti szerződést – amelyben
megadja a hozzájárulást a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány számára a felújítási munkákhoz az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti
műszaki tartalommal –, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a bérleti szerződésnek a BFVK Zrt.-vel kötött közszolgáltatási keretszerződés mellékletét képező igazolás és általános
meghatalmazás alapján meghatalmazottként eljáró
BFVK Zrt. vezérigazgatója általi aláírásáról.
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 10. pontja: Javaslat egyes beruházási és
felújítási engedélyezési okmányok jóváhagyására
a) Pénzügyi Főpolgármester-helyettes illetékességi
körébe tartozó feladatok
b) Városfejlesztési Főpolgármester-helyettes illetékes
ségi körébe tartozó feladatok
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
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a) Pénzügyi Főpolgármester-helyettes illetékességi
körébe tartozó feladatok
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
86/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet célokmány
jóváhagyására vonatkozó 8. § (1) bekezdése, a célokmány módosítására vonatkozó 8. § (7) bekezdése, valamint a rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, az engedélyokirat
módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja
a) az előterjesztés 9. sz. melléklete, gazdasági ellátási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím
alatt szereplő 7090. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását, a 7308 egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 7589.
egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát, a 7340. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását;
b) az előterjesztés 20 sz. melléklete, gazdasági ellátási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím
alatt szereplő 6475. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását
és a 6478. egyedi azonosító számú felújítási feladat
engedélyokiratának 7. sz. módosítását,
és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.
Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követő 10 nap
Felelős: Tarlós István
87/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (2) bekezdése
alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes
bizottságok beruházási, felújítási tevékenységgel
kapcsolatos hatáskörét, és jóváhagyja
a) az előterjesztés 9. sz. melléklete, gazdasági ellátási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím
alatt szereplő 5925. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 9. sz. módosítását, a 7011. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását, a 7212.
egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 7327., 7310.,
7316., 7322. és a 7311. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását;
b) az előterjesztés 10. sz. melléklete, igazgatási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt sze-
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replő 7594. és a 7619. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratait;
c) az előterjesztés 11. sz. melléklete, informatikai ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt
szereplő 6938., 7072. és a 7083. egyedi azonosító
számú beruházási feladat engedélyokiratainak 4.
sz. módosítását, a 7193. és a 7210. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratainak 2. sz. módosítását, a 7454., 7337., 7338. és a
7455. egyedi azonosító számú beruházási feladatok
engedélyokiratainak 1. sz. módosítását, valamint a
7620., 7625., 7626., 7624., 7622., 7621. és a 7623.
egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratait;
d) az előterjesztés 20. sz. melléklete, gazdasági ellátási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím
alatt szereplő 6651. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 6. sz. módosítását, a
7078. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását,
e) az előterjesztés 19. sz. melléklete, lakásgazdálkodási feladatok (BFVK Zrt. közszolgáltatás), „I.
Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 7146.
és a 7148. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratainak 2. sz. módosítását,
és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.
Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követő 10 nap
Felelős: Tarlós István
88/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 14. § (2) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. §
(1) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a főpolgármesterre átruházott hatáskörét, és jóváhagyja
a) az előterjesztés 8. sz. melléklete, vagyongazdálkodási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok”
cím alatt szereplő 7145. egyedi azonosító számú
beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 7356. és a 7505. egyedi azonosító számú
beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását;
b) az előterjesztés 9. sz. melléklete, gazdasági ellátási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím
alatt szereplő 7025. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, a 7317. egyedi azonosító számú beruházási
feladatok engedélyokiratainak 1. sz. módosítását,
valamint a 7584., 7578., 7579., 7583., 7587., 7580.
és a 7585. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratait;
c) az előterjesztés 10. sz. melléklete, igazgatási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt sze-
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replő 7616. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát;
d) az előterjesztés 11. sz. melléklete, informatikai ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt
szereplő 7149. egyedi azonosító számú beruházási
feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, valamint a 7628. és a 7627. egyedi azonosító számú
beruházási feladatok engedélyokiratait;
e) az előterjesztés 8. sz. melléklete, vagyongazdálkodási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok”
cím alatt szereplő 7353. egyedi azonosító számú
beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását;
f) az előterjesztés 20. sz. melléklete, gazdasági ellátási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím
alatt szereplő 7077. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását,
a 7238., 7239., 7241. és a 7243. egyedi azonosító
számú felújítási feladatok engedélyokiratainak 2.
sz. módosítását,
és felhatalmazza a főpolgármestert az előterjesztés
mellékleteihez csatolt engedélyezési okmányokban
foglalt tartalommal történő aláírásra.
Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követő 10 nap
Felelős: Tarlós István
b) Városfejlesztési Főpolgármester-helyettes illetékességi körébe tartozó feladatok
89/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet célokmány
jóváhagyására vonatkozó 8. § (1) bekezdése, a célokmány módosítására vonatkozó 8. § (7) bekezdése, valamint a rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, az engedélyokirat
módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja
a) az előterjesztés 1. sz. melléklete, közlekedési
feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt
szereplő 6078. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 9. sz. módosítását, az
5764. egyedi azonosító számú beruházási feladat
engedélyokiratának 13. sz. módosítását, a 7507.
egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 7511. egyedi
azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 7112. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4.
sz. módosítását, valamint a 7504. egyedi azonosító
számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz.
módosítását, valamint az előterjesztői kiegészítés
melléklete szerinti 7046. egyedi azonosító számú
beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását;
b) az előterjesztés 3. sz. melléklete, FINA megrendezésével összefüggő feladatok, „I. Jóváhagyandó
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okmányok” cím alatt szereplő 7079. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának
3. sz. módosítását;
c) az előterjesztés 5. sz. melléklete, kulturális feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 7190. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 7390.
és a 7397. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 7557.
egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 1. sz. módosítását;
d) az előterjesztés 12. sz. melléklete, közlekedési
feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt
szereplő 6847. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 7. sz. módosítását, a
6820. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 8. sz. módosítását, a 7050. egyedi
azonosító számú felújítási feladat 3. sz. módosítását, valamint az előterjesztői kiegészítés melléklete
szerinti 6673. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 7. sz. módosítását;
e) az előterjesztés 14. sz. melléklete, kulturális feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 7177. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 7199.
egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, a 7120. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának
4. sz. módosítását,
és felhatalmazza a főpolgármestert az előterjesztés
mellékleteihez csatolt engedélyezési okmányokban
foglalt tartalommal történő aláírásra.
Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követő 10 nap
Felelős: Tarlós István
90/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (2) bekezdése
alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes
bizottságok beruházási, felújítási tevékenységgel
kapcsolatos hatáskörét, és jóváhagyja
a) az előterjesztés 1. sz. melléklete, közlekedési feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 4424. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 10. sz. módosítását, a 7254. és
a 7293. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 6994.
egyedi azonosító számú beruházási feladat 4. sz.
módosítását, a 7098., 7104., 7111., 7109., valamint
a 7510. és a 7506. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 7251., valamint a 7299. egyedi azonosító számú beruházási feladat 3. sz. módosítását;
b) az előterjesztés 2. sz. melléklete, vízgazdálkodási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím
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alatt szereplő 6559. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 7. sz. módosítását, a 6148. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 15. sz. módosítását, a 794.
egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 18. sz. módosítását, a 7636. egyedi
azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát és annak mellékleteként csatolt, az Enviroduna
Kft.-vel a műszaki ellenőri, illetve projektmenedzseri feladatok ellátására vonatkozó megállapodásokat;
c) az előterjesztés 3. sz. melléklete, FINA megrendezésével összefüggő feladatok, „I. Jóváhagyandó
okmányok” cím alatt szereplő 7208. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának
4. sz. módosítását, a 7139. egyedi azonosító számú
beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását;
d) az előterjesztés 4. sz. melléklete, környezetvédelmi feladatok „I. Jóváhagyandó okmányok” cím
alatt szereplő 7070. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását, a 7235. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, a 7209.
egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 6723. egyedi
azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 5. sz. módosítását;
e) az előterjesztés 5. sz. melléklete, kulturális feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt
szereplő 6940. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását,
a 7499., 7447. és a 7540. egyedi azonosító számú
beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 6572. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 10. sz. módosítását, a 7493. egyedi azonosító számú beruházási
feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a
7290. és a 7496. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását,
a 7555. és a 7495. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz.módosítását,
a 7118. egyedi azonosító számú beruházási feladat
engedélyokiratának 3. sz. módosítását, a 7206. és
a 7181. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 7303.
egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, a 7329. egyedi
azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 7174. egyedi azonosító
számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz.
módosítását, a 6877. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 5. sz. módosítását, valamint az előterjesztői kiegészítés melléklete
szerinti 7478., 7571., 7394. és a 7399. egyedi azonosító számú beruházási feladatok 1. sz. módosítását;
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f) az előterjesztés 6. sz. melléklete, szociális feladatok „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt
szereplő 6941. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, a
7204., 7159. és a 7187. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 7344. egyedi azonosító számú beruházási
feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, valamint a 7127. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását, a
7349. egyedi azonosító számú beruházási feladat
engedélyokiratának 1. sz. módosítását, valamint az
előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti 7552.
egyedi azonosító számú beruházási feladatok 1. sz.
módosítását;
g) az előterjesztés 7. sz. melléklete, köznevelési feladatok „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 7170. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását;
h) az előterjesztés 12. sz. melléklete, közlekedési
feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt
szereplő 7269. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, a
7295. és a 7294. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratának 2. sz. módosítását;
i) az előterjesztés 13. sz. melléklete, vízgazdálkodási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím
alatt szereplő 7248. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratát;
j) az előterjesztés 14. sz. melléklete, kulturális feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt
szereplő 7476., 7389., 7415., 7485., 7428., 7426.,
7405., 7467., 7469. és a 7545. egyedi azonosító
számú felújítási feladatok engedélyokiratának 1.
sz. módosítását, a 7629. és a 7631. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratát, valamint az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti
7500. és a 7501. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a
7300. egyedi azonosító számú felújítási feladat 3.
sz. módosítását;
k) az előterjesztés 15. sz. melléklete, szociális feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 7163. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 7551.
és a 7403. egyedi azonosító számú felújítási feladat
engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 7600.,
7593., 7599., 7609., 7606., 7611. és a 7634. egyedi
azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratát,
valamint az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti 7168. egyedi azonosító számú felújítási feladat
engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 7376.,
7372., 7378., 7377., 7375., 7374. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz.
módosítását;
l) az előterjesztés 16. sz. melléklete, köznevelési
feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt
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szereplő 7529. egyedi azonosító számú felújítási
feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, valamint a 7610. egyedi azonosító számú felújítási
feladat engedélyokiratát;
m) az előterjesztés 17. sz. melléklete, sportfeladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 7424. egyedi azonosító számú felújítási feladat
engedélyokiratának 1. sz. módosítását;
n) az előterjesztés 18. sz. melléklete, egyéb vagyongazdálkodási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 7133. egyedi azonosító
számú felújítási feladat engedélyokiratának 4. sz.
módosítását,
és felhatalmazza a főpolgármestert az előterjesztés
mellékleteihez csatolt engedélyezési okmányokban
foglalt tartalommal történő aláírásra.
Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követő 10 nap
Felelős: Tarlós István
91/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 14. § (2) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. §
(1) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a főpolgármesterre átruházott hatáskörét, és jóváhagyja
a) az előterjesztés 2. sz. melléklete, vízgazdálkodási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt
szereplő 7524. egyedi azonosító számú beruházási
feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását;
b) az előterjesztés 5. sz. melléklete, kulturális feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt
szereplő 7573., 7502., 7503., 7398., 7402., 7465.,
7498., 7554., 7364., 7366. és a 7544. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, valamint az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti 7639. egyedi azonosító
számú beruházási feladat engedélyokiratát, a 7440.
és a 7445. egyedi azonosító számú beruházási feladat 1. sz. módosítását;
c) az előterjesztés 6. sz. melléklete, szociális feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 7567., 7568., 7468., 7391., 7345. és 7347.,
7528., 7432., 7433., 7437., 7438. egyedi azonosító
számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz.
módosítását, valamint az előterjesztői kiegészítés
melléklete szerinti 7382., 7348. és a 7350. egyedi
azonosító számú beruházási feladat 1. sz. módosítását;
d) az előterjesztés 7. sz. melléklete, köznevelési
feladatok „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt
szereplő 7453. egyedi azonosító számú beruházási
feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, valamint az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti 7530. egyedi azonosító számú beruházási feladat
1. sz. módosítását és a 7613., 7614., 7617., 7618.
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egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát;
e) az előterjesztés 14. sz. melléklete, kulturális feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt
szereplő 7259. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a
7411., 7482., 7481., 7489., 7422., 7466. és a 7569.
egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 7175. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának
2. sz. módosítását, a 7460., 7408., 7406., 7543. és a
7368. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 7630. egyedi
azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratát;
f) az előterjesztés 15. sz. melléklete, szociális feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt
szereplő 7169. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a
7550., 7416., 7418., 7371. és a 7370. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának
1. sz. módosítását, a 7258. egyedi azonosító számú
felújítási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 7396. és a 7404. egyedi azonosító számú
felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 7604., 7607., 7598., 7592., 7595., 7596.,
7597., 7602. és a 7601. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratát, valamint az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti 7154. egyedi
azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását és a 7373. egyedi azonosító
számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz.
módosítását;
g) az előterjesztés 16. sz. melléklete, köznevelési
feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt
szereplő 7532., 7464., 7547., 7548. és a 7549. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 7603., 7605., 7608.,
7632., 7612. és a 7615. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratát,
és felhatalmazza a főpolgármestert az előterjesztés
mellékleteihez csatolt engedélyezési okmányokban
foglalt tartalommal történő aláírásra.
Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követő 10 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 11. pontja: Javaslat a BKV Panoráma
Kft. alapító okiratának módosítására
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
92/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. §
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(3) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti
Közlekedési Zrt. alapszabályának 9.3.26. a) pontjában a BKV Zrt. Igazgatóságától elvont hatáskörben eljárva módosítja a BKV Panoráma Kft. alapító
okiratát az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az
előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert a dokumentum aláírására és kiadására, valamint arra, hogy jelen határozatot a BKV Zrt. részére küldje meg annak érdekében, hogy a BKV Zrt. Igazgatósága gondoskodjon a
szükséges cégjogi dokumentumok aláírásáról, valamint a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága részére
történő benyújtásáról.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 12. pontja: Javaslat a Miniszterelnökség
által a Nemzeti Emlékhelyek támogatására 2017. évben
biztosított költségvetési forrás 2018. évi felhasználása
érdekében szükséges döntések meghozatalára
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
93/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy.
rendelet 54. § (3) bekezdése értelmében eseti jelleggel elvonja a Budapest Főváros Önkormányzata
és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy.
rendelet 14. § (2) és (6) bekezdései szerinti főpolgármestert megillető hatáskört.
94/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Jóváhagyja a 007638 azonosító számú, „Nemzeti
Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése III. ütem”
megnevezésű engedélyokiratot az előterjesztés
2. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról.
Határidő: a 2018. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal
Felelős: Tarlós István
95/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Jóváhagyja és megköti a Budapesti Temetkezési
Intézet Zrt.-vel a „Nemzeti Gyászpark térfigyelő
rendszer bővítése III. ütem” tárgyú megvalósítási
megállapodást az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy
gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.
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Határidő: a 2018. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 13. pontja: A közterület-használat önkormányzati hatósági ügyként való szabályozása és a hatósági ügyintézés alapvető feltételeinek megteremtése
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 9/2018. (III. 12.) önkormányzati rendeletét a
Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek
használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet,
valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy.
rendelet módosításáról az előterjesztés – módosító javaslattal módosult – 2. számú melléklete szerint.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
96/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy.
rendelettel való összhang megteremtése érdekében
a Fővárosi Közgyűlés érintett rendeleteinek felülvizsgálatáról, és terjessze a Közgyűlés elé a szükséges rendeletmódosításokat.
Határidő: 2018. április 30.
Felelős: Tarlós István
97/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a közterület-használati önkormányzati hatósági eljárás személyi és tárgyi
feltételeinek megteremtése érdekében, a Főpolgármesteri Hivatal feladatellátásához rendelt szervezeti egysége működésének és létszámkeretének felülvizsgálata alapján úgy, hogy a hatósági feladatok
2018. május 1-jétől elláthatók legyenek.
Határidő: 2018. április 30.
Felelős: Tarlós István
98/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Felkéri a főpolgármestert, hogy folytassa le a közterület-használati önkormányzati hatósági eljárással érintett szervezetekkel szükséges szakmai
egyeztetéseket, különösen a Belváros-Lipótváros
V. kerületi Önkormányzattal és a Fővárosi Közterület-hasznosítási Társulással a társulási megállapodás felülvizsgálata, a Társulás további működése
körében.
Határidő: 2018. április 30.
Felelős: Tarlós István
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99/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Felkéri a főpolgármestert a Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5033/2017/4. számú határozatával
szemben alkotmányjogi panasz benyújtására, ezzel
párhuzamosan felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgáltassa meg a közterület-használat törvényi szintű
részletes, polgári jogi alapon történő szabályozásának lehetőségét.
Határidő: törvényi határidőn belül
Felelős: Tarlós István
A napirend 14. pontja: Javaslat „Az M2 metróvonal
járműállomány cseréje” feladattal kapcsolatban a BKV
Zrt.-vel kötött pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás
5. sz. módosítására
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
100/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
úgy dönt, hogy az „M2 metróvonal járműállomány
cseréje” feladatot 2018. december 31-re módosult
határidővel változatlan összköltséggel valósítja
meg a BKV Zrt. útján.
101/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Kötelezettséget vállal arra, hogy az „M2 metróvonal járműállomány cseréje” feladat tárgyévi előirányzatának fedezetét 703 869 E Ft összegben biztosítja a 2018. évi költségvetésben.
102/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Jóváhagyja és megköti az „M2 metróvonal járműállomány cseréje” megnevezésű feladat elvégzéséről szóló pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás
5. sz. módosítását az előterjesztés 6. sz. melléklete
szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 15. pontja: Javaslat a KEHOP-3.2.1. „A
fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” c. projekthez kapcsolódó döntések meghozatalára
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
103/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
kötelezettséget vállal arra, hogy megvalósítja
„A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” feladatot a 2018. év-
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ben a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit
Kft.-vel együttműködésben. A feladat összköltsége
10 432 368 E Ft, amelyből a Fővárosi Önkormányzatnál felmerülő kiadások összege 9 354 630 E Ft.
A kiadások fedezete teljes mértékben támogatásból
kerül biztosításra.

kodási eszközök használati jogának átruházásáról szóló
megállapodás 8. sz. módosítására
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

104/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Kötelezettséget vállal arra, hogy „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő
rendszerre” feladattal kapcsolatban a Fővárosi Önkormányzatnál felmerülő kiadásokat és bevételeket
szerepelteti a 2018. évi költségvetésben az alábbiak
szerint: a kiadások összege 9 354 630 E Ft, amelyből KEHOP támogatás 6 623 000 E Ft (ebből 2017.
12. 31-ig befolyt 6 496 085 E Ft, 2018-ban várható 126 915 E Ft), önerő-támogatás 742 850 E Ft,
áfatámogatás 1 988 780 E Ft.

107/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy az érték
meghatározó szakértői véleményben meghatározott
érték alapján a Fővárosi Közterület-fenntartó NZrt.
részére visszafizetendő bruttó 584 050 E Ft összeg
fedezetét biztosítja a 2018. évi költségvetésben.

105/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
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 megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti
tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a konzorciumi együttműködési megállapodás aláírásáról.
Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Tarlós István
106/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Jóváhagyja „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre (KEHOP3.2.1.)” megnevezésű feladat megvalósítására a
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet alapján
a 007591 azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal,
és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az
engedélyokirat aláírásáról.
Határidő: a 2018. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 16. pontja: Javaslat a „Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgazdálkodási rendszer”
(KEOP 1.) projekt keretében létrehozott hulladékgazdál-

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

108/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Jóváhagyja, megköti a Fővárosi Közterület-fenntartó NZrt.-vel a „Fővárosi házhoz menő szelektív
hulladékgazdálkodási rendszer” keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 8. sz. egységes szerkezetű módosítását az előterjesztés 1. sz.
melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról és a bruttó 584 050 E Ft összeg visszafizetéséről a megállapodás aláírását követő 30 napon belül.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 17. pontja: Javaslat a köznevelési ágazathoz tartozó egyes ingatlanokkal kapcsolatos döntések
meghozatalára
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor,
dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
109/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest IX. kerület Ferencváros
Önkormányzata közötti, a 38191/2 helyrajzi szám
alatt felvett, természetben a Budapest IX. kerület,
Soroksári út 136. (Illatos út 2–4.) szám alatt lévő
ingatlan területén lévő 477 m² földszinti helyiségcsoport és a rendeltetésszerű használathoz szükséges 622 m² nagyságú udvarrész használati jogának
adásáról szóló szerződés megszüntetéséről szóló
megállapodást az előterjesztés 4. számú melléklete
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a
megállapodás aláírására.
Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István
110/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Belső-Pesti Tankerületi Központ
(1071 Budapest, Damjanich utca 6.) által kötött va-
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gyonkezelési szerződés 1. számú módosítását az
előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István
111/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Hajdúdorogi Metropolitai Egyház által kötött haszonkölcsön-szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 9. számú melléklete szerinti
tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István
112/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv.
Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/201. (III. 14.)
Főv. Kgy. rendelet 24. § (1) bekezdés b) pontjában
a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört, és tulajdonosi
hozzájárulást ad a Hajdúdorogi Metropolitai Egyház részére az előterjesztés 10. számú mellékelte
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a
tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására és kiadására.
Határidő: a tulajdonosi nyilatkozat záradékának a
Hajdúdorogi Metropolitai Egyház által történő aláírását követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István
113/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Úgy dönt, hogy a BFVK Zrt. 2018. évi éves közszolgáltatási szerződése oly módon kerüljön előkészítésre, hogy a 34635 helyrajzi számú, természetben a Budapest VIII. kerület, Bezerédi utca 16/a.
szám alatti ingatlannak az üresen álló összesen
1 307 m² alapterületű helyiségcsoportja – a hozzá tartozó 404 m² udvarral együtt – a Hajdúdorogi
Metropolitai Egyház részére történő birtokba adásig szerepeljen a BFVK Zrt. 2018. évi éves közszolgáltatási szerződésében.
Határidő: a BFVK Zrt. 2018. évi éves szerződésének
elfogadása
Felelős: Tarlós István
A napirend 18. pontja: Javaslat a köznevelési ágazathoz tartozó egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra
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a Fővárosi Közgyűlés

114/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
módosítja a Fővárosi Önkormányzat Óvodája költségvetési szerv alapító okiratát az előterjesztés 2.
sz. melléklete szerinti tartalommal. Jóváhagyja a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 3. 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
115/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Módosítja a Cseppkő Óvoda költségvetési szerv
alapító okiratát az előterjesztés 5. sz. melléklete
szerinti tartalommal. Jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az
előterjesztés 6. 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 19. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást
nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV.
18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 10/2018. (III. 5.) önkormányzati rendeletét
a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről
szóló 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.
A napirend 20. pontja: Javaslat a BVH Zrt. tulajdonában álló gazdasági társaságok 2018. és 2019. évi ingatlangazdálkodási terveinek jóváhagyására
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
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116/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
57. § (3) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva,
a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.
alapszabálya VI. fejezetének 1. yl) pontjában foglaltaknak megfelelően a FŐTÁV Zrt. legfőbb szerveként jóváhagyja a FŐTÁV Zrt. 2018. és 2019.
évi ingatlangazdálkodási tervét az előterjesztés 1.
számú melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy a
BFVK Zrt. bevonásával kerüljön sor a legalább 10
évre szóló, határozott idejű hasznosításokra.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a FŐTÁV Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
117/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. §
(3) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva, a BVH
Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. alapszabálya VI. fejezetének 1. yl) pontjában foglaltaknak
megfelelően a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.
legfőbb szerveként jóváhagyja a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. 2018. és 2019. évi ingatlangazdálkodási tervét az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy a BFVK Zrt.
bevonásával kerüljön sor az értékesíteni kívánt ingatlanok eladására és a legalább 10 évre szóló, határozott idejű hasznosításokra.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
118/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. §
(3) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva, a BVH
Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. alapszabálya VI. fejezetének 1. yl) pontjában foglaltaknak megfelelően a FŐKERT Nonprofit Zrt. legfőbb
szerveként jóváhagyja a FŐKERT Nonprofit Zrt.
2018. és 2019. évi ingatlangazdálkodási tervét az
előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy a BFVK Zrt. bevonásával kerüljön
sor az értékesíteni kívánt ingatlanok eladására és a
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legalább 10 évre szóló, határozott idejű hasznosításokra.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a FŐKERT Nonprofit Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
119/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. §
(3) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva, a BVH
Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. alapszabálya VI. fejezetének 1. yl) pontjában foglaltaknak
megfelelően az FKF Nonprofit Zrt. legfőbb szerveként jóváhagyja az FKF Nonprofit Zrt. 2018. és
2019. évi ingatlangazdálkodási tervét az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal azzal,
hogy a BFVK Zrt. bevonásával kerüljön sor az értékesíteni kívánt ingatlanok eladására és a legalább
10 évre szóló, határozott idejű hasznosításokra.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében az FKF
Nonprofit Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
120/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. §
(3) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva, a BVH
Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. alapszabálya VI. fejezetének 1. yl) pontjában foglaltaknak
megfelelően a FŐKÉTÜSZ Kft. legfőbb szerveként
jóváhagyja a FŐKÉTÜSZ Kft. 2018. és 2019. évi
ingatlangazdálkodási tervét az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy a
BFVK Zrt. bevonásával kerüljön sor az értékesíteni
kívánt ingatlanok eladására és a legalább 10 évre
szóló, határozott idejű hasznosításokra.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a
FŐKÉTÜSZ Kft. vezető tisztségviselőjét értesítse.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 21. pontja: Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal „Elektromos
elosztóberendezések felújítása és cseréje” tárgyában kötött támogatási szerződés elszámolásának elfogadására
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

121/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
elfogadja a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány által az „Elektromos elosztóberendezések
felújítása és cseréje” tárgyában 2017. július 6-án
létrejött támogatási szerződéssel kapcsolatosan
benyújtott szakmai beszámolót és elszámolást az
előterjesztés 1–3. sz. mellékleteiben foglalt tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Budapesti Vállalkozásfejlesztési
Közalapítvány Kuratóriumának elnökét.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 22. pontja: Javaslat névtelen közterület
elnevezésére (Minszk tér)
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
122/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
úgy dönt, hogy a Budapest III. kerületi 15574/36
helyrajzi számú névtelen közterületet Minszk térként nevezi el.
A napirend 23. pontja: Javaslat az elektronikus jegyrendszer projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
123/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
úgy dönt, hogy a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére az elektronikus jegyrendszer projekt egyes részszámlái ellenértékének átmeneti finanszírozása érdekében 1 550 000 E Ft éven belüli
kölcsönt nyújt.
124/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Kötelezettséget vállal arra, hogy 1 550 000 E Ft ös�szegű éven belüli kölcsönt a 2018. évi költségvetésében szerepelteti a „893201 BKK AFC átmeneti finanszírozás” cím kiadási, azon belül működési célú
visszatérítendő támogatások és kölcsönök nyújtása,
törlesztése előirányzaton, továbbá bevételi, azon
belül működési célú visszatérítendő támogatások
és kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről előirányzaton.
Határidő: a 2018. évi költségvetési rendelet hatálybalépése
Felelős: Tarlós István
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125/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Jóváhagyja és megköti az „Elektronikus Jegyrendszer Projekthez kapcsolódó szállítói számlák 2018.
évi átmeneti finanszírozása” érdekében kötendő
megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert,
hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.
Határidő: a 2018. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 3 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 24. pontja: Javaslat egyes TÉR_KÖZ
városrehabilitációs projektek támogatási szerződéseinek megkötésére, illetve egyes projektek együttműködési megállapodásának módosítására
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
126/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros III. kerület ÓbudaBékásmegyer Önkormányzata között a „Holdudvar
park revitalizációja” c. projektről szóló támogatási
szerződést az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti
tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: 2018. április 30.
Felelős: Tarlós István
127/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros IV. kerület Újpest
Önkormányzata között az „A Szigeti József sétány
funkcióbővítő megújítása” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: 2018. április 30.
Felelős: Tarlós István
128/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat között a „Palotanegyed,
Európa Belvárosa Program III.” c. projektről szóló
támogatási szerződést az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: 2018. április 30.
Felelős: Tarlós István
129/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XI. kerület Újbuda
Önkormányzata között a „A Gazdagréti tér megújí-
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tása” c. projektről szóló támogatási szerződést az
előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal,
és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés
aláírására.
Határidő: 2018. április 30.
Felelős: Tarlós István
130/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat között a „Szilasmenti kerékpárút
közösségi tereinek bővítése” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert
a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: 2018. április 30.
Felelős: Tarlós István
131/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzata között a „Szent István
tér komplex fejlesztése” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 6. sz. melléklete
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a
támogatási szerződés aláírására.
Határidő: 2018. április 30.
Felelős: Tarlós István
132/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata között a „Molnár-szigeti
volt napközis tábor és környezetének továbbfejlesztése – III. ütem” c. projektről szóló támogatási
szerződést az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti
tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: 2018. április 30.
Felelős: Tarlós István
133/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat között a „Batthyány tér” c. projektről
szóló együttműködési megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti
tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás 1. számú módosításának
aláírására.
Határidő: 2018. március 31.
Felelős: Tarlós István
134/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat között a „Horváth-kert” c. projektről szóló
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együttműködési megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás 1. számú módosításának
aláírására.
Határidő: 2018. március 31.
Felelős: Tarlós István
135/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat között az „Adyliget park megújítása” c.
projektről szóló együttműködési megállapodás 1.
számú módosítását az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás 1. számú módosításának aláírására.
Határidő: 2018. március 31.
Felelős: Tarlós István
136/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzata között az „Innovatív közösségerősítés és
életminőségjavítás a Szilas park komplex fejlesztésével” c. projektről szóló együttműködési megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 11. sz.
melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás 1. számú módosításának aláírására.
Határidő: 2018. március 31.
Felelős: Tarlós István
137/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat között a „Podmaniczky tér felújítása” c. projektről szóló együttműködési
megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés
12. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a
főpolgármestert az együttműködési megállapodás
1. számú módosításának aláírására.
Határidő: 2018. március 31.
Felelős: Tarlós István
138/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata között a „Jókai tér komplex megújítása” c. projektről szóló együttműködési
megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés
13. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a
főpolgármestert az együttműködési megállapodás
1. számú módosításának aláírására.
Határidő: 2018. március 31.
Felelős: Tarlós István
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139/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata között a „Kisdiófa Közösségi Kert ökologikus szemléletű fejlesztése” c.
projektről szóló együttműködési megállapodás 1.
számú módosítását az előterjesztés 14. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás 1. számú módosításának aláírására.
Határidő: 2018. március 31.
Felelős: Tarlós István
140/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata között az „Erzsébetvárosi
Kerületfejlesztési Tájékoztatási Pont kialakítása” c.
projektről szóló együttműködési megállapodás 1.
számú módosítását az előterjesztés 15. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás 1. számú módosításának aláírására.
Határidő: 2018. március 31.
Felelős: Tarlós István
141/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat között a „TÉR_ÉPÍTŐK” c.
projektről szóló együttműködési megállapodás 1.
számú módosítását az előterjesztés 16. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás 1. számú módosításának aláírására.
Határidő: 2018. március 31.
Felelős: Tarlós István
142/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata között a „Bakáts projekt” c.
projektről szóló együttműködési megállapodás 1.
számú módosítását az előterjesztés 17. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás 1. számú módosításának aláírására.
Határidő: 2018. március 31.
Felelős: Tarlós István
143/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat között „A Hegyvidék főutcája”
c. projektről szóló együttműködési megállapodás 1.
számú módosítását az előterjesztés 18. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármes-
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tert az együttműködési megállapodás 1. számú módosításának aláírására.
Határidő: 2018. március 31.
Felelős: Tarlós István
144/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat között „A Rákos-patak Béke utca –
Göncöl utca közötti szakaszának komplex közparki
felújítása” c. projektről szóló együttműködési megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 19.
sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás 1.
számú módosításának aláírására.
Határidő: 2018. március 31.
Felelős: Tarlós István
145/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XIV. kerület Zugló
Önkormányzata között a „Megújuló zöld folyosó”
c. projektről szóló együttműködési megállapodás 1.
számú módosítását az előterjesztés 20. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás 1. számú módosításának aláírására.
Határidő: 2018. március 31.
Felelős: Tarlós István
146/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata között
a „Rákos út terei” c. projektről szóló együttműködési megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 21. sz. melléklete szerinti tartalommal, és
felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás 1. számú módosításának aláírására.
Határidő: 2018. március 31.
Felelős: Tarlós István
147/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XVII. kerület
Rákosmente Önkormányzata között az „Új közösségi ház létrehozása Rákoshegyen és a Szent István
park rekonstrukciója” c. projektről szóló együttműködési megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 22. sz. melléklete szerinti tartalommal, és
felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás 1. számú módosításának aláírására.
Határidő: 2018. március 31.
Felelős: Tarlós István
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148/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XVII. kerület
Rákosmente Önkormányzata között a „Kerékpárforgalmi nyomvonal kialakítása a Naplás út mentén” c. projektről szóló együttműködési megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 23. sz.
melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás 1. számú módosításának aláírására.
Határidő: 2018. március 31.
Felelős: Tarlós István
149/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata között a
„Havanna piac közösségi célú megújítása” c. projektről szóló együttműködési megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 24. sz. melléklete
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az
együttműködési megállapodás 1. számú módosításának aláírására.
Határidő: 2018. március 31.
Felelős: Tarlós István
150/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata között „A wekerlei kispiac
felújítása” c. projektről szóló együttműködési megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés
25. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a
főpolgármestert az együttműködési megállapodás
1. számú módosításának aláírására.
Határidő: 2018. március 31.
Felelős: Tarlós István
151/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XXII. kerület Önkormányzata között a „Hajó utca – Duna-parti sétány környezetének fejlesztése” c. projektről szóló
együttműködési megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 26. sz. melléklete szerinti tar-
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talommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás 1. számú módosításának
aláírására.
Határidő: 2018. március 31.
Felelős: Tarlós István
152/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata között a „Napközis tábor komplex
megújítása” c. projektről szóló együttműködési meg
állapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 27.
sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás 1.
számú módosításának aláírására.
Határidő: 2018. március 31.
Felelős: Tarlós István
153/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata között a „Csepeli Rákóczi kert megújítása, közösségi tervezés keretében” c. projektről
szóló együttműködési megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 28. sz. melléklete szerinti
tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás 1. számú módosításának
aláírására.
Határidő: 2018. március 31.
Felelős: Tarlós István
A napirend 25. pontja: Javaslat az „Építészeti Örökségvédelmi Támogatás 2017” pályázat elbírálására
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
154/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
úgy dönt, hogy a 943/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy.
határozattal elfogadott pályázati felhívásban meghirdetett „Építészeti Örökségvédelmi Támogatás
2017” pályázati támogatásait az alábbiak szerint
ítéli oda az előterjesztés 4. sz. mellékletében szereplő értékelési lapokon részletezett felhasználásra.
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Sorsz.

Cím

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

I. kerület, Attila út 10.
I. kerület, Attila út 37.
I. kerület, Attila út 41.
I. kerület, Bem rakpart 15.
I. kerület, Bem rakpart 25/A
I. kerület, Bérc utca 5.
I. kerület, Donáti utca 16.
I. kerület, Döbrentei utca 26.
I. kerület, Fortuna utca 15.
I. kerület, Fő utca 4.
I. kerület, Lánchíd utca 9–11.
I. kerület, Lánchíd utca 13.
I. kerület, Logodi utca 48.
I. kerület, Szilágyi Dezső tér 1.
I. kerület, Toldy Ferenc utca 50.
II. kerület, Ady Endre utca 30.
II. kerület, Hűvösvölgyi út 10/E.
II. kerület, Marczibányi tér 6–7.
II. kerület, Margit körút 36.
II. kerület, Margit körút 54.
III. kerület, Kórház utca 1.
III. kerület, Laktanya utca 1.

23.

III. kerület, Szentlélek tér 6.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

IV. kerület, Árpád út 54.
V. kerület, Alkotmány utca 19.
V. kerület, Belgrád rakpart 27.
V. kerület, Deák Ferenc utca 23.
V. kerület, Falk Miksa utca 13.
V. kerület, Falk Miksa utca 14.
V. kerület, Irányi utca 27.
V. kerület, Irányi utca 27.
V. kerület, Károly körút 20.
V. kerület, Kecskeméti utca 4.
V. kerület, Kecskeméti utca 6.
V. kerület, Képíró utca 5.
V. kerület, Múzeum körút 19.
V. kerület, Nádor utca 19.
V. kerület, Sas utca 3.
V. kerület, Szent István körút 17.
V. kerület, Szerb utca 15.
V. kerület, Zrínyi utca 14.
VI. kerület, Andrássy út 79.

Pályázó
Társasház
Társasház
Társasház
Társasház
Társasház
Társasház
Társasház
Társasház
Társasház
Társasház
Társasház
Társasház
Társasház
Társasház
Társasház
Társasház
Társasház
Haris Park Kft.
Társasház
Társasház
Társasház
Társasház
Óbuda-Békásmegyer
III. ker. Önkormányzat
Társasház
Társasház
Társasház
Társasház
Társasház
Társasház
Társasház
Társasház
Társasház
Társasház
Társasház
Társasház
Társasház
Társasház
Társasház
Társasház
Társasház
Társasház
Társasház

1107

350 000
2 160 000
20 000 000
4 289 224
19 932 432
8 551 206
2 260 000
9 900 000
3 350 000
11 879 165
2 000 000
1 545 000
695 000
17 890 000
11 923 240
4 260 000
5 000 000
19 000 000
8 915 000
20 000 000
20 000 000
20 000 000

Támogatási
javaslat
(Ft)
300 000
0
0
3 000 000
0
0
1 500 000
8 000 000
2 000 000
8 000 000
0
0
350 000
9 000 000
8 000 000
3 000 000
0
15 000 000
7 000 000
0
4 500 000
12 000 000

14 993 642

3 000 000

17 607 302
5 755 386
20 000 000
10 000 000
14 253 000
10 513 844
15 438 400
7 314 398
8 118 041
4 338 725
487 745
5 311 745
7 295 131
1 300 000
7 617 917
20 000 000
1 326 922
20 000 000
1 793 957

10 000 000
0
16 000 000
0
10 000 000
10 000 000
0
6 300 000
0
0
0
0
7 000 000
1 200 000
5 500 000
13 000 000
1 300 000
18 500 000
1 500 000

Támogatási igény
(Ft)
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Sorsz.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
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Cím
VI. kerület,
Bajcsy-Zsilinszky út 55.
VI. kerület, Bajnok utca 27.
VI. kerület, Bajza utca 47.
VI. kerület, Benczúr utca 20.
VI. kerület, Eötvös utca 4.
VI. kerület, Eötvös utca 42.
VI. kerület, Hegedű utca 9.
VI. kerület, Hunyadi tér 7.
VI. kerület, Király utca 86.
VI. kerület, Oktogon tér 1.
VI. kerület, Paulay Ede utca 26.
VI. kerület,
Podmaniczky utca 37.
VI. kerület,
Podmaniczky utca 69.
VI. kerület, Szív utca 14.
VI. kerület, Szív utca 30.
VI. kerület, Szófia utca 33.
VI. kerület, Teréz körút 32.
VI. kerület, Zichy Jenő utca 3.
VII. kerület, Dózsa György út 64.
VII. kerület, Erzsébet körút 23.
VII. kerület, Király utca 15.
VII. kerület, Rottenbiller utca 35.
VII. kerület,
Rumbach Sebestyén utca 3.
VII. kerület, Síp utca 12.
VII. kerület, Wesselényi utca 40.
VIII. kerület, Delej utca 51.
VIII. kerület,
Népszínház utca 22.
VIII. kerület, Puskin utca 19.
VIII. kerület, Puskin utca 20.
VIII. kerület,
Reguly Antal utca 21.
VIII. kerület,
Szentkirályi utca 16.

74.

VIII. kerület, Üllői út 24.

75.
76.
77.
78.
79.
80.

VIII. kerület, Üllői út 30.
IX. kerület, Bakáts utca 1–3.
IX. kerület, Tűzoltó utca 23.
IX. kerület, Vámház körút 7.
X. kerület, Hölgy utca 13.
X. kerület, Liget tér 2.

Pályázó

2018. május 14.
Támogatási igény
(Ft)

Támogatási
javaslat
(Ft)

Társasház

9 126 712

7 000 000

Társasház
Társasház
Társasház
Társasház
Társasház
Társasház
Társasház
Társasház
Társasház
Társasház

3 922 882
6 125 470
274 500
20 000 000
4 852 852
15 311 800
11 050 668
2 244 993
18 721 681
9 292 844

3 500 000
5 000 000
250 000
15 000 000
0
8 000 000
0
0
0
9 000 000

Társasház

16 342 744

8 500 000

Társasház

10 000 000

8 500 000

Társasház
Társasház
Társasház
Társasház
Társasház
Társasház
Társasház
Társasház
Társasház

4 948 713
20 000 000
5 307 207
3 994 338
3 443 160
20 000 000
13 569 567
9 727 030
9 318 562

4 000 000
17 000 000
4 000 000
3 000 000
0
15 000 000
10 000 000
0
0

Társasház

8 529 432

0

Budapesti Zsidó Hitközség
Társasház
Társasház

20 000 000
7 000 000
3 500 000

5 000 000
6 000 000
3 500 000

Társasház

16 900 000

8 400 000

Társasház
Társasház

14 500 000
9 638 188

8 000 000
0

Társasház

12 000 000

8 000 000

Társasház

13 100 000

0

7 222 340

0

20 000 000
10 000 000
5 000 000
1 917 305
4 500 000
4 700 000

17 000 000
0
0
0
3 000 000
4 000 000

Magyarországi Evangélikus
Egyház
Társasház
Társasház
Társasház
Társasház
Társasház
Társasház
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Sorsz.
81.
82.
83.
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91.
92.

XII. kerület, Eötvös út 48.

84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.

6 500 000
3 900 000
6 000 000

Támogatási
javaslat
(Ft)
0
3 000 000
0

Budapesti Műszaki Egyetem

20 000 000

5 000 000

Társasház

18 000 000

14 000 000

Társasház

20 000 000

0

Társasház

13 497 407

10 000 000

Társasház
Társasház

14 500 000
12 172 000

6 000 000
0

Társasház

20 000 000

15 000 000

5 464 098

0

20 000 000

5 000 000

Társasház

17 000 000

0

Társasház

8 589 862

3 000 000

Társasház

3 970 000

0

20 000 000
11 230 000
20 000 000
8 200 000
20 000 000

0
0
4 200 000
2 000 000
0

20 000 000

14 000 000

11 500 000
20 000 000
3 040 000
8 000 000

1 500 000
6 000 000
2 000 000
0

7 360 000

0

20 000 000

14 000 000

1 742 377
1 725 000

1 500 000
1 600 000

1 900 000

0

875 000
5 000 000

0
4 800 000

3 215 227

2 500 000

Cím
X. kerület, Márga utca 28.
X. kerület, Román utca 16.
XI. kerület, Bartók Béla út 21.
XI. kerület,
Bertalan Lajos utca 1.
XI. kerület,
Bertalan Lajos utca 20.
XI. kerület, Budafoki út 9–11.
XI. kerület,
Budafoki út 17/A, B, C.
XI. kerület, Budafoki út 26/B.
XI. kerület, Fadrusz utca 6.
XI. kerület,
Móricz Zsigmond körtér 14.
XI. kerület, Szent Gellért tér 3.

XII. kerület, Kiss János
altábornagy utca 23.
XII. kerület, Kiss János
altábornagy utca 55.
XII. kerület, Kiss János
altábornagy utca 59.
XII. kerület, Patkó köz 6/C.
XII. kerület, Törpe utca 1/A.
XIII. kerület, Pozsonyi út 40.
XIII. kerület, Tátra utca 5/C.
XIII. kerület, Tisza utca 3.
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Pályázó
Down Alapítvány
Emberbarát Alapítvány
Társasház

Társasház
XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat

Társasház
Társasház
Társasház
Társasház
Társasház
Budapest Főváros XIII. kerületi
XIII. kerület, Váci út 57–61.
Önkormányzat
XIV. kerület, Ajtósi Dürer sor 31. Társasház
XIV. kerület, Stefánia út 16.
Társasház
XIV. kerület, Thököly út 58.
Rózsafüzér Királyné Plébánia
XIV. kerület, Thököly út 65.
Társasház
XV. kerület,
Társasház
Wesselényi utca 13–15.
Budapest Főváros XVIII. ker.
XVIII. kerület,
Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Margó Tivadar utca 116–118.
Önkormányzata
XIX. kerület, Álmos utca 29.
Társasház
XIX. kerület, Álmos utca 56.
Társasház
XIX. kerület,
Társasház
Esze Tamás utca 34.
XIX. kerület, Kós Károly tér 12. Társasház
XIX. kerület, Kós Károly tér 15. Társasház
XIX. kerület,
Társasház
Mészáros Lőrinc utca 19.

Támogatási igény
(Ft)
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Sorsz.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
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Cím
XIX. kerület,
Mészáros Lőrinc utca 39.
XIX. kerület, Pannónia út 3.
XIX. kerület, Pannónia út 22.
XIX. kerület, Thököly utca 2.
XIX. kerület, Thököly utca 24.
XXII. kerület,
Nagytétényi út 282.
XXII. kerület, Városház tér 11.

2018. május 14.
Támogatási igény
(Ft)

Pályázó

Támogatási
javaslat
(Ft)

Társasház

3 097 587

2 500 000

Társasház
Társasház
Társasház
Társasház

2 973 134
1 999 930
3 071 876
1 999 930

2 500 000
0
2 500 000
1 800 000

Társasház

7 919 679

0

20 000 000

10 000 000

1 197 892 517

500 000 000

Budafok-Tétény Budapest
XXII. ker. Önkormányzat
Összesen:

155/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Jóváhagyja, megköti a megállapodásokat a pályázati felhívásban szereplő „Megállapodás” minta
szerint meghatározott feltételekkel az előterjesztés
4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a
főpolgármestert a megállapodások aláírására, továbbá a pályázatot benyújtók írásban történő értesítésére.
Határidő: az értesítésre: 60 nap; a megállapodás megkötésére: 90 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 26. pontja: Javaslat településrendezési szerződéshez kapcsolódó megállapodás megkötésére
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
156/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
jóváhagyja, megköti az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező megállapodást a Kopaszi Gát Korlátolt
Felelősségű Társasággal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 27. pontja: Előterjesztés a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Budapest Főváros Önkormányzata közötti [1198/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.] együttműködési megállapodás végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
157/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
támogatja az elektromobilitáshoz kapcsolódó fejlesztési és üzemeltetési koncepció és az annak végrehajtásával kapcsolatos feladatok kidolgozásának

szükségességét, a koncepció végrehajtásának részletes jogi és finanszírozási feltételeinek megvizsgálása mellett, továbbá egyetért a Nemzetgazdasági
Minisztérium és a Budapest Főváros Önkormányzata között 2016. december 13. napján megkötött
együttműködési megállapodás egyes feladatainak
végrehajtása érdekében az együttműködési megállapodásba bevont BKK Zrt. és az e-Mobi NKft.
közötti együttműködés kereteivel, és az azt rögzítő
– az előterjesztés melléklete szerinti – BKK Zrt. és
az e-Mobi NKft. közötti együttműködési megállapodás megkötésével.
A napirend 28. pontja: Javaslat a Területi Kiválasztási Rendszerben a Döntéselőkészítő Bizottság által hozott döntések elfogadására
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
158/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága által, a
2014–2020 programozási időszakban meghirdetett
VEKOP-6.2.1-15 azonosító számú „A leromlott
településrészeken élő alacsony státuszú lakosság
életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai
rehabilitációja Budapesten” című pályázattal kapcsolatban, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 64. §
(4) bekezdése, valamint 65. § (1a) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva egyetért a Nemzetgazdasági Minisztérium javaslatával, és támogatja az
előterjesztés mellékletében szereplő projektek támogatását.
Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Tarlós István
A napirend 29. pontja: Javaslat támogató nyilatkozatok kiadására fővárosi cégek részére a KEHOP-5.2.8
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„Állami támogatási szabályok szerint megvalósuló épületenergetikai fejlesztések” c. konstrukcióba benyújtandó
támogatási kérelmekhez
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
159/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
jóváhagyja a KEHOP-5.2.8 felhívás keretén belül a
BGYH Zrt. által „A Lukács Gyógyfürdő és Uszoda
és a Szent Gellért Gyógyfürdő és Uszoda energetikai fejlesztése” című, nettó 227 945 E Ft támogatási összegű, 56 986 E Ft önrészt igénylő támogatási
kérelem benyújtását. A projektekhez szükséges önrészt a BGYH Zrt. biztosítja.
160/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Jóváhagyja a KEHOP-5.2.8 felhívás keretén belül a
Fővárosi Vízművek Zrt. által „A Fővárosi Vízművek Zrt. épületenergetikai fejlesztései 2018.” című,
nettó 76 724 E Ft támogatási összegű, 75 842 E Ft
önrészt igénylő támogatási kérelem benyújtását. A
projektekhez szükséges önrészt a Fővárosi Vízművek Zrt. biztosítja.
A napirend 30. pontja: Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
161/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló
jelentést – figyelemmel a 162/2018. (II. 21.) Főv.
Kgy. határozatban foglaltakra – elfogadja.
162/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
A 3099/2011. (X. 21.) határozat végrehajtási határidejét 2018. december 31-re módosítja;
– az 1219/2016. (VIII. 31.) határozat végrehajtási
határidejét 2018. december 31-re módosítja.
A napirend 31. pontja: Javaslat a Budapest Szíve
programmal kapcsolatos OLAF-jelentés kikérésére
Előterjesztő: Szaniszló Sándor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
163/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
felkéri a főpolgármestert a „Budapest Szíve” program végrehajtásával kapcsolatos OLAF-jelentés kikérésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

164/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslat 2.
pontját, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert a
„Budapest Szíve” program végrehajtásával kapcsolatos OLAF-jelentés magyar és angol nyelvű változatának nyilvánosságra hozatalára a Fővárosi Önkormányzat honlapján.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István.”
A napirend 32. pontja: Javaslat kulturális nonprofit
kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre
Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
165/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
jóváhagyja a Vígszínház Nonprofit Kft. és az AHA
Művészeti Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: 0106-018423) közötti megbízásiszerződés-módosítás
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
166/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Jóváhagyja a Vígszínház Nonprofit Kft. és az AHA
Művészeti Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: 0106-018423) közötti megbízásiszerződés-módosítás
megkötését az előterjesztés 2. 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
167/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Jóváhagyja a Vígszínház Nonprofit Kft. és az AHA
Művészeti Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: 0106-018423) közötti megbízásiszerződés-módosítás
megkötését az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy az ügyvezető részére a
vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifize-
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tett díjak együttes összege nem haladhatja meg az
ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének 50%-át.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
168/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Jóváhagyja a Vígszínház Nonprofit Kft. és az AHA
Művészeti Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: 0106-018423) közötti megbízásiszerződés-módosítás
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
169/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Jóváhagyja a Vígszínház Nonprofit Kft. és az
AHA Művészeti Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: 01-06-018423) közötti megbízási- és fel
használásiszerződés-módosítás megkötését az előterjesztés 5. 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
170/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Jóváhagyja a Vígszínház Nonprofit Kft. és az
AHA Művészeti Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: 01-06-018423) közötti megbízási- és fel
használásiszerződés-módosítás megkötését az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal
azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra továb-
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bi jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak
együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető
havi alapbére tizenkétszeresének 50%-át.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
171/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Jóváhagyja a Vígszínház Nonprofit Kft. és az AHA
Művészeti Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: 0106-018423) közötti megbízási szerződés megkötését az előterjesztés 7. 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
172/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. r.
Jóváhagyja a Madách Színház Nonprofit Kft. és a
Dr. Stage Színházművészeti Tevékenységet Szervező és Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: 01-06-755373) közötti megbízási és felhasználási szerződés megkötését az előterjesztés 9. 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
Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2018. február 21-i ülésén.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző
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Tarlós István s. k.
főpolgármester
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