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I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 
17/2018. (VI. 19.) önkormányzati rendelete

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a követ-
kezőket rendeli el:

1. §

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. ren-
delet (a továbbiakban: SZMSZ) 54. § (4) bekezdése a kö-
vetkező 15–24. ponttal egészül ki:

[(4) A főpolgármester a Közgyűlés két ülése közöt-
ti időpontban felmerülő halaszthatatlan esetben, a Köz-
gyűlés utólagos tájékoztatása mellett, az Mötv. 68. § (3) 
bekezdésében és a Fővárosi Önkormányzat költségveté-
si, illetve átmeneti gazdálkodására vonatkozó hatályos 
jogszabályokban meghatározott keretek között dönthet:]

…
„15. „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fej

lesztése, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűj
tési, szállítási és előkezelő rendszerre” című, KEHOP 
3.2.115201700024 azonosítószámú projekt megvalósí
tásával összefüggő ügyekről, a már megkötött konzorciu
mi megállapodás módosításairól,

16. a „Fővárosi Önkormányzat és intézményei épüle
teinek energetikai korszerűsítése” című, KEHOP5.2.2 
16201700116 azonosítószámú projekt megvalósításá
val összefüggő ügyekről, a már megkötött konzorciumi 
megállapodás módosításairól,

17. a „HUHA II – Új Hulladékhasznosító és Iszapége
tő Erőmű” című, KEHOP2.3.016201700001 azonosí
tószámú projekt megvalósításával összefüggő ügyekről, 
a már megkötött konzorciumi megállapodás módosítá
sairól, 

18. „A főváros hulladékgazdálkodási rendszer kör
nyezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldol
gozás és újrahasznosítás arányának növelése” című, 
KEHOP3.2.215201600001 azonosítószámú projekt 
megvalósításával összefüggő ügyekről,

19. a „Budapest ivóvízellátó hálózatának fejleszté
se” című, KEHOP2.1.516201700001 azonosítószá
mú projekt megvalósításával összefüggő ügyekről, a már 
megkötött konzorciumi megállapodás módosításairól,

20. a „Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalat
ti vasút rekonstrukciója és járműbeszerzése” tárgyú pro
jekttel összefüggő ügyekről,

21. a „Duna menti városi erdők (URBforDAN)” című, 
DTP20182.2 azonosítószámú projekt megvalósításával 
összefüggő ügyekről,

22. az „Állami támogatási szabályok szerint megvaló
suló épületenergetikai fejlesztések” című, KEHOP5.2.8 
jelű felhívás keretében a fővárosi cégek által benyújtan
dó pályázatokhoz kapcsolódó támogató nyilatkozatokról,

23. a Városi Mobilitási KIC létrehozásával összefüg
gő ügyekről,

24. a ClimateKIC „Okos folyóparti közterületek” 
(Smart Sustainable Riverbank Neighbourhoods in Buda
pest) című projekttel kapcsolatban felmerülő ügyekről.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 68. § (3) bekezdése alapján a 
Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Sza-
bályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rende-
let (SZMSZ) 54. § (4) bekezdése sorolja fel azokat a Fő-
városi Közgyűlés két ülése közti időszakban felmerülő, 
halaszthatatlan ügyeket, amelyekben a főpolgármester 
– a Fővárosi Közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett – 
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dönthet. Ezek kiegészítése szükséges annak érdekében, 
hogy az egyes kiemelt fontosságú önkormányzati ügyek 
ne szenvedjenek felesleges késedelmet. 

A rendelettervezethez a Jat. 17. § előírásainak meg-
felelően hatásvizsgálat készült. A Jat. 19. § (2) bekez-
désében előírtaknak megfelelően megtörtént a lakosság 
közvetlen tájékoztatása a www.budapest.hu honlapon ke-
resztül annak érdekében, hogy az érintettek tudomást 
szerezzenek a készülő rendelettervezetről.

Részletes indokolás

Az 1. §hoz

Az SZMSZ 54. § (4) bekezdése szerint a főpolgármes-
ternek a Közgyűlés két ülésszak közötti halaszthatatlan 
ügyekben való döntési jogosultságai egészülnek ki annak 
érdekében, hogy ezek a kiemelten fontos önkormányzati 
ügyek megvalósulása ne szenvedjen késedelmet. 

A 2. §hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

s
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 
19/2018. (VI. 19.) önkormányzati rendelete

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

Budapest Főváros Közgyűlése a hulladékról szóló 
2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján, és a hulladékról szóló 2012. 
évi CLXXXV. törvény 35. §-ában, 39. § (2) és (5) bekez-
désében, valamint a Magyarország helyi önkormányza-
tairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) be-
kezdésének 11. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest főváros területén végzett hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (IV. 18.) Főv. 
Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 9. § b) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép: 

[A közszolgáltatási szerződésnek a Ht.-ben meghatá-
rozottakon túl az alábbiakat kell tartalmaznia:]

…
„b) a közszolgáltatás teljesítésére közszolgáltatói al

vállalkozó igénybevételének módját, mértékét és a köz
szolgáltatói alvállalkozó(k) által végezhető tevékenysé
geket;” 

2. §

Az R.
a) 10. § (1) bekezdésében a „vehet igénybe alvállalko-

zót” szövegrész helyébe a „vehet igénybe közszol
gáltatói alvállalkozót” szöveg,

b) 10. § (2) bekezdésében az „igénybe vett alvállalko-
zói tevékenység” szövegrész helyébe az „igénybe 
vett közszolgáltatói alvállalkozói tevékenység” szö-
veg,

c) 37. § (1) bekezdésében a „Közszolgáltató, vagy 
annak alvállalkozója” szövegrész helyébe a „Köz
szolgáltató, vagy annak közszolgáltatói alvállalko
zója” szöveg

lép.

3. §

Hatályát veszti az R. 15. § (2) bekezdésének d) pontja.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A javaslat a jogszabályi változásból adódó és szüksé-
gessé váló módosításokat tartalmazza.

A rendelettervezethez a Jat. 17. § előírásainak meg-
felelően hatásvizsgálat készült. A Jat. 19. § (2) bekez-
désében előírtaknak megfelelően megtörtént a lakosság 
közvetlen tájékoztatása a www.budapest.hu honlapon ke-
resztül annak érdekében, hogy az érintettek tudomást 
szerezzenek a készülő rendelettervezetről.

Részletes indokolás

1–2. §okhoz

A Ht. legutóbbi módosítása bevezette a közszolgálta-
tói alvállalkozó fogalmát, erre figyelemmel vált szüksé-
gessé a R. vonatkozó részeinek módosítása.

3. §hoz

A Ht. egy korábbi módosítása miatt aktualitását vesz-
tette a közszolgáltatói hulladékgazdálkodói terv készíté-
sének kötelezettsége, így annak a rendeletből történő ki-
vezetése vált indokolttá.

4. §hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

s
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
20/2018. (VI. 19.) önkormányzati rendelete

a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 
5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tör-
vény 62. § (7) bekezdés 3. pontjában kapott felhatal-
mazás alapján, az épített környezet alakításáról és vé-
delméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 14/A. § (2) 
bekezdés b) pontjában és Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el. 

1. §

(1) Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 
5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 
1. melléklet 65–213 szelvényének helyébe jelen rendelet 
1. melléklete lép.

(2) Az R. 5. mellékletének helyébe jelen rendelet 2. 
melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdése a főváros 

egészét érintő településrendezést a fővárosi önkormány-
zat feladatává teszi. 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) a 62. § (7) bekezdése 
3. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Fővárosi Ön-
kormányzat megalkotta a Fővárosi rendezési szabályzat-
ról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendeletét (a további-
akban: FRSZ). A Fővárosi Közgyűlés 2015. január 28-án 
fogadta el az 50/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. határozatot Bu-
dapest településszerkezeti tervéről (TSZT 2015), vala-
mint a Fővárosi rendezési szabályzatról szóló 5/2015. 
(II. 16.) Főv. Kgy. rendeletet (FRSZ). A Fővárosi Köz-
gyűlés 2017. december 6-án az 1651/2017. (XII. 6.) szá-
mú Főv. Kgy. határozattal hagyta jóvá a felülvizsgált te-
lepülésszerkezeti tervet (TSZT 2017) és 48/2017. (XII. 
20.) rendeletével módosította az FRSZ-t is.

A fővárosi településszerkezeti tervnek és a fővárosi 
rendezési szabályzatnak mint a fővárosi településrende-
zési eszközöknek együttesen kell megfelelő szakmai és 
jogi alapot biztosítaniuk a főváros közigazgatási terüle-
tén fekvő telkek területének felhasználásával és beépí-
tésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített 
értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő 
sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettsé-
geket megállapító építési szabályzatok kidolgozásához. 

Részletes indokolás

1. §hoz 

A rendelet mellékleteinek módosításáról rendelkezik. 
A 65–213 szelvényen elhelyezkedő Budapest Fővá-

ros IV. kerület Újpest, Megyeri út – Fóti út kereszteződé-
sétől északra elhelyezkedő Vi-2 jelű területfelhasználási 

FRSZ. 1. melléklet 65–213 szelvény IV. kerületi részlete a változások bemutatásával
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egység 3.0 (2.0+1.0) sűrűségi értékről 3.5 (2.5+1.0) sű-
rűségi értékre változik. A 2017. évi felülvizsgálat során 
Budapest Főváros Városfejlesztési, Közlekedési és Kör-
nyezetvédelmi Bizottsága a KER 4.9. sorszámú válasz 
elfogadásával támogatta az érintett területfelhasználási 
egység bsá értékének 2,0-ról 2,5-re emelését, az ÚKVSZ-
ben (Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2014. 
(VI. 27.) sz. rendelete) biztosított építhető szintterületek-
kel való összhang érdekében. Technikai hiba miatt nem 
az új érték jelent meg a tervlapon, emiatt a szelvény mó-
dosítása szükséges.

A rendelet 5. melléklete a Közúti vagy vasúti fejlesz
tések minimálisan megvalósítandó műszaki infrastruktú

ra elemeinek irányadó területbiztosításáról a 2017. évi 
felülvizsgálat során Budapest Főváros Városfejleszté-
si, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottsága döntése 
alapján, a KER 23.16. sorszámú válasz elfogadása alap-
ján kiegészítésre került a 3.C – 3.C háromvágányú vasúti 
pálya keresztmetszeti ábrával. A módosító rendelkezés 
összeállításakor azonban a korábban hatályos 2.D – 2.D, 
2.E – 2.E és 2.F – 2.F metszetek a II. rendű főutakról ki-
maradtak. Így a hatályos FRSZ 5. mellékletében nem 
szerepelnek, ezért szükséges jelen módosítás.

2. §hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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1. melléklet a 20/2018. (VI. 19.) Főv. Kgy. rendelethez*
1. melléklet az 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

„A területfelhasználási egységek beépítési sűrűsége és az infrastruktúra elemek” című,
M=1:10.000 méretarányú 65–213 szelvény 

* A térkép megtekinthető a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (1052 Budapest, Bárczy István utca 1–3.)
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2. melléklet a 20/2018. (VI. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
5. melléklet az 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Közúti vagy vasúti fejlesztések minimálisan megvalósítandó műszaki infrastruktúra elemeinek irányadó terület 
biztosítása az 1. mellékletben jelölt helyeken
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
21/2018. (VI. 19.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 30/2017. (IX. 29.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 62. § (7) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 3. § (1) 
bekezdés c) pontjában, 7. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. §

(1) A településkép védelméről szóló 30/2017. (IX. 29.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 26. § (5) bekez-
désében a „25. § (4)” szövegrész helyébe a „25. § (2)” szöveg lép.

(2) A Rendelet 26. § (6) bekezdésében a „Budapest Főváros Önkormányzata” szövegrész helyébe „a főépítész” szö-
veg lép.

(3) A Rendelet 32. § (2) bekezdésében a „helyrehozatali” szövegrész helyébe a „helyreállítási” szöveg lép.

2. §

(1) A Rendelet 4. melléklet 2. II. kerület
a) 1. Építmények 2.1.129. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

2.1.129. Labanc út 51. 10967 lakóépületek
Hofhauser Elek, 1893.

b) 1. Építmények 2.1.173. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

2.1.173. Radna utca 1/A 12043/18 lakóépület
Tauszig Béla, Róth Zsigmond

c) 1. Építmények 2.1.230. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

2.1.230. Vérhalom utca 24. 15042/1 lakóépület
Molnár Farkas, Popper Ferenc, 1931.

d) 2. Épületegyüttesek 2.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

2.2.2. 2. Margit körút páratlan oldala a Lipthay utcától a Kisrókus utcáig, páros oldala a Lipthay utcá
tól a Bakfark Bálint utcáig, 
a 13468, 13467, 13441, 13388, 13387/1, 13386, 13385, 13372/1, 13371/1, 13370, 13369, 13367, 
13366, 13365, 13364, 13286, 13284, 13282, 13281, 13279, 13278, 13277, 13266, 13264/1, 
13264/2, 13492, 13493, 13495, 13511, 13520, 13521, 13522, 13523, 13524, 13525, 13526, 13527, 
13535, 13538, 13539, 13541/3, 13541/2, 13619, 13650, 13651, 13654, 13672, 13674, 13684, 
13685, 13687, 13689, 13691, 13692 helyrajzi számú ingatlanok.

 
(2) A Rendelet 4. melléklet 3. III. kerület 1. Építmények 3.1.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

3.1.5. Királyok útja 281. 63626/1 vízmű gépház és bújtató
XX. század eleje

(3) A Rendelet 4. melléklet 5. V. kerület 1. Építmények
a) 5.1.72. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

5.1.72. Magyar utca 44.
lásd: Múzeum körút 35.
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b) 5.1.75. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

5.1.75. Múzeum körút 35.
= Magyar utca 44.

24120 lakóépület

 
c) 5.1.95. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

5.1.95. Petőfi Sándor utca 20.
= Régiposta utca 16.

24375 lakóépület

 
(4) A Rendelet 4. melléklet 6. VI. kerület 1. Építmények 6.1.13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

6.1.13. Bajza utca 31.
=Délibáb utca 2.

29634 villa
Freund Vilmos,
átépítés: Kármán Géza Aladár és Ullmann Gyula

 
(5) A Rendelet 4. melléklet 7. VII. kerület 1. Építmények 7.1.24. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

7.1.24. István utca 20.
lásd: Hernád utca 36–40.

(6) A Rendelet 4. melléklet 8. VIII. kerület 1. Építmények 8.1.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

8.1.3. Baross utca 23–29.
=Mária utca 33–41.
=Szentkirályi utca 46.
=Üllői út 26–28.

36771/14 Belső Klinikai tömb
KolbenmeyerWeberKiss 
1873., 1880., 1882.

 
(7) A Rendelet 4. melléklet 9. IX. kerület 1. Építmények 9.1.26. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

9.1.26. Soroksári út 58. 
= Máriássy utca 2–6.
= Vágóhíd utca 1–5.

38021/27
38021/34

egykori Közvágóhíd
Julius Hennicke, 1872.

 
(8) A Rendelet 4. melléklet 10. X. kerület 1. Építmények 10.1.46. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

10.1.46. Kada utca 27–29.
= Cserkesz utca 76.

41671/1 iskola
1910 előtt

(9) A Rendelet 4. melléklet 11. XI. kerület 
a) 1. Építmények 11.1.15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

11.1.15. Budafoki út 59.
lásd: Karinthy Frigyes út 19–21.

 
b) 1. Építmények 11.1.45. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

11.1.45. Kamaraerdei út 16. 037 eredetileg szegényház igazgatási épülete

c) 1. Építmények 11.1.48. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

11.1.48. Karinthy Frigyes út 19–21.
= Budafoki út 59.

4197/2 egykori dohánygyár épületei

 
d) 2. Épületegyüttes 11.2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

11.2.1.  1. Bartók Béla út páratlan oldala az Orlay utcától a Móricz Zsigmond körtérig, páros oldala a 
Csiky utcától a Móricz Zsigmond körtérig,
az 5488, 5496/1, 5496/2, 5034/1, 5039, 5041, 5042, 5043/1, 5044, 5045, 5046, 5047, 5048, 5049, 
4975, 4972, 4971, 5507, 5508, 5509, 5510, 5516, 5519, 5033/2, 5031/1, 4999, 4988, 4986, 4985, 
4983, 4246/1, 4246/2, 4248, 4249, 4250, 4251 helyrajzi számú ingatlanok.
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(10) A Rendelet 4. melléklet 12. XII. kerület 1. Építmények 12.1.15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

12.1.15. Cinege út 8/C
= Csipke utca 23–25.
= György Aladár utca

10384/1 villa

(11) A Rendelet 4. melléklet 13. XIII. kerület 1. Építmények 
a) 13.1.108. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

13.1.108. Révész utca 22.
= Népfürdő utca 1/B

25671/1 eredetileg hőerőmű épülete

 
b) 13.1.122. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

13.1.122. Szent László út 26.
= Szegedi út 43.

27297 egykori kápolna a lakóépület földszintjén

(12) A Rendelet 4. melléklet 14. XIV. kerület 1. Építmények 
a) 14.1.29. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

14.1.29. Bosnyák utca 46.
lásd: Lőcsei út 32.

 
b) 14.1.102. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

14.1.102. Lőcsei út 32.
= Bosnyák utca 46.
= Rózsavölgyi köz 1–3.
= Bosnyák tér

31264/2 evangélikus templom és parókia
Münnich Aladár, 1942., 1989.

 
(13) A Rendelet 4. melléklet 17. XVII. kerület 1. Építmények

a) 17.1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

17.1.1. Bakancsos utca 2.
= Pesti út 111.

125391 evangélikus templom
1939–1943. Sándy Gyula

 
b) 17.1.11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

17.1.11. Rákoscsaba utca 34. 128151/1 „süllyedő kastély”
1800as évek vége

(14) A Rendelet 4. melléklet 21. XXI. kerület 1. Építmények 21.1.5–21.1.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

21.1.5. Csepel Művek
Déli bekötő út

210146/215 58. kép eredetileg Szerszámgépgyár 2. sz. csarnoka  

21.1.6. Csepel Művek
Déli bekötő út

210146/215 10. eredetileg Központi TMK műhely

 
(15) A Rendelet 4. melléklet 22. XXII. kerület 1. Építmények 

a) 22.1.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

22.1.3. BajcsyZsilinszky utca 20/B
= Sárgabarack utca 17.

228558 római katolikus templom
Gerster Károly, 1912.

 
b) 22.1.36. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

22.1.36. Nagytétényi út 72.
= Borkő utca 1.

224668/5 egykori Erzsébet Szálló
XX. század eleje

 
c) 22.1.48. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

22.1.48. Városház tér 13.
= Mária Terézia utca 17.

223609/7 villa
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3. §

(1) A Rendelet 4. melléklet 1. I. kerület 1. Építmények pontja a következő 1.1.18.–1.1.19. pontokkal egészül ki:

1.1.18. Lánchíd utca 5.
= Öntőház utca 2–4.

14374 eredetileg Stowasserpalota
Kommer József, 1900.

1.1.19. Öntőház utca 2–4.
lásd: Lánchíd utca 5.

(2) A Rendelet 4. melléklet 2. II. kerület 1. Építmények pontja a következő 2.1.238.–2.1.239. pontokkal egészül ki:

2.1.238. Hűvösvölgyi út 35.
= Kelemen László utca 1.

11614/15 lakóépület
Tauszig Béla és Róth Zsigmond, 1927.

2.1.239. Kelemen László utca 1.
lásd: Hűvösvölgyi út 35.

(3) A Rendelet 4. melléklet 4. IV. kerület 1. Építmények pontja a következő 4.1.26.–4.1.33. pontokkal egészül ki:

4.1.26 Berlini utca 51.
lásd: Elem utca 1–3.

4.1.27. Elem utca 1–3.
= Berlini utca 51. 
= Tó utca 7. 

72571 eredetileg Phőbus Villamos Vállatok Rt.
1908.

4.1.28. Erkel Gyula utca 43.
lásd: Görgey Artúr utca 12. 

4.1.29. Görgey Artúr utca 12. 
= Erkel Gyula utca 43.

71862 eredetileg határkereszt
XVIII. sz.

4.1.30. Hajnal utca 15. 71329/24 kollégium
1900 körül

4.1.31. József Attila utca 4–6. 70350/17 eredetileg Wolfner bőrgyár épülete
1900 körül

4.1.32. Szent István tér 26. 70001 római katolikus templom
Kauser József, 1881. és Zák Lajos, 1908.

4.1.33. Tó utca 7.
lásd: Elem utca 1–3.

(4) A Rendelet 4. melléklet 5. V. kerület 1. Építmények pontja a következő 5.1.131. ponttal egészül ki:

5.1.131. Zoltán utca 12. 24701 lakóépület
Medgyes Alajos, 1912.

(5) A Rendelet 4. melléklet 6. VI. kerület 1. Építmények pontja a következő 6.1.128.–6.1.132. pontokkal egészül ki:

6.1.128. Jókai utca 36. 28908 lakóépület
Malatinszky és Skacel, 1897.

6.1.129. Podmaniczky utca 4. 28918 lakóépület

6.1.130. Podmaniczky utca 8. 28920 lakóépület
Grill Lajos, 1890.

6.1.131. Podmaniczky utca 12. 28922 lakóépület

6.1.132. Podmaniczky utca 14. 28923 lakóépület
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(6) A Rendelet 4. melléklet 7. VII. kerület 1. Építmények pontja a következő 7.1.101.–7.1.150. pontokkal egészül ki:

7.1.101. Akácfa utca 4. 34551 lakóépület
Román Ernő és Román Miklós, 1912 körül

7.1.102. Akácfa utca 5. 34558 lakóépület
Schubert Ármin, 1893.

7.1.103. Akácfa utca 6.
= Dohány utca 41.

34550 lakóépület
Freund Dezső, 1928.

7.1.104.  Akácfa utca 7.
= Dohány utca 43.

34559 lakóépület
Porgesz József, 1914–1915.

7.1.105. Akácfa utca 8.
lásd Dohány utca 54.

7.1.106. Akácfa utca 9/A
= Dohány utca 56.

34398 lakóépület

7.1.107. Akácfa utca 9/B 34394 lakóépület
Fekete Elek, 1893.

7.1.108. Akácfa utca 11. 34393 lakóépület
Beliczay Béla, 1899.

7.1.109. Akácfa utca 15–23.
= Kertész utca 14–16.

34378 eredetileg Beszkárt székház
Wälder Gyula, 1925–1926. és 1934.

7.1.110. Akácfa utca 16. 34404 lakóépület
Fekete Elek, 1893.

7.1.111. Akácfa utca 25. 34387 lakóépület
Román Ernő és Román Miklós, 1911.

7.1.112. Akácfa utca 27–29. 34386 lakóépület
1890.

7.1.113. Akácfa utca 34. 34318 lakóépület
1894.

7.1.114. Akácfa utca 37–39. 34333 lakóépület
37.: Révész Sámuel és Kollár József, 1909.
39.: Wezelka Venanto, 1898.

7.1.115. Akácfa utca 52.
= Dob utca 49.

34324 lakóépület

7.1.116. Akácfa utca 54.
= Dob utca 48.

34095 lakóépület
1878. és 1894.

7.1.117. Akácfa utca 56. 34096 lakóépület
1899–1900.

7.1.118. Akácfa utca 58. 34097 lakóépület
1896.

7.1.119. Akácfa utca 65. 34087 lakóépület
Prinner W. G., 1873–1874.

7.1.120. Csányi utca 1.
lásd: Dob utca 46/A

7.1.121. Dob utca 46/A
= Csányi utca 1.

34107/1 lakóépület
Martsekényi Imre, 1938.

7.1.122. Dob utca 46/B 34107/2 lakóépület
Antal Dezső, 1939.

7.1.123. Dob utca 48.
lásd: Akácfa utca 54.

7.1.124. Dob utca 49.
lásd: Akácfa utca 52.„

„
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7.1.125. Dob utca 60.
= Kürt utca 2.

34075 lakóépület
1863.

7.1.126. Dohány utca 37. 34548 lakóépület
Bíró Gyula, 1910.

7.1.127. Dohány utca 39. 34549 lakóépület
Kott Lajos, 1898–1899.

7.1.128. Dohány utca 41.
lásd: Akácfa utca 6.

7.1.129. Dohány utca 43.
lásd: Akácfa utca 7.

7.1.130. Dohány utca 54.
= Akácfa utca 8.

34400 lakóépület
Porzsolt Ernő, 1890.

7.1.131. Dohány utca 56.
lásd: Akácfa utca 9/A

7.1.132. Dohány utca 58. 34397 lakóépület
Rainer Károly, 1914.

7.1.133. Dohány utca 68.
= Kertész utca 2.

34374 lakóépület
Diescher József, 1842.

7.1.134. Kertész utca 2.
lásd Dohány utca 68.

7.1.135. Kertész utca 4. 34375 lakóépület

7.1.136. Kertész utca 14–16.
lásd Akácfa utca 15–23.

7.1.137. Kertész utca 18. 34382 lakóépület
Fekete Elek, 1887–1888.

7.1.138. Kertész utca 19.
lásd: Wesselényi utca 44.

7.1.139. Kertész utca 37.
= Kürt utca 10.

34070 lakóépület
1896–1897.

7.1.140. Kertész utca 39.
= Kürt utca 12.

34069 lakóépület

7.1.141. Kertész utca 41.
= Kürt utca 14.

34068 lakóépület
Schomann Antal, 1895.

7.1.142. Kertész utca 46. 34081 lakóépület

7.1.143. Kertész utca 48. 34082 lakóépület

7.1.144. Klauzál utca 33. 34311 lakóépület
Ziegler Gyula, 1905–1906.

7.1.145. Kürt utca 2.
lásd: Dob utca 60.

7.1.146. Kürt utca 10.
lásd: Kertész utca 37.

7.1.147. Kürt utca 12.
lásd: Kertész utca 39.

7.1.148. Kürt utca 14.
lásd: Kertész utca 41.

7.1.149. Wesselényi utca 44.
= Kertész utca 19.

34347 iskolaépület 

7.1.150. Wesselényi utca 46. 34360 lakóépület
Morovitz József, 1892.„

„
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(7) A Rendelet 4. melléklet 8. VIII. kerület 1. Építmények pontja a következő 8.1.95.–8.1.112. pontokkal egészül ki:

8.1.95. Baross utca 13. 36754 eredetileg lakóépület
Kauser József

8.1.96. Baross utca 36. 36724 lakóépület

8.1.97. Baross utca 98.
= Koszorú utca 32.

35516 lakóépület
Szőke Imre, 1913–1914.

8.1.98. Bródy Sándor utca 13. 36622 lakóépület
ifj. Nagy Károly, 1904.

8.1.99. Bródy Sándor utca 19. 36626 lakóépület
Tigermann Sándor, 1897.

8.1.100. Bródy Sándor utca 30/A 36519 lakóépület
Baumgarten Sándor, 1904.

8.1.101. Bródy Sándor utca 36. 36492 lakóépület
Pán József, 1869 körül

8.1.102. Koszorú utca 32.
lásd Baross utca 98.

8.1.103. Kőfaragó utca 7. 36486 lakóépület

8.1.104. Mária utca 7. 36651 kollégium
1892.

8.1.105. Mária utca 19. 36645 lakóépület
Pfann és Saal műépítészek, 1898.

8.1.106. Puskin utca 1/B
lásd: Rákóczi út 9.

8.1.107. Rákóczi út 9. 
= Puskin utca 1/B

36554 lakóépület

8.1.108. Somogyi Béla utca 17. 36466 lakóépület
Eckhardt Frigyes, 1898–1899.

8.1.109. Szentkirályi utca 9.
lásd: Trefort utca 6–8.

8.1.110. Szentkirályi utca 32/A 36598 eredetileg gróf Károlyi Gyuláné palotája
Lindwurm Nándor és Németh Zoltán, 1923.

8.1.111. Trefort utca 68.
= Szentkirályi utca 9.

36539 iskolaépület
Bobula János, 1886.

8.1.112. Vas utca 15/A–B 36499 lakóépület
Klinger József, 1897.

(8) A Rendelet 4. melléklet 9. IX. kerület 1. Építmények pontja a következő 9.1.44.–9.1.75. pontokkal egészül ki:

9.1.44. Czuczor utca 1.
lásd: Közraktár utca 10.

9.1.45. Erkel utca 9. 36996 lakóépület
1888 körül

9.1.46. Erkel utca 11. 36995 lakóépület
Paulheim József, XIX. sz. vége

9.1.47. Erkel utca 12. 37007 lakóépület
Paulheim József, XIX. sz. vége

9.1.48. Gálya utca 7.
= Lónyay utca 39/A

37095/6 lakóépület
Martsekényi Imre, 1941–1942.

9.1.49. Gálya utca 8.
= Lónyay utca 37/C

37095/16 lakóépület
Tiefenback József, 1939.

„
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9.1.50. Hőgyes Endre utca 1.
lásd: Knézits utca 10.

9.1.51. Hőgyes Endre utca 2.
= Knézits utca 8.

36858 lakóépület
XIX. sz. vége

9.1.52. Imre utca 4. 37046 lakóépület
XIX. sz. vége

9.1.53. Kinizsi utca 15. 36964 lakóépület
XIX. sz. vége

9.1.54. Kinizsi utca 16. 36968/1 lakóépület
ifj. Gyenes Lajos, 1939 körül

9.1.55. Kinizsi utca 18.
lásd: Ráday utca 33/B

9.1.56. Kinizsi utca 27.
= Knézits utca 1.

36919 lakóépület

9.1.57. Kinizsi utca 38.
lásd: Üllői út 31.

9.1.58. Knézits utca 1.
lásd: Kinizsi utca 27.

9.1.59. Knézits utca 8.
lásd: Hőgyes Endre utca 2.

9.1.60. Knézits utca 10.
= Hőgyes Endre utca 1.

36871 lakóépület
Csemegi József

9.1.61. Közraktár utca 10.
= Czuczor utca 1.

37077 lakóépület
Nay Rezső, 1912.

9.1.62. Közraktár utca 28. 37098 lakóépület
Klinger József, 1898.

9.1.63. Lónyay utca 37/A–B
= Zsil utca 9.

37095/17 lakóépület,
Rumszauer György, 1940.

9.1.64. Lónyay utca 37/C 
lásd: Gálya utca 8.

9.1.65. Lónyay utca 39/A 
lásd: Gálya utca 7.

9.1.66. Ráday utca 4. 36817 lakóépület
1912.

9.1.67. Ráday utca 5.
= Török Pál utca 3.

37011 lakóépület
XIX. sz. vége

9.1.68. Ráday utca 24/A 36829/3 lakóépület
Szabó Márton, 1937.

9.1.69. Ráday utca 33/A 36968/3 lakóépület

9.1.70. Ráday utca 33/B
= Kinizsi utca 18.

36968/2 lakóépület
ifj. Paulheim Ferenc, 1937.

9.1.71. Ráday utca 38–40. 36924 lakóépület
Schannen Artúr és Schannen Ernő

9.1.72. Ráday utca 49. 36948 lakóépület
Edelényi Dezső, 1910 körül

9.1.73. Török Pál utca 3.
lásd: Ráday utca 5.

9.1.74. Üllői út 31.
= Kinizsi utca 38.

36849 lakóépület
1882

9.1.75. Zsil utca 9.
lásd: Lónyay utca 37/A–B„

„
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(9) A Rendelet 4. melléklet 11. XI. kerület 1. Építmények pontja a következő 11.1.86.–11.1.87. pontokkal egészül ki:

11.1.86. Ménesi út 19.
= Somló lépcső 1–3.

5074 eredetileg SchulekKrompecher villa
Schulek János, 1905–1907.

11.1.87. Somló lépcső 1–3.
lásd: Ménesi út 19.

(10) A Rendelet 4. melléklet 17. XVII. kerület 1. Építmények pontja a következő 17.1.18.–17.1.27. pontokkal egészül ki:

17.1.18. IX. utca 2–4. 129986/1
129986/2

eredetileg Központi Szálloda
1911–1913.

17.1.19. Baross utca 2.
lásd: Szabadság utca 24.

17.1.20. Czeglédi Mihály utca 1.
lásd: Péceli út 222.

17.1.21. Liget sor 40. 130052 eredetileg Gózon Gyula villája
1910.

17.1.22. Liget sor 45. 130063 eredetileg Führingervilla
1900as évek eleje

17.1.23. Pesti út 167. 125625/2 eredetileg Fuchs Ignácz kastélya
1890es évek eleje

17.1.24. Péceli út 222.
= Czeglédi Mihály utca 1.

134452 eredetileg Községháza
Gubicza József, 1911.

17.1.25. Podmaniczky Zsuzsanna 
utca 6.

123965 eredetileg zsinagóga
1920as évek vége

17.1.26. Szabadság utca 24.
= Baross utca 2.

123996 eredetileg Schulczház
1933.

17.1.27. Zrínyi utca 38. 134773 baptista imaház
Kovács Sándor, 1901.

(11) A Rendelet 4. melléklet 18. XVIII. kerület 1. Építmények pontja a következő 18.1.21. ponttal egészül ki:

18.1.21.  Margó Tivadar utca 
116–118.

150230/16 eredetileg Herrich–Kiss villa
Kiss István, 1870.

(12) A Rendelet 4. melléklet 22. XXII. kerület 1. Építmények pontja a következő 22.1.66. és 22.1.67. ponttal egészül ki:

22.1.66 Árpád utca 52. 222822 Wapplerház
1909–1910.

22.1.67.  Alsósas utca 41.
lásd: Kossuth Lajos utca 70.

 
4. §

Hatályát veszti a Rendelet 4. melléklet 22. XXII. kerület 1. Építmények 

22.1.52. Árpád utca 52. 222822 Wappler-ház
1909–1910.

22.1.52.  Alsósas utca 41.
lásd: Kossuth Lajos utca 70.

 
pontja.

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„
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5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az épített környezet alakításáról és védelméről szó-
ló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdése és 
62. § (7) bekezdése a Fővárosi Önkormányzat hatáskö-
rébe utalja a helyi védetté nyilvánítás, a védettség meg-
szüntetése, a védettséggel összefüggő korlátozások, kö-
telezettségek és támogatások szabályainak településképi 
rendeletben történő megállapítását.

A törvényi felhatalmazás alapján alkotta meg a Köz-
gyűlés a településkép védelméről szóló 30/2017. (IX. 29.) 
Főv. Kgy. rendeletét (a továbbiakban: Rendelet), amely 
részletesen meghatározza a helyi védettséggel kapcsola-
tos szabályokat. A Rendelet 20. § (2) bekezdése értelmé-
ben a helyi védettség alá helyezésről, illetve annak meg-
szüntetéséről a Közgyűlés rendelettel dönt.

A Rendelet és 4. melléklete, Budapest fővárosi he-
lyi védettségű építészeti örökségének jegyzéke (a továb-
biakban: Jegyzék) módosításának szükségességét alátá-
masztó társadalmi, gazdasági, szakmai okok és célok, 
valamint a szabályozás várható hatásai:

A Rendelet fő célja a Budapest főváros városképe és 
történelme szempontjából meghatározó építészeti örök-
ség kiemelkedő értékű elemeinek védelme, jellegzetes 
karakterének a jövő nemzedékek számára történő meg-
óvása. Védelem alá helyezéssel megakadályozható az 
építészeti értékek bontása és azok a beavatkozások, ame-
lyek az építészeti értékek érvényesülését zavarnák. A vé-
detté nyilvánításra javasolt épületek megőrzése a város-
kép alakulására kedvező hatással lehet. 

A Rendelet normaszövegében és a Jegyzékben szerep-
lő korszerűtlen, téves adatok elsősorban sajtóhibákból és 
a 2016 óta történt helyrajziszám-változásokból adódnak. 
Az ismeretek bővülésével szerzett új adatokat is szüksé-
ges szerepeltetni a Rendeletben ahhoz, hogy az a továb-
biakban is megfelelő információkat nyújthasson.

Részletes indokolás

Az 1. §hoz

Tartalmazza a Rendelet normaszövegében azokat a 
bekezdéseket, amelyekben módosítás vált szükségessé.

(1) A Rendelet 26. § (5) bekezdésében a „25. § (4) be-
kezdés” hivatkozásban helyesen (2) bekezdést kell szere-
peltetni, mivel a vonatkozó szövegrész ott szerepel.

(2) A Rendelet 26. § (6) bekezdését pontosítani kell, 
annak érdekében, hogy az összhangba kerüljön az (1) be-
kezdésben szereplő szöveggel.

(3) A Rendelet 32. § (2) bekezdésében a „helyreho-
zatali kötelezettség” kifejezés helyett „helyreállítási kö-
telezettség” kifejezés használata megfelelő, annak ér-
dekében, hogy a más jogszabályokban más értelemben 
használt „helyrehozatali kötelezettség” kifejezéstől meg-
különböztethető legyen a Rendeletben használt szöveg.

A 2. §hoz

Tartalmazza a Jegyzék azon pontjait, amelyekben mó-
dosítás vált szükségessé.

(1) A Rendelet 4. melléklet 2. II. kerület
a) 1. Építmények 2.1.129. pontjában szereplő ingatla-

non két azonos időben épült és azonos építészeti ér-
tékekkel rendelkező épület áll, ezért az épület meg-
nevezés helyett az épületek megnevezés pontos.

b) 1. Építmények 2.1.173. pontjában a tervező pá-
ros neve „Tausig-Roth” helyett helyesen „Tauszig 
Béla, Róth Zsigmond”, ezért módosítás vált szük-
ségessé.

c) 1. Építmények 2.1.230. pontjában a tervezőpáros 
neve „Molnát-Popper” helyett helyesen „Molnár 
Farkas, Popper Ferenc”, ezért módosítás vált szük-
ségessé.

d) 2. Épületegyüttesek 2.2.2. pontjában utcanév pon-
tosítása (Kisrókus utcától a Felvinci útig helyett 
Lipthay utcától a Kisrókus utcáig) miatt módosítás 
vált szükségessé.

(2) A Rendelet 4. melléklet 3. III. kerület 1. Építmények 
3.1.5. pontjában telekalakításból adódó helyrajziszám-
változás (63626 helyett 63626/1) miatt módosítás vált 
szükségessé. 

(3) A Rendelet 4. melléklet 5. V. kerület 1. Építmé-
nyek 

a) 5.1.72. pontjában téves házszám pontosítása (Ma-
gyar utca 14. helyett Magyar utca 44.) miatt módo-
sítás vált szükségessé.

b) 5.1.75. pontjában téves házszám pontosítása (Ma-
gyar utca 14. helyett Magyar utca 44.) miatt módo-
sítás vált szükségessé.

c) 5.1.95. pontjában címpontosítás (Petőfi Sándor 
utca 20. helyett Petőfi Sándor utca 20.= Régiposta 
utca 16.) miatt módosítás vált szükségessé.

(4) A Rendelet 4. melléklet 6. VI. kerület 1. Épít-
mények 6.1.13. pontjában telekalakításból adódó 
helyrajziszám-változás (29635 helyett 29634) miatt mó-
dosítás vált szükségessé.
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(5) A Rendelet 4. melléklet 7. VII. kerület 1. Építmé-
nyek 7.1.24. pontjában a helyrajzi szám, a funkció, va-
lamint a tervező szerepeltetése nem szükséges, mivel az 
épület fő címénél, a 7.1.20. Hernád utca 36–40.-nél ezek 
az adatok megtalálhatók, ezért módosítás vált szüksé-
gessé.

(6) A Rendelet 4. melléklet 8. VIII. kerület 1. Építmé-
nyek 8.1.3. pontjában házszámeltérés (4–6. helyett 46.) 
miatt módosítás vált szükségessé.

(7) A Rendelet 4. melléklet 9. IX. kerület 1. Építmé-
nyek 9.1.26. pontjában telekalakításból adódó helyrajzi-
szám-változás (38021/12 helyett 38021/27 és 38021/34) 
miatt módosítás vált szükségessé.

(8) A Rendelet 4. melléklet 10. X. kerület 1. Építmé-
nyek 10.1.46. pontjában helyrajziszám-eltérés (4167/1 
helyett 41671/1) miatt módosítás vált szükségessé.

(9) A Rendelet 4. melléklet 11. XI. kerület 1. Építmé-
nyek

a) 11.1.15. pontjában téves házszám pontosítása (Bu-
dafoki út 59–63. helyett Budafoki út 59., és Karin-
thy Frigyes út 4–18. helyett Karinthy Frigyes út 
19–21.) miatt módosítás vált szükségessé.

b) 11.1.45. pontjában a házszám pontos megadása 
(Kamaraerdei út helyett Kamaraerdei út 16.) miatt 
módosítás vált szükségessé.

c) 11.1.48. pontjában téves házszám pontosítása (Ka-
rinthy Frigyes út 4–18. helyett Karinthy Frigyes út 
19–21., és Budafoki út 59–63. helyett Budafoki út 
59.) miatt módosítás vált szükségessé.

d) 2. Épületegyüttes 11.2.1. pontjában téves helyrajzi 
szám pontosítása (5497/2 helyett 4999) miatt mó-
dosítás vált szükségessé.

(10) A Rendelet 4. melléklet 12. XII. kerület 1. Épít-
mények 12.1.15. telekalakításból adódó helyrajziszám-
változás (10396/1 helyett 10384/1) miatt módosítás vált 
szükségessé.

(11) A Rendelet 4. melléklet 13. XIII. kerület 1. Épít-
mények 

a) 13.1.108. pontjában telekalakításból adódó helyraj-
ziszám-változás (25671 helyett 25671/1) miatt mó-
dosítás vált szükségessé.

b) 13.1.122. pontjában a közterület-megnevezés kor-
rigálása (Szent László utca 26. helyett Szent László 
út 26.) miatt módosítás vált szükségessé.

(12) A Rendelet 4. melléklet 14. XIV. kerület 1. Épít-
mények 

a) 14.1.29. pontjában téves házszám pontosítása (Bos-
nyák utca 46–56. helyett Bosnyák utca 46.) miatt 
módosítás vált szükségessé.

b) 14.1.102. pontjában téves házszám pontosítása 
(Bosnyák utca 46–56. helyett Bosnyák utca 46.) 
miatt módosítás vált szükségessé.

(13) A Rendelet 4. melléklet 17. XVII. kerület 1. Épít-
mények 

a) 17.1.1. pontjának kiegészítése szükséges, mivel az 
építés pontos ideje és a tervező neve (1939–1943. 
Sándy Gyula) ismertté vált.

b) 17.1.11. pontjában telekalakításból adódó helyrajzi-
szám-változás (128153 helyett 128151/1) miatt 
módosítás vált szükségessé.

(14) A Rendelet 4. melléklet 21. XXI. kerület 1. 
Építmények 21.1.5. és 21.1.6. pontjában telekalakítás-
ból adódó helyrajziszám-változás (210146/70 helyett 
210146/215) miatt módosítás vált szükségessé.

(15) A Rendelet 4. melléklet 22. XXII. kerület 1. Épít-
mények

a) 22.1.3. pontjában a tervező neve karakterhiba 
(Gerstner Károly helyett Gerster Károly) miatt mó-
dosítás vált szükségessé.

b) 22.1.36. pontjában telekalakításból adódó helyrajzi-
szám-változás (224670/1 helyett 224668/5) miatt 
módosítás vált szükségessé.

c) 22.1.48. pontjában telekalakításból adódó helyrajzi-
szám-változás (223609/3 helyett 223609/7) miatt 
módosítás vált szükségessé.

A 3. §hoz

Tartalmazza az (1)–(11) bekezdésekben azokat a pon-
tokat, amelyekkel a Jegyzéket ki kell egészíteni, mivel 
azok kiemelkedő értékű, védelemre érdemes építmé-
nyek. A pontok egy része az ingatlanok másodlagos cí-
mét tartalmazza.

A 3. § (12) bekezdéséhez és a 4. §hoz

A (12) bekezdés tartalmazza a Rendelet 4. mellékle-
tének, a Jegyzéknek azt a pontját, amely adminisztráci-
ós hiba miatt keletkezett. Két azonos sorszámon két kü-
lönböző épület szerepelt, így a két azonos sorszámú pont 
hatályon kívül helyezésre kerül, és 22.1.66., valamint 
22.1.67. sorszámon ismét beiktatásra kerül.

Az 5. §hoz

Ez a paragrafus a rendelet hatálybalépéséről rendel-
kezik.

s
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
22/2018. (VI. 19.) önkormányzati rendelete

a Városligeti építési szabályzatról szóló 
32/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

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

1. §

A Városligeti építési szabályzatról szóló 32/2014. 
(VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a 
az alábbi 9. és 10. pontokkal egészül ki:

„9. Építészeti jel: az épület megjelenése által közvetí
tett üzenetet, illetve az épület karakterét érdemben meg
határozó épületrész vagy épületelem.

10. Fa élettere: a fa egészséges fejlődéséhez szüksé
ges, a faegyed növekedésével fokozatosan bővülő, felszín 
alatt és felett elhelyezkedő, a fa lombkoronájával és gyö
kérzetével lehatárolt térrész.”

2. §

Az R. 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Új közművezeték létesítésekor vagy meglévő fel
újításakor az 1. mellékleten jelölt, kiemelten értékes fa, 
és facsoport területére eső fák életterének védelmét biz
tosítani kell.”

3. §

Az R. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő ren-
delkezés lép:

„(2) A ZVl övezetben csak az 1. mellékleten jelölt, kü
lönböző rendeltetésű parkterületek keríthetők el.”

4. §

Az R. 14. § (7) bekezdése helyébe a következő ren-
delkezés lép:

„(7) A KÁN2 jelű építési övezet 5000 m2t meghala
dó új beépítésének közlekedési feltétele, a beépítés ren
deltetésszerű használatát biztosító parkolóhelyszámon 
túl legalább 550 (KÁN1 és ViSz jelű építési övezetek, 
továbbá a Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda, és a Városli
get parkterülete használatát biztosító) közhasználatú vá
rakozóhely többletparkolókapacitás biztosítása, melyet 

az új beépítés elkészültéig, de legkésőbb 2020. de cember 
31ig meg kell valósítani.”

5. §

Az R. 15. § (4) bekezdése helyébe a következő ren-
delkezés lép:

„(4) Kiskereskedelmi rendeltetés a (2) bekezdés a)–
c) pontjai szerint meghatározott rendeltetések kiegészítő 
rendeltetéseként, valamint önállóan az 1. mellékleten je
lölt „K” jelű építési helyeken, egyenként legfeljebb 80 m2 
bruttó alapterülettel létesíthető.”

6. §

(1) Az R. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő ren-
delkezés lép:

„(2) A „G” jelű építési hely kizárólag a vakok kertjét 
kiszolgáló, legfeljebb 80 m2 bruttó alapterületű épület el
helyezésére szolgál.”

(2) Az R. 16. § (4) és (5) bekezdései helyébe a követ-
kező rendelkezések lépnek:

„(4) Önálló nyilvános illemhelyet csak az 1. mellékle
ten jelölt „IH” jelű építési helyeken lehet építeni, egyen
ként legfeljebb 100 m2 bruttó alapterülettel. Az illem
helyek elhelyezésekor 300 méternél kisebb gyaloglási 
távolság biztosítandó a parkhasználók számára.

(5) A „V” jelű építési helyek vendéglátás építmények 
számára szolgálnak. Új épület vendéglátás számára csak 
az 1. mellékleten jelölt, tervezett „V” jelű építési helye
ken helyezhető el, összesen legfeljebb 400 m2 bruttó alap
területtel. Egy épület bruttó alapterülete nem haladhat
ja meg a 115 m2t.”

(3) Az R. 16. §-a az alábbi (5b) ponttal egészül ki:

„(5b) Vendéglátó terasz kizárólag az 1. mellékleten je
lölt „V” jelű építési helyeken létesített vendéglátóhelyek 
környezetében a vendéglátóhelytől számított 15 méteren 
belül, legfeljebb 500 m2 alapterülettel létesíthető.”

(4) Az R. 16. § (9) bekezdése b) és c) pontjai helyébe 
a következő rendelkezések lépnek:

„b) „G” 7,5 méter
c) „IH”, „V”, „K” 5,0 méter.”
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7. §

Az R. 23. § (c) pontja helyébe a következő rendelke-
zés lép:

„c) a Nagy Lajos király útja és a Szegedi út között a 
vasútvonalak különszintű keresztezésével közvetlen köz
úti kapcsolat biztosítása, legalább megfelelő közúti ke
resztmetszettel;”

8. §

(1) Az R. 24. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a követ-
kező rendelkezés lép:

„c) a Dózsa György út mentén a Hősök tere és az 
Ajtósi Dürer sor között legalább 6,0 méter szélesség
ben összefüggő gyalogos kapcsolat kialakítása, amely az 
érintett „B”, „C”, „D” és a terepszint alatti építési he
lyek beépítésének ütemezésével összehangoltan is kiala
kítható;”

(2) Az R. 24. § (2) bekezdése helyébe a következő ren-
delkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés a)–b) pontjaiban felsoroltakat 
legkésőbb az új beépítés elkészültéig, a c) pontban sze
replő feltételt a „B”, „C”, „D” és a terepszint alatti 
építési helyek beépítési ütemezésének megfelelően, a d) 
pontban szereplő feltételt más jogszabályban meghatáro
zott időpontig kell megvalósítani.”

9. §

(1) Az R. 3. § (1) bekezdésében a „Nagyrendezvé-
nyek” szövegrész helyébe a „nagyrendezvények” szö-
veg lép.

(2) Az R. 14. § (6) bekezdésében a „Lapostetős” szö-
vegrész helyébe a „lapostetős” szöveg lép.

(3) Az R. 16. § (1) bekezdésében az „A–G” szöveg-
rész helyébe az „A–F” szöveg lép.

(4) Az R. 16. § (11) bekezdésében az „épület alapterü-
letének” szövegrész helyébe az „épület bruttó alapterü
letének” szöveg lép.

(5) Az R. 21. § (3) bekezdésében a „Lapostetős” szö-
vegrész helyébe a „lapostetős” szöveg lép. 

(6) Az R. 26. §-ában a „Közel” szövegrész helyébe a 
„közel” szöveg lép.

(7) Az R. 27. § (3) bekezdésében „a közösségi közle-
kedés” szövegrész helyébe „az engedéllyel rendelkező 
járművek” szöveg lép.

10. §

Az R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. mellék-
lete lép.

11. §

Hatályát veszti az R. 
1. 2. § 2. és 5. pontja,
2. 3. § (3) bekezdése,
3. III. FEJEZET címében az „ÉS A TELEPÜLÉSKÉP 

ALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK” 
szö vegrész,

4. 4. § (1) bekezdése,
5. 5. alcíme,
6. 9. § (1) és (2) bekezdése,
7. 8. alcíme,
8. 16. § (3), (5a), (8) bekezdése és (9) bekezdés d) pont-

ja, a 17. § (3)–(5) bekezdése, és
9. 19. § (2) bekezdése.

Záró rendelkezések

12. §

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

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az épített környezet alakításáról és védelméről szó-
ló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (7) bekezdésének 
5. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Fővárosi 
Közgyűlés megalkotta a Városligeti építési szabályzat-
ról szóló 32/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendeletet (a to-
vábbiakban: VÉSZ).

A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 
2013. évi CCXLII. törvény (a továbbiakban: Városli-
get törvény) alapján a Városligetben megvalósításra ke-
rülő építési beruházások kiemelt állami feladatnak mi-
nősülnek. 

A Városliget törvény 7. §-ában foglaltak alapján 
VÉSZ módosítása során Budapest hosszú távú város-
fejlesztési koncepcióját, a fővárosi integrált település-
fejlesztési stratégiát, valamint a mindenkori hatályos fő-
városi településrendezési eszközök szabályait nem kell 
figyelembe venni.

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

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

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

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
ügyek, így a VÉSZ módosítása a településfejlesztési kon-
cepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 
a településrendezési eszközökről, valamint egyes telepü-
lésrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendelet 42. §-ában meghatározott tárgya-
lásos eljárás alkalmazandó.

A VÉSZ módosítása rendeletalkotással, az e rendelet 
mellékletét képező térképnek megfelelően történik.

Részletes indokolás

Az 1. §hoz

A rendeletben használt fogalmak pontosítását, kiegé-
szítését tartalmazza. 

A 2. §hoz

A park növényállományának védelme érdekében új 
közművek építése esetén is biztosítani kell a kiemelten 
értékes fa, facsoportok életterét.

A 3. §hoz

A parki funkciók elhelyezése érdekében módosul az 
előírás.

A 4. §hoz

Az új beépítésekhez létesítendő parkoló-férőhelyszám 
előírását a rendelet és magasabb rendű jogszabályok már 
tartalmazzák, csak a korábbi megállapodásnak megfelelő 
többletparkoló-mennyiséget kell számszerűsíteni.

Az 5. §hoz

Az illemhelyek kedvező, a parki funkciókhoz rugal-
masan illeszkedő elhelyezése érdekében módosul az elő-
írás. A vendéglátás építményeinek kialakítható alapterü-
lete építészeti koncepció alapján módosul.

A 6. §hoz

Az építészeti koncepció változása miatt a rendelkezés 
pontosításra és kiegészítésre kerül.

A 7. §hoz

A szövegezés pontosításra kerül.

A 8–9. §okhoz

Az építészeti koncepció pontosítása miatt a rendelke-
zések kiegészítésre kerülnek.

A 10. §hoz

A VÉSZ 1. mellékletét képező Szabályozási terv mó-
dosítása. 

A 11. §hoz

Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz. 

A 12. §hoz

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43. § (1) bekez-
dés c) pontja alapján az elfogadást követő napon lép ha-
tályba.
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1. melléklet a 22/2018. (VI. 19.) Főv. Kgy. rendelethez*
32/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklete

* A térkép megtekinthető a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (1052 Budapest, Bárczy István utca 1–3.)

s
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
23/2018. (VI. 19.) önkormányzati rendelete a Budapest főváros 

közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, 
a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a közúti közlekedésről 
szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § 
(4) bekezdés 10. pontjában meghatározott feladatköré-
ben eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel 
várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás 
díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabá-
lyozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet (a 
továbbiakban: R.) 12. § (3) bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:

„(3) Az egészségügyi várakozási hozzájárulás az adott 
kerület közigazgatási területén lévő közúti várakozóhe
lyeken időtartamkorlátozás és díjfizetés nélküli várako
zásra jogosít.”

2. §

Az R. 20. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendel-
kezés lép:

„(3) Az egészségügyi behajtásivárakozási hozzájáru
lás a hozzájárulásban megjelölt védett övezetbe való be
hajtásra és ott közúti várakozóhelyen időtartamkorláto
zás és díjfizetés nélküli várakozásra jogosít.”

3. §

Az R. 1. melléklet „4 órás maximális várakozási idejű 
területek” cím XI. kerületre vonatkozó rendelkezése he-
lyébe az alábbi rendelkezés lép:

„XI. kerület:
A Szent Gellért tér – Kelenhegyi út – Verejték utca – 

Rezeda utca – Kelenhegyi út – Szirtes út – Számadó utca 
– Gyula utca – Mihály utca – Somlói út – Avar utca – 
Hegyalja út – Budaörsi út – Nagyszőlős utca – Ajnács
kő utca – Hamzsabégi út – Budafoki út – Bogdánfy utca 
– Irinyi József utca – Goldmann György tér – Műegye
tem rakpart által határolt terület, beleértve – a Műegye
tem rakpart kivételével – a határoló utakat és tereket.”

4. §

(1) Az R. 1. melléklet „Időtartam-korlátozás nélkü-
li területek” cím XIV. kerületre vonatkozó rendelkezése 
helyébe a következő rendelkezés lép:

„XIV. kerület:
A Dózsa György út – Vágány utca – Hungária körút – 

Kacsóh Pongrác út – Kassai tér – Szikszó park – Lőcsei 
út – Telepes utca – Fűrész utca – Csömöri út – Lőcsei út 
– Bosnyák utca – Fűrész utca – Szugló utca – Lőcsei út – 
Egressy út – Nagy Lajos király útja – Thököly út – Fran
cia út – Kerepesi út által határolt terület, beleértve – a 
Kacsóh Pongrác út Mexikói út és Amerikai út közötti sza
kasza kivételével – a határoló utakat és tereket, kivéve a 
3. mellékletben megjelölt védett övezetet; továbbá a Ke
repesi út – Vezér utca – Ond vezér útja – Örs vezér tere – 
Bánki Donát utca – Padlizsán utca által határolt terület, 
beleértve a határoló utakat és tereket.”

(2) Az R. 1. melléklet „Időtartam-korlátozás nélküli 
területek” cím a következő, XI. kerületre vonatkozó ren-
delkezéssel egészül ki:

„XI. kerület:
A Szerémi út – Galvani utca – Andor utca – Egér út 

– vasút – Hamzsabégi út – Budafoki út – Bogdánfy utca 
– Irinyi József utca – Goldmann György tér – Pázmány 
Péter sétány – Dombóvári út által határolt terület, be
leértve – a Hamzsabégi út, a Budafoki út, a Bogdánfy 
utca, az Irinyi József utca, a Goldmann György tér és a 
Dombó vári út kivételével – a határoló utakat és tereket; 
továbbá a Mikes Kelemen utca – Csárda utca – Balato
ni út – Boldizsár utca – Péterhegyi út által határolt terü
let, beleértve a határoló utakat és tereket; valamint a Mű
egyetem rakpart.”

5. §

Az R. 2. melléklet „1. díjtételű területek” cím a követ-
kező, V. kerületre vonatkozó rendelkezéssel egészül ki:

„V. kerület:
A Jászai Mari tér – Szent István körút – Nyugati tér – 

BajcsyZsilinszky út – Deák Ferenc tér – Károly körút – 
Múzeum körút – Kálvin tér – Vámház körút – Fővám tér 
– Belgrád rakpart – Eötvös tér – Széchenyi István tér – 
Széchenyi rakpart által határolt terület, beleértve a hatá
roló utakat és tereket, kivéve a 3. mellékletben megjelölt 
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védett övezetet, továbbá az id. Antall József rakparton a 
Széchenyi Lánchíd északi oldalán kijelölt parkolót és a 
Jane Haining rakpartot.”

6. §

Az R. 2. melléklet „2. díjtételű területek” cím a követ-
kező, XI. kerületre vonatkozó rendelkezéssel egészül ki:

„XI. kerület:
A Szent Gellért tér – Kelenhegyi út – Mányoki út – Mé

nesi út – Bartók Béla út – Móricz Zsigmond körtér – Ka
rinthy Frigyes út – Irinyi József utca – Goldmann György 
tér – Műegyetem rakpart által határolt terület, beleért
ve – a Műegyetem rakpart kivételével – a határoló uta
kat és tereket.”

7. §

(1) Az R. 2. melléklet „3. díjtételű területek” cím XIV. 
kerületre vonatkozó rendelkezése helyébe a következő 
rendelkezés lép:

„XIV. kerület:
A Dózsa György út – Vágány utca – Hungária körút – 

Ajtósi Dürer sor által határolt terület, beleértve – a Hun
gária körút kivételével – a határoló utakat és tereket, ki
véve a 3. mellékletben megjelölt védett övezetet.”

(2) Az R. 2. melléklet „3. díjtételű területek” cím a 
következő, V. kerületre vonatkozó rendelkezéssel egé-
szül ki:

„V. kerület:
Az id. Antall József rakpart, kivéve a Széchenyi Lánc

híd északi oldalán kijelölt parkoló.”

(3) Az R. 2. melléklet „3. díjtételű területek” cím a 
következő, IX. kerületre vonatkozó rendelkezéssel egé-
szül ki:

„IX. kerület:
A Ferenc körút – Üllői út – Haller utca – Soroksári út 

– Déli Határoló út – Gizella sétány által határolt terület, 
beleértve – a Ferenc körút kivételével – a határoló uta
kat és tereket.”

8. §

(1) Az R. 2. melléklet „4. díjtételű területek” cím XI. 
kerületre vonatkozó rendelkezése helyébe a következő 
rendelkezés lép:

„XI. kerület:
A Kelenhegyi út – Verejték utca – Rezeda utca 

– Kelenhegyi út – Szirtes út – Számadó utca – Gyula 
utca – Mihály utca – Somlói út – Avar utca – Hegyal

ja út – Budaörsi út – Nagyszőlős utca – Ajnácskő utca – 
Hamzsabégi út – Budafoki út – Bogdánfy utca – Karinthy 
Frigyes út – Móricz Zsigmond körtér – Bartók Béla út – 
Ménesi út – Mányoki út által határolt terület, beleértve 
– a Kelenhegyi út Szent Gellért tér és Mányoki út közötti 
szakasza, a Karinthy Frigyes út, a Móricz Zsigmond kör
tér, a Bartók Béla út, a Ménesi út és a Mányoki út kivéte
lével – a határoló utakat és tereket.”

(2) Az R. 2. melléklet „4. díjtételű területek” cím XIV. 
kerületre vonatkozó rendelkezése helyébe a következő 
rendelkezés lép:

„XIV. kerület:
A Hungária körút – Erzsébet királyné útja – Francia 

út – Kerepesi út – Dózsa György út – Ajtósi Dürer sor ál
tal határolt terület, beleértve – az Ajtósi Dürer sor kivé
telével – a határoló utakat és tereket;  a Hungária körút 
(Vágány utca és Erzsébet királyné útja közötti szakasza); 
a Kerepesi út – Vezér utca – Ond vezér útja – Örs vezér 
tere – Bánki Donát utca – Padlizsán utca által határolt 
terület, beleértve a határoló utakat és tereket; továbbá a 
Telepes utca – Fűrész utca – Csömöri út – Lőcsei utca – 
Bosnyák utca – Fűrész utca – Szugló utca – Lőcsei út – 
Egressy út – Nagy Lajos király útja által határolt terület, 
beleértve a határoló utakat és tereket.”

9. §

(1) Az R. 2. melléklet „5. díjtételű területek” cím XI. 
kerületre vonatkozó rendelkezése helyébe a következő 
rendelkezés lép:

„XI. kerület:
A Szerémi út – Galvani utca – Andor utca – Egér út 

– vasút – Hamzsabégi út – Budafoki út – Bogdánfy utca 
– Irinyi József utca – Goldmann György tér – Pázmány 
Péter sétány – Dombóvári út által határolt terület, be
leértve – a Hamzsabégi út, a Budafoki út, a Bogdánfy 
utca, az Irinyi József utca, a Goldmann György tér és a 
Dombó vári út kivételével – a határoló utakat és tereket; 
továbbá a Mikes Kelemen utca – Csárda utca – Balato
ni út – Boldizsár utca – Péterhegyi út által határolt terü
let, beleértve a határoló utakat és tereket; valamint a Mű
egyetem rakpart.”

(2) Az R. 2. melléklet „5. díjtételű területek” cím XIV. 
kerületre vonatkozó rendelkezése helyébe a következő 
rendelkezés lép:

„XIV. kerület:
A Kacsóh Pongrác út – Kassai tér – Szikszó park – Lő

csei út – Telepes utca – Nagy Lajos király útja – Thököly 
út – Francia út – Erzsébet királyné útja – Hungária kör
út által határolt terület, beleértve – a Kacsóh Pongrác 
út Mexikói út és Amerikai út közötti szakasza, a Telepes 
utca, a Nagy Lajos király útja, a Francia út, az Erzsébet 
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királyné útja és a Hungária körút kivételével – a határo
ló utakat és tereket.”

10. §

Az R. 5. melléklet „1. Eltérő időtartamban kijelölt vá-
rakozási övezetek” cím „Munkanapokon 8.00 és 20.00 
között – a kerületi önkormányzat ilyen tartalmú rendele-
te esetén 8.30 és 20.00 között – üzemelő várakozási öve-
zetek” alcímében foglaltak helyébe a következő rendel-
kezés lép:

[1. Eltérő időtartamban kijelölt várakozási övezetek:]

„Munkanapokon 8.00 és 20.00 között – a kerületi ön
kormányzat ilyen tartalmú rendelete esetén 8.30 és 20.00 
között – üzemelő várakozási övezetek:
1. a II. kerületben a Széll Kálmán tér – Szilágyi Erzsébet 

fasor – Trombitás utca – Garas utca – Marczibányi tér 
– Keleti Károly utca – Margit körút által határolt terü
let, beleértve a határoló utakat és tereket;

2. az V. kerületben a Jászai Mari tér – Szent István körút 
– Nyugati tér – BajcsyZsilinszky út – Deák Ferenc tér 
– Károly körút – Múzeum körút – Kálvin tér – Vámház 
körút – Fővám tér – Belgrád rakpart – Jane Haining 
rakpart – id. Antall József rakpart által határolt terü
let, beleértve a határoló utakat és tereket;

3. a VI. kerületben a Deák Ferenc tér – BajcsyZsilinszky 
út – Nyugati tér – Teréz körút – Oktogon – Teréz körút 
– Király utca által határolt terület, beleértve a határo
ló utakat és tereket;

4. a VII. kerületben a Károly körút – Király utca – Erzsé
bet körút – Rákóczi út által határolt terület, beleértve 
a határoló utakat és tereket;

5. a VIII. kerületben a Rákóczi út – József körút – Üllői 
út – Kálvin tér – Múzeum körút által határolt terület, 
beleértve a határoló utakat és tereket;

6. a IX. kerületben a Kálvin tér – Üllői út – Ferenc körút 
– Boráros tér – Közraktár utca – Fővám tér – Vámház 
körút által határolt terület, beleértve a határoló utakat 
és tereket,

7. a XII. kerületben a Böszörményi út – Királyhágó utca 
– Alkotás út – Márvány utca – Győri út – Avar utca – 
Hegyalja út – Jagelló út által határolt terület, beleért
ve a határoló utakat és tereket;

8. a XIII. kerületben a Szent István körút – Újpesti rak
part – Szent István park – Victor Hugo utca – Váci út 
– Nyugati tér által határolt terület, beleértve a határo
ló utakat és tereket.”

11. §

Az R. 5. melléklet „4. Eltérő területi érvényességű la-
kossági várakozási hozzájárulások” cím 8. pontja helyé-
be a következő rendelkezés lép:

[4. Eltérő területi érvényességű lakossági várakozási 
hozzájárulások:]

…
„8. A XI. kerületben az Andor utca, a Bartók Béla út, a 

Bocskai út, a Bogdánfy utca, a Budaörsi út, az Etele tér, 
a Fehérvári út, a Galvani utca, a Hegyalja út, az Irinyi 
József utca, a Karolina út, a Nagyszőlős utca, az Október 
huszonharmadika utca, a Somogyi utca és a Villányi út.”

12. §

Az R. 5. melléklet „10. 3 órára történő díjfizetés esetén 
a díjfizetés napján a várakozási üzemidő végéig továb-
bi díjfizetés nélkül az alábbi területeken lehet várakozni” 
cím a következő 2a. ponttal egészül ki:

[10. 3 órára történő díjfizetés esetén a díjfizetés napján 
a várakozási üzemidő végéig további díjfizetés nélkül az 
alábbi területeken lehet várakozni:]

…
„2a. A XI. kerületben a Műegyetem rakpart.”

13. §

Hatályát veszti az R. 2. melléklet
a) „1. díjtételű területek” címének XIV. kerületre vonat-

kozó rendelkezése,
b) „2. díjtételű területek” címének V. kerületre vonatko-

zó rendelkezése,
c) „2. díjtételű területek” címének XIV. kerülete vonat-

kozó rendelkezése,
d) „4. díjtételű területek” címének V. kerületre vonatko-

zó rendelkezése,
e) „4. díjtételű területek” címének IX. kerületre vonatko-

zó rendelkezése.

14. §

A rendelet a kihirdetést követő 31. napon lép hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat (a to-
vábbiakban: II. kerületi Önkormányzat), Belváros-Li-
pótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat 
(a továbbiakban: Belváros-Lipótváros Önkormányzata), 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormány-
zata (a továbbiakban: Ferencvárosi Önkormányzat), Bu-
dapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata (a to-
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vábbiakban: Újbudai Önkormányzat), Budapest Főváros 
XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (a továbbiakba 
Hegyvidéki Önkormányzat), Budapest Főváros XIV. ke-
rület Zugló Önkormányzata (a továbbiakban: Zuglói Ön-
kormányzat), a Magyar Orvosi Kamara (a továbbiakban: 
MOK), valamint a Fővárosi Állat- és Növénykert (a to-
vábbiakban: FÁNK) kezdeményezte a Budapest főváros 
közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének 
egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzem-
képtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 
30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 
módosítását.

A rendelettervezethez a jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § előírásainak 
megfelelően készült hatásvizsgálat, amelyet a közgyűlé-
si előterjesztés tartalmaz. A Jat. 19. § (2) bekezdésében 
előírtaknak megfelelően megtörtént a lakosság közvetlen 
tájékoztatása a www.budapest.hu honlapon keresztül an-
nak érdekében, hogy az érintettek tudomást szerezzenek 
a készülő rendelettervezetről.

Részletes indokolás

Az 1. és 2. §hoz

A MOK a fővárosi házi- és gyermekorvosok parkolá-
si problémájával kereste meg a Fővárosi Önkormányza-
tot, amelyek egy része az R. módosításával megoldható. 
A MOK szerint az egészségügyi várakozási hozzájáru-
lás és az egészségügyi behajtási-várakozási hozzájáru-
lás esetén az R.-ben előírt 2 óra időtartamú díjfizetés 
nélküli várakozásra jogosító időbeni korlátozás ésszerűt-
len, tekintettel a 4 órás rendelési időre, valamint a rende-
lői adminisztrációra, és a betegekhez történő kiszállás-
ra, ezért kezdeményezték az időkorlát eltörlését és így 
a parkolótárcsa használatának megszüntetését. A MOK 
javaslata elfogadható, így az R. módosításával az adott 
kerület várakozási övezeteiben érvényes egészségügyi 
várakozási hozzájárulás díjfizetés nélküli és időtartam-
korlátozás nélküli várakozásra jogosít, míg a védett öve-
zetekbe érvényes egészségügyi behajtási-várakozási 
hozzájárulás a hozzájáruláson feltüntetett védett övezet-
be behajtásra és ott időtartam-korlátozás nélküli várako-
zásra jogosít.

A 3. §hoz, a 4. § (2) bekezdéséhez, a 6. §hoz, a 8. § 
(1) bekezdéséhez, a 9. § (1) bekezdéséhez, a 11. §hoz 

és a 12. §hoz

Az Újbudai Önkormányzat Képviselő-testülete a ke-
rületi parkolási nehézségek enyhítésére az R. módosítá-
sát kezdeményezte az alábbiak szerint:

1. A meglévő várakozási övezetek díjtételeinek módo
sítása

Mivel a XI. kerület várakozási övezeteiben igen nagy 
a zsúfoltság, ezért az Újbudai Önkormányzat telített-
ségvizsgálatot készíttetett, amelynek eredménye, hogy 
a várakozási díjfizetés ellenére a 3. díjtételű övezetben 
93,4%, a 4. díjtételű övezetben 95,7%, az 5. díjtételű 
övezetben 93,7% a telítettség. A telítettségvizsgálat alap-
ján az Újbudai Önkormányzat Képviselő-testülete azt ja-
vasolta, hogy az R.-ben meghatározott 3. díjtételű terü-
letek 2. díjtételűek, az 5. díjtételű területek 4. díjtételűek 
legyenek, a 4. díjtételű terület pedig az egységesség érde-
kében változatlan maradjon. Ezenkívül a várakozási öve-
zetből eddig kimaradt Egry József utcát javasolták a vá-
rakozási övezetbe bevonni.

A telítettségvizsgálatra a Budapest Közút Zrt. forga-
lomtechnikai kezelői véleményt adott, amelyben a vára-
kozási díjak módosítása ellen kifogást nem emelt, és azt 
javasolta, hogy a várakozási díjfizetés a Műegyetem rak-
parton is kerüljön bevezetésre azzal, hogy a várakozá-
si díj 440 forint/óra helyett 175 forint/óra legyen, időtar-
tam-korlátozás nélkül lehessen várakozni, és az R. 8. § 
(4) bekezdése alapján olyan szabály lépjen életbe, hogy 3 
órára történő díjfizetés esetén a díjfizetés napján a vára-
kozási üzemidő végéig további díjfizetés nélkül lehessen 
azonos helyen várakozni.

2. A Bocskai út – Karolina út – Villányi út – Tas ve
zér utca által határolt terület várakozási övezetbe való 
vonása

Az Újbudai Önkormányzat megbízásából készített te-
lítettségvizsgálat szerint a Bocskai út – Karolina út – 
Villányi út – Tas vezér utca által határolt területen a 
telítettség mértéke 91,4%, amely meghaladja a jogszabá-
lyokban meghatározott 70%-os értéket. A tervezett terü-
let a jelenlegi terület kiterjesztése lenne, így a 4 órás ma-
ximális várakozási idejű és a 4. díjtételű területek közé 
lenne besorolva.

3. A Gellérthegy teljes XI. kerületi részének várakozá
si övezetbe való vonása

A területet északról az I. kerületi, gellérthegyi vára-
kozási övezet, keletről és délről a XI. kerületi, meglé-
vő várakozási övezetek határolják. A belváros és a for-
galomvonzó létesítmények – köztük több közoktatási 
intézmény – közelsége miatt jelentős a várakozási igény. 
Az Újbudai Önkormányzat által megrendelt telítettség-
vizsgálat szerint a telítettség 80,4%-os, így javasolt a te-
rületet – a szomszédos területekhez hasonlóan – 4 órás 
maximális várakozási idejű és 4. díjtételű várakozási 
övezetek közé sorolni.
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4. Az Őrmezői lakótelep várakozási övezetbe való vo
nása

Az Újbudai Önkormányzat már az M4 metró átadá-
sa előtt kezdeményezte az Őrmezői lakótelep várako-
zási övezetbe való vonását, de akkor ez nem valósult 
meg. 2016-ban újabb telítettségvizsgálat készült, amely 
azt mutatta, hogy a telítettség 89,4%-os, így a várakozási 
díjfizetés bevezetése indokolt.

A telítettségvizsgálatra a Budapest Közút Zrt. forga-
lomtechnikai kezelői véleményt adott, és a területet idő-
tartam-korlátozás nélküli és 5. díjtételű várakozási öve-
zetnek javasolta kijelölni.

5. Az Infopark várakozási övezetbe való vonása

Az Újbudai Önkormányzat megrendelésére az Info-
park területén is készült telítettségvizsgálat, itt az érték 
98,4%-os volt, amely indokolja a várakozási övezetbe 
való bevonást. A várakozási övezet fővárosi és kerüle-
ti önkormányzati tulajdonú közterületet egyaránt érint, 
ezenkívül a Warga László út a Magyar Állam tulajdoná-
ban van, de mivel erre a területre az R. területi hatálya 
nem terjedhet ki, ezért ezen közterület nem kerülne be-
vonásra.

A telítettségvizsgálatra a Budapest Közút Zrt. forga-
lomtechnikai kezelői véleményt adott, és a területet idő-
tartam-korlátozás nélküli és 5. díjtételű várakozási öve-
zetnek javasolta kijelölni.

6. Kelenföld városrész várakozási övezetbe való vo
nása

Az M4 átadása után készített telítettségvizsgálat sze-
rint a Szerémi út – Galvani utca – Andor utca – Egér út 
– vasút – Hamzsabégi út által határolt területen a telített-
ség 82,8%-os, amely azt igazolja, hogy a terület időtar-
tam-korlátozás nélküli és 5. díjtételű várakozási övezet-
be való vonása indokolt.

A 4. § (1) bekezdéséhez, a 7. § (1) bekezdéséhez, a 8. § 
(2) bekezdéséhez és a 9. § (2) bekezdéséhez

A Zuglói Önkormányzat Képviselő-testülete 314/2015. 
(VII. 2.) számú határozatában foglaltak alapján a Mexi-
kói út – Kacsóh Pongrác út – Kassai tér – Szikszó park 
– Lőcsei út – Telepes utca – Fűrész utca – Csömöri út – 
Lőcsei út – Bosnyák utca – Fűrész utca – Szugló utca – 
Lőcsei út – Egressy út – Nagy Lajos király útja – Thökö-
ly út által határolt terület, beleértve a határoló utakat és 
tereket, dinamikus parkolásitelítettség-vizsgálatát végez-
tette el a 2017. évben. A dinamikus parkolási vizsgála-
ti adatok alapján a vizsgált területek adatait összegezve 
a várakozóhelyek foglaltsága 88%, a rövid idejű várako-
zási igény pedig eléri a jogszabályokban meghatározott 

20%-ot, ami lehetővé teszi és egyben igazolja a várako-
zási díjfizetés bevezetését a vizsgált területen.

A Zuglói Önkormányzat Képviselő-testülete megis-
merve és megtárgyalva a telítettségvizsgálat anyagát, 
483/2017. (XII. 21.) számú határozatával kezdeményez-
te az R. módosítását, amelyben a fenti területet időtar-
tam-korlátozás nélküli és 5. díjtételű várakozási övezet-
nek javasolja kijelölni.

A Zuglói Önkormányzat által javasolt várakozási öve-
zet tartalmazza a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában 
álló, a Kacsóh Pongrác út Mexikói út és Amerikai út kö-
zötti szakaszán kijelölt P+R parkolót is, azonban ennek a 
területnek várakozási övezetbe vonása nem indokolt, az 
továbbra is díjmentes P+R parkolóként üzemelne.

A XIV. kerület területén a Kerepesi út – Vezér utca 
– Ond vezér útja – Örs vezér tere – Bánki Donát utca – 
Padlizsán utca által határolt várakozási övezetben mind a 
lakosság, mind a parkolásüzemeltető parkolási feszültsé-
get jelzett, ezért a Zuglói Önkormányzat telítettségvizs-
gálatot végeztetett. Hasonló telítettségvizsgálat készült 
a Telepes utca – Fűrész utca – Csömöri út – Lőcsei út 
– Bosnyák utca – Fűrész utca – Szugló utca – Lőcsei út 
– Egressy út – Nagy Lajos király útja által határolt, ter-
vezett várakozási övezetben is. A telítettségvizsgálatok 
alapján a Zuglói Önkormányzat polgármestere azt java-
solta, hogy mindkét terület 5. díjtételű várakozási övezet 
helyett 4. díjtételű várakozási övezet legyen.

A Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatója javas-
latot tett az Állatkerti körút várakozási díjának csökken-
tésére. A 2017. szeptember 1-én bevezetett várakozási 
díjfizetés ugyan megszüntette a korábbi díjmentes gép-
járműtárolást és P+R használatot, azonban a munkanapo-
kon 8.00 órától 18.00 óráig fizetendő 525 Ft/óra várako-
zási díj kedvezőtlenül befolyásolta az Állatkerti körúton 
működő nagyforgalmú közintézmények látogatottságát. 
A javaslat szerint az Állatkerti körúton a ligeti főszezon-
ban 265 Ft/óra, a holtszezonban 175 Ft/óra várakozási dí-
jat kellene fizetni, azonban tekintettel arra, hogy a Város-
liget többi részén – az 56-osok tere kivételével – 440 Ft/
óra a várakozási díj, a javasolt várakozási díj kedvezőt-
lenül hatna az Állatkerti körúti várakozóhelyek foglaltsá-
gára, ezért a Városliget teljes területén a 3. díjtétel, azaz 
a 350 Ft/óra várakozási díj bevezetése javasolt, amely 
összhangban van a szomszédos területeken fizetendő vá-
rakozási díjakkal.

Az 5. §hoz és a 7. § (2) bekezdéséhez

Az V. kerület teljes területén kiemelkedően jellemző 
a várakozóhelyek zsúfoltsága, mivel a díjfizetési kötele-
zettség ellenére 90%-ot meghaladó a várakozóhelyek te-
lítettsége. Ez is oka annak, hogy minden várakozási ese-
ményhez átlagosan 15 perc várakozóhely-keresési idő 
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kapcsolódik, ezért magasak a légszennyezettségi ada-
tok és gyakoriak a torlódások. Ezen indokok alapján Bel-
város-Lipótváros Önkormányzatának polgármestere azt 
javasolja, hogy a kerület nagy részét lefedő 2. díjtételű 
(440 Ft/óra) várakozási övezet 1. díjtételű (525 Ft/óra) 
várakozási övezet legyen.

Az előzőekben javasolt várakozásidíjtétel-emelés 
okán szükséges az id. Antall József rakparton is a díjté-
tel-emelés (265 Ft/óra mértékről 350 Ft/óra mértékre), 
mivel ennek elmaradása esetén a járművezetők a jelen-
tősen olcsóbb várakozóhelyek miatt ezen a területen ke-
resnének szabad várakozóhelyet. Emiatt annak speciális 
kialakítása miatt, telítettsége esetén nagyobb torlódással 
kellene számolni, ami mind a rakpartra, mind az V. ke-
rületre kihatna, valamint a rakparton megnövekedő for-
galom szembemenne a Fővárosi Önkormányzat Rakpart 
projektjében elképzelt forgalomcsillapítással.

A 7. § (3) bekezdéséhez

Az R. korábbi módosításával a Teréz körút – Podma-
niczky utca – Dózsa György út – Verseny utca – Thökö-
ly út – Baross tér – Rákóczi út – Erzsébet körút – Teréz 
körút – Oktogon által határolt terület, beleértve – a Teréz 
körút, az Erzsébet körút és az Oktogon kivételével – a ha-
tároló utakat és tereket, a 3. díjtételű várakozási övezetek 
közé tartozik. A terület határvonalához illeszkedve a Fe-
rencvárosi Önkormányzat polgármestere kezdeményez-
te, hogy a Ferenc körút – Üllői út – Haller utca – Sorok-
sári út – Déli Határoló út – Gizella sétány által határolt 
terület, beleértve – a Ferenc körút kivételével – a határo-
ló utakat és tereket, szintén 3. díjtételű várakozási öve-
zet legyen.

A 10. §hoz

A Hegyvidéki Önkormányzat közigazgatási területén 
kijelölt várakozási övezetekben 18.00 óráig kell fizetni a 
várakozásért. A Böszörményi út – Királyhágó utca – Al-
kotás út – Márvány utca – Győri út – Avar utca – Hegyal-
ja út – Jagelló út által hatolt területen bevásárlóközpont, 
sportpálya, kulturális központ, illetőleg szabadidőköz-
pont szolgáltatásait jóval a 18.00 óráig tartó várakozási 
díjfizetést követően is igénybe veszik, így a várakozóhe-
lyek a helyi lakosok, illetőleg a várakozási hozzájárulás-
sal rendelkezők számára csak nehézségek árán vehetők 
igénybe. A jelenlegi szabályozás mellett a várakozóhe-

lyek erősen telítettek, tekintettel arra is, hogy a területen 
lévő sport-, bevásárló-, kulturális és szabadidőközpont 
szolgáltatásait a célközönség általában gépjárművel kö-
zelíti meg. Ezen intézmények több saját várakozóhellyel 
is rendelkeznek, azonban azok intézményi nyitvatartási 
időhöz igazítva díjkötelesek, a célközönségük így inkább 
a 18.00 óra után díjfizetés nélkül igénybe vehető várako-
zóhelyeket részesíti előnyben. A várakozási hozzájáru-
lással rendelkező kerületi lakosok várakozási lehetőségei 
így késő estig rendkívüli módon korlátozottak, melynek 
megoldása fontos kerületi, egyben fővárosi érdek is.

A Hegyvidéki Önkormányzat polgármestere javasla-
ta, hogy több területhez hasonlóan 20.00 óráig történjen 
a várakozási díjfizetés, amely intézkedéssel csökkenne az 
érintett terület telítettsége, lévén a központok célközön-
sége számára a kedvezőbb díjmentes várakozás megszű-
nik, így a célközönség várhatóan nagyobb számban fogja 
igénybe venni az intézmények által kínált várakozási le-
hetőségeket, ezáltal a helyi lakosok könnyebben fognak 
várakozóhelyeket találni az esti órákban is.

A Hegyvidéki Önkormányzat indokaihoz hasonlóan 
a II. kerületi Önkormányzat javaslata, hogy a Széll Kál-
mán tér – Szilágyi Erzsébet fasor – Trombitás utca – Ga-
ras utca – Marczibányi tér – Keleti Károly utca – Margit 
körút által határolt területen is 20.00 óráig kelljen fi-
zetni a várakozásért. A területen található bevásárlóköz-
pont, sportpálya, kulturális központ, illetőleg szabadidő-
központ szolgáltatásait itt is a 18.00 óráig terjedő fizetős 
várakozási időszakot követően is igénybe veszik, ezért 
a várakozóhelyek erősen telítettek. Ezenkívül a Mille-
nárison épülő új, 400 nézőt befogadó Nemzeti Tánc-
színházba gépjárművel érkező vendégek is csökkentik a 
várakozási hozzájárulással rendelkező kerületi lakosok 
várakozási lehetőségeit.

A 13. §hoz

Az V. kerületi, IX. kerületi és a XIV. kerületi várako-
zási övezetek díjtételeinek módosítása kapcsán a felesle-
gessé vált területi lehatárolások hatályon kívül helyezé-
séről rendelkezik.

A 14. §hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

s
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II. rész

Kivonat a Fővárosi Közgyűlés
2018. április 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

173/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat az új budapesti híd hely-
színére” című előterjesztés napirendre vételére vo-
natkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

174/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el „A személytaxival végzett személy-
szállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást 
közvetítő és szervező szolgálat működtetésének 
fel tételeiről, a taxiállomások létesítésének és igény-
bevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás 
hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. 
rendelet módosítása” című előterjesztés napirend-
ről történő levételére vonatkozó indítványt.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

175/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Döntés díszpolgári cím adomá-
nyozásáról” című előterjesztés napirendről történő 
levételére vonatkozó indítványt. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

176/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy újra kíván szavazni a „Döntés dísz-
polgári cím adományozásáról” című előterjesztés 
na pirendről történő levételére vonatkozó javas-
latról.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

177/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Tokody Marcell indítványát, mely 
szerint a Közgyűlés ebben a formában ne tárgyalja 
meg a „Döntés díszpolgári cím adományozásáról” 
című előterjesztést, és a következő rendes ülésére 
terjessze be úgy, hogy Soros György ne szerepel-
jen benne.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

178/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat közúti közvilágítási osz-
lopok reklámcélú hasznosítása tárgyában kiírt pá-
lyázat eredményéről szóló döntés meghozatalára” 
című előterjesztés napirendről történő levételére 
vonatkozó indítványt. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

179/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
leveszi napirendjéről a „Javaslat a Budapest fővá-
ros közigazgatási területén a járművel várakozás 
rendjének egységes kialakításáról, a várakozás dí-
járól és az üzemképtelen járművek tárolásának sza-
bályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. ren-
delet módosítására” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

180/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi a „Javaslat Budapest XV. kerü-
let, Zsókavár utca és Erdőkerülő utca felújításának 
kezdeményezésére” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

181/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

 1. Javaslat egyes gazdasági társaságok könyvvizs-
gálóinak megválasztására és díjazásuk megálla-
pítására 

 2. Javaslat az M3 metróvonal állomásainak aka-
dálymentesítésére vonatkozó döntések megho-
zatalára 

 3. Javaslat az építményadóról szóló 71/2013. (X. 
14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására 

 4. Javaslat a Budapest IX., Aszódi út 18–20. szám 
alatti hajléktalanszállónál elhelyezett kamera-
rendszert érintő, Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzatával megkötött hasz-
nálatba adási és üzemeltetési szerződés módosí-
tására 
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 5. Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Köz-
alapítvány 2018. évi támogatási szerződésének 
elfogadására 

 6. Javaslat a BFVK Zrt. 2018. évi éves közszol-
gáltatási szerződésének jóváhagyására, valamint 
megvalósítási és fejlesztési megállapodások 
megkötésére 

 7. Javaslat a Főpolgármesteri keretből alapítvá-
nyok támogatására 

 8. Javaslat a Budapest II., Jurányi utca 3. szám 
alatti ingatlanon található felépítmény II. eme-
letének kedvezményes bérbeadására a Függetle-
nül Egymással Közhasznú Egyesület részére 

 9. Javaslat a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.-t, 
valamint az általa ellátandó kegyeleti közszol-
gáltatást érintő egyes kérdések meghozatalára

10. Javaslat a Budapesti Dísz- és Közvilágítási 
Kft.-t érintő egyes döntések meghozatalára 

11. Javaslat a Budapest főváros díszvilágításáról 
szóló 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosítására 

12. Javaslat a fővárosi közlekedésfejlesztések 2018. 
évi költségvetésben szereplő, egyes beruházási 
és felújítási feladatokhoz kapcsolódó megálla-
podások módosításainak jóváhagyására 

13. Javaslat a BKK Zrt. és a BKV Zrt. által meg-
valósítandó, folyamatban lévő, fővárosi közle-
kedésfejlesztések egyes beruházási és felújítási 
feladatok engedélyokiratai és kapcsolódó meg-
állapodásai módosításának jóváhagyására

14. Javaslat a „Blaha Lujza tér rekonstrukciója, ter-
vezés” c. feladattal kapcsolatos döntések meg-
hozatalára 

15. Javaslat a „Széchenyi lánchíd, Széchenyi István 
tér alatti villamos közúti aluljáró rekonstrukció-
ja, kivitelezés” megnevezésű feladat megvalósí-
tásával kapcsolatos döntésekre 

16. Javaslat a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmével 
kapcsolatos döntések meghozatalára

17. Javaslat a Pannon Park projekttel kapcsolatos 
döntések meghozatalára

18. Javaslat a kulturális ágazathoz tartozó beruhá-
zási és felújítási megvalósítási megállapodások 
módosításának jóváhagyására 

19. A személytaxival végzett személyszállítási szol-
gáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő 
és szervező szolgálat működtetésének feltételei-
ről, a taxiállomások létesítésének és igénybe-
vételének rendjéről és a személytaxi-szolgálta-
tás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. 
Kgy. rendelet módosítása 

20. Javaslat a közterület-használat önkormányzati 
hatósági ügyként való szabályozásához és inté-
zéséhez szükséges további döntésekről 

21. Javaslat a Budapest Közút Zrt.-vel kötött fel-
adatellátásról és közszolgáltatásról szóló keret-
megállapodás 2018. évi éves szerződésének 
meg kötésére 

22. Javaslat közúti közvilágítási oszlopok reklámcé-
lú hasznosítása tárgyában kiírt pályázat eredmé-
nyéről szóló döntés meghozatalára 

23. Javaslat Budapest csatlakozására a Helyi Kör-
nyezeti Kezdeményezések Nemzetközi Taná-
csához (ICLEI), valamit annak szervezetéhez, a 
Procura+ Hálózathoz 

24. Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum alapító 
okiratának módosítására

25. Javaslat szociális intézményekhez kapcsolódó 
fenntartói döntések meghozatalára 

26. Javaslat sport-, szociálpolitikai és köznevelési 
szervezetek szerződéseinek jóváhagyására 

27. Javaslat tulajdonosi jognyilatkozat megtételére 
a Budapest VI. kerületi Kölcsey Ferenc Gimná-
zium tornatermének és öltözőjének felújításával 
összefüggésben 

28. Bírósági ülnökválasztás 
29. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézmény-

vezetőit érintő személyi döntések meghozatalára 
30. Javaslat személyi döntések meghozatalára 
31. Döntés Bárczy István Díj adományozásáról 
32. Döntés díszpolgári cím adományozásáról 
33. Javaslat a BFVK Zrt. 2018. évi üzleti tervének 

elfogadására 
34. Javaslat a BKK Zrt.-vel kötött feladatellátásról 

és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 
2018. évi éves szerződése és a közlekedésszer-
vezői éves melléklet megkötésére 

35. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat egyes kizá-
rólagos és résztulajdonában lévő gazdasági tár-
saságok 2017. évi beszámolójának elfogadására 
vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára 

36. Javaslat a BFVT Kft. 2018. évi üzleti tervének 
elfogadására, valamint a közfeladat-ellátás fel-
tételeiről szóló megállapodás 1. számú mellék-
letének módosítására 

37. Javaslat a kulturális, szociális és sport ágazatba 
tartozó gazdasági társaságok 2017. évi beszámo-
lóival kapcsolatos tulajdonosi döntések megho-
zatalára 

38. Javaslat a kulturális, turisztikai, sport és szociá-
lis ágazatba tartozó gazdasági társaságok 2018. 
évi üzleti tervével kapcsolatos döntésekre

39. Javaslat a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2018. évi 
Zöldfelületi Közszolgáltatási Szerződés megkö-
tésére 

40. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos 
tulajdonában lévő ENVIRODUNA Beruházás 
Előkészítő Kft. 2018. évi üzleti tervének elfoga-
dására

41. Javaslat a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igaz-
gatóság 2017. évi menedzsment költségeiről ké-
szült beszámoló, valamint a 2018. évi menedzs-
ment költségvetés elfogadására 

42. Javaslat a Pro Regio Közép-Magyarországi 
Regio nális Fejlesztési és Szolgáltató Nonpro-
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fit Köz hasznú Kft. 2018. évi üzleti tervének és 
2018. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására 

43. Javaslat közvilágítási oszlopokon közművelődé-
si eseményeket népszerűsítő reklámcélú eszköz 
elhelyezésére vonatkozó szerződés előzetes el-
fogadására 

44. Javaslat a Horizont 2020 Cities-4-People című 
projektet érintő Fővárosi Önkormányzat és a 
BKK között megkötött együttműködési megál-
lapodás 1. számú módosítására 

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

46. Javaslat Budapest Klímastratégiájának elfoga-
dására 

47. Javaslat a TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályá-
zatok egyes támogatási szerződéseinek megkö-
tésére, módosítására 

48. Javaslat a kerületi önkormányzatok számára 
városrehabilitációs munkák támogatására szóló 
pályázati kiírás – TÉR_KÖZ 2018 – jóváhagyá-
sára

49. Javaslat a „Műemléki Keret 2016” és az „Építé-
szeti Értékvédelmi Támogatás 2016” egyes meg-
állapodásainak határidő-módosítására, vala mint 
az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015”, 
a „Műemléki Keret 2015” és az „Építészeti Ér-
tékvédelmi Támogatás 2016” egyes megállapo-
dásainak felmondására 

50. Javaslat a településrendezési eszközök módosí-
tásához kapcsolódó környezeti értékelés szüksé-
gességének eldöntésére 

51. Javaslat a kulturális és turisztikai ágazathoz tar-
tozó szervezetekkel történő éves szerződések és 
támogatási megállapodások megkötésére 

52. Javaslat az Új Színház Nonprofit Kft. Szervezeti 
és Működési Szabályzatának módosítására 

53. Javaslat a Thália Színház Nonprofit Kft.-vel 
kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára 

54. Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok 
végrehajtásáról

55. Javaslat Budapest XV. kerület, Zsókavár utca és 
Erdőkerülő utca felújításának kezdeményezé-
sére

A napirend 1. pontja: Javaslat egyes gazdasági tár
saságok könyvvizsgálóinak megválasztására és díjazá
suk megállapítására 

Előterjesztő: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

182/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 

56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében 
eljárva úgy dönt, hogy a Pro Regio Közép-Magyar-
országi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Non-
profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatala során 
a Budapest Főváros Önkormányzata mint tag kép-
viseletében eljáró, a főpolgármester által meghatal-
mazott személy kötött mandátummal eljárva „igen” 
szavazatával támogassa a következő döntés megho-
zatalát:
– Huszár Annamária egyéni vállalkozó (a. n.: 
.........., lakcíme: ...................., székhelye: 1146 Bu-
dapest, Hermina út 35. 1/1., könyvvizsgálói nyil-
vántartási száma: 000194) a Pro Regio Nonprofit 
Közhasznú Kft. könyvvizsgálójának történő meg-
választását 2018. június 1-től 2019. május 31-ig ter-
jedő időszakra, továbbá a könyvvizsgáló díjazásá-
nak megállapítását 150 000 Ft/hó + áfa összegben.
Felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő megha-
talmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Táraság taggyűlési ülés nélküli tagi hatá-
rozathozatalának napja

Felelős: Tarlós István

183/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljár-
va úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság soron következő köz-
gyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata mint 
részvényes képviseletében eljáró, a főpolgármester 
által meghatalmazott személy kötött mandátummal 
eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő 
döntés meghozatalát:
– a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt 
Felelősségű Társaság (székhelye: 1103 Budapest, 
Kőér u. 2/A., C. ép., könyvvizsgálói nyilvántartási 
száma: 002387, cégjegyzékszáma: 01-09-867785) 
Fővárosi Vízművek Zrt. könyvvizsgálójának törté-
nő megválasztását 2018. június 1-től 2019. május 
31-ig terjedő időszakra, a könyvvizsgálatért fele-
lős személyként Kékesi Péter (a. n.: .........., lakcí-
me: ...................., könyvvizsgálói kamarai tagsági 
száma: 007128) könyvvizsgáló megválasztását, to-
vábbá a könyvvizsgáló díjazásának megállapítását 
6 900 000 Ft/év + áfa összegben.
Felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő 
meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésé-
nek napja 

Felelős: Tarlós István

184/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
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ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a BFTK 
Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Non-
profit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szer-
vének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy
– a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a 
HKH Consulting Számviteli és Gazdasági Tanács-
adó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 
1132 Budapest, Váci út 34., könyvvizsgálói nyil-
vántartási száma: 001181, cégjegyzékszáma: 01-
09-882407), a könyvvizsgálatért felelős személy-
nek megválasztja Horváth Jánost (a. n.: .........., 
lakcíme: ...................., könyvvizsgálói kamarai tag-
száma: 003436) 2018. június 1-től 2023. május 31-
ig terjedő időtartamra, 200 000 Ft/hó + áfa összeg 
ellenében.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelő-
en a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse an-
nak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó 
változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a 
könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon be-
lül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gon-
doskodjon.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István

185/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a 
Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkö-
rűen Működő Részvénytársaság legfőbb szervének 
hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy
– a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a 
CORRECT Pénzügyi és Könyvszakértő Korlátolt 
Felelősségű Társaságot (székhelye: 1026 Buda-
pest, Bimbó út 182., könyvvizsgálói nyilvántartási 
száma: 000079, cégjegyzékszáma: 01-09-907186), 
a könyvvizsgálatért felelős személynek megvá-
lasztja Egri István Ivánt (a. n.: .........., lakcíme: 
...................., könyvvizsgálói kamarai tagszáma: 
003152) 2018. június 1-től 2023. május 31-ig ter-
jedő időtartamra, 2 450 000 Ft/év + áfa összeg el-
lenében.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelő-
en a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse an-
nak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó 
változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a 
könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon be-
lül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gon-
doskodjon.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István

A napirend 2. pontja: Javaslat az építményadóról 
szóló 71/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására 

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

A Fővárosi Közgyűlés 

megalkotja 11/2018. (V. 14.) önkormányzati rendeletét 
az építményadóról szóló 71/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. ren-
delet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete sze-
rint.

A napirend 3. pontja: Javaslat az M3 metróvonal 
állomásainak akadálymentesítésére vonatkozó döntések 
meghozatalára

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

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

186/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az esélyegyenlőség megteremtése, 
a mozgásukban korlátozottak helyzetének további 
javítása érdekében az „M3 metróvonal infrastruk-
túra rekonstrukciója” projekt keretében a megvaló-
sítandó feladatok között, az állomások felújításával 
egyidejűleg az alábbi (a projekt korábbi műszaki 
tartalmában nem szereplő) állomások speciális aka-
dálymentesítéséről dönt: Arany János utca, Feren-
ciek tere, Kálvin tér, Corvin-negyed, Klinikák.
A Dózsa György út metróállomás akadálymente-
sítésére a metróvonal északi szakaszának felújítá-
sa után, a forgalomba helyezést követően kerül sor.
Kötelezettséget vállal 2023. december 31-i határ-
idővel az Ecseri út és Pöttyös utca metróállomások 
esetében a végleges megoldás megvalósítására. 
Felkéri a BKV Zrt.-t, hogy mint építtető, a megva-
lósítandó akadálymentes hozzáférés tervi munkaré-
szeinek elkészítése, a szükséges hatósági létesítési 
engedélyek megszerzése, valamint a létesítmények 
kivitelezése érdekében a szükséges feladatokat lás-
sa el. 

187/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy az M3 
metróvonal állomásainak speciális akadálymentesí-
tése tervezési és kivitelezési feladatok megvalósítá-
sára a 2018–2023. években legfeljebb 5 585 000 E 
Ft forrást biztosít a BKV Zrt. részére.

188/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az akadálymente-
sítéshez szükséges uniós, vagy központi költségve-
tési források biztosítása érdekében folytasson tár-
gyalásokat.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tarlós István 



2018. június 19. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1623

189/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKV Zrt. közre-
működésével és előkészítésében gondoskodjon a 
feladat megvalósításához az engedélyokirat és az 
esetlegesen szükséges egyéb dokumentumok elké-
szítéséről és a Közgyűlés elé történő terjesztéséről.

Határidő: legkésőbb a Közgyűlés 2018. decemberi 
ülése 

Felelős: Tarlós István 

190/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a MEOSZ-szal kötendő „M3 metróvo-
nal állomásainak akadálymentesítése” tárgyú meg - 
állapodást az előterjesztés melléklete szerinti tarta-
lommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondos-
kodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 4. pontja: Javaslat a Budapest IX., Aszó
di út 18–20. szám alatti hajléktalanszállónál elhelyezett 
kamerarendszert érintő, Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzatával megkötött használatba 
adási és üzemeltetési szerződés módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

191/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § 
(1) bekezdése alapján hozzájárul a Fővárosi Önkor-
mányzat tulajdonát képező, a Budapest IX., Aszó-
di út 18–20. szám alatti, hajléktalanok átmeneti el-
helyezésére szolgáló ingatlan és annak környezete 
biztonsági szintjének növelése érdekében a Buda-
pest IX., Osztag utca – Réce utca kereszteződé-
sében található kamera áthelyezéséhez a Madaras 
József parkba, a Budapest IX., Aszódi úti átmeneti 
szálló épületén elhelyezett kamera áthelyezéséhez 
pedig az Aszódi utca – Zombori utca kereszteződé-
sébe, kerületi tulajdonú oszlopokra. Jóváhagyja és 
megköti a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvá-
ros Önkormányzatával a használatba adási és üze-
meltetési szerződés módosítását az előterjesztés 5. 
számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a 
főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István

A napirend 5. pontja: Javaslat a Budapesti Vállalko
zásfejlesztési Közalapítvány 2018. évi támogatási szerző
désének elfogadására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

192/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. 
rendelet (SZMSZ) 54. § (3) bekezdésében foglalt 
hatáskörében eljárva eseti jelleggel magához von-
ja az SZMSZ 7. melléklet 6.9. pontjában a főpol-
gármesterre átruházott hatáskört, és jóváhagyja, 
megköti a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Köz-
alapítvánnyal közfeladat ellátásában történő közre-
működés elősegítése érdekében kötendő támogatási 
szerződést az előterjesztés 2. sz. melléklete szerin-
ti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a 
szerződés aláírására.

Határidő: a TVI állásfoglalásának kézhezvételét kö-
vető 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 6. pontja: Javaslat a BFVK Zrt. 2018. évi 
éves közszolgáltatási szerződésének jóváhagyására, va
lamint megvalósítási és fejlesztési megállapodások meg
kötésére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

193/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
43. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti 
az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tarta-
lommal a BFVK Zrt. 2018. évi éves közszolgálta-
tási szerződését és felkéri a főpolgármestert, hogy 
gondoskodjon a szerződés aláírásáról.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István

194/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a BFVK Zrt. 2018. évi felújítási és 
beruházási tevékenységével – nem lakás célú fel-
újítás; lakásfelújítási feladatok és kis értékű tárgyi 
eszközök beszerzése; Bálna beruházási feladatok; 
BFVK Infrastruktúra fejlesztés és ingatlanüzemel-
tetéshez szükséges eszközök vásárlása a BFVK 
Zrt.-nél – kapcsolatban a vonatkozó megvalósítási 
és fejlesztési megállapodások megkötése érdekében 
a közszolgáltatási feladatokra jóváhagyott forrásból 
előirányzat-módosítást hajt végre a „825001 BFVK 
Zrt. közszolgáltatás”, a „840301 Önkormányzati 
beruházások”, valamint a „840401 Önkormányzati 
felújítási feladatok” címek között.
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195/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a BFVK Zrt. 2018. évi beruházá-
si és felújítási feladatai fedezetének rendezése ér-
dekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja 
végre:
– A Bálna beruházási feladat fedezetének rendezése 
érdekében csökkenti a „825001 BFVK Zrt. közszol-
gáltatás” cím kiadási előirányzatát 330 970 E Ft-tal 
(azon belül: önkormányzati beruházásokat 260 606 
E Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított 
áfát 70 364 E Ft-tal), ezzel egyidejűleg azonos ösz-
szeggel tervbe vesz a „840301 Önkormányzati be-
ruházások” címen belül a Bálna beruházási felada-
tokhoz kapcsolódóan 330 970 E Ft-ot (azon belül az 
önkormányzati beruházásokon 260 606 E Ft-ot, a 
beruházási célú előzetesen felszámított áfán 70 364 
E Ft-ot).
– A lakásfelújítási feladat fedezetének rendezése ér-
dekében csökkenti a „825001 BFVK Zrt. közszol-
gáltatás” – Lakásfelújítási feladatok cím kiadási 
előirányzatát 790 570 E Ft-tal (azon belül: önkor-
mányzati felújításokat 622 496 E Ft-tal, a felújítási 
célú előzetesen felszámított áfát 168 074 E Ft-tal), 
ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a 
„840401 Önkormányzati felújítások” címen belül a 
lakásfelújítási feladatokhoz kapcsolódóan 790 570 
E Ft-ot (azon belül az önkormányzati felújításokon 
622 496 E Ft-ot, a felújítási célú előzetesen felszá-
mított áfán 168 074 E Ft-ot). 
– A kis értékű tárgyi eszközök beszerzése fel-
adat fedezetének rendezése érdekében csökkenti a 
„840701 Évközi indítású önkormányzati beruházá-
sok” cím kiadási előirányzatát 6 000 E Ft-tal (azon 
belül: önkormányzati beruházásokat 4 724 E Ft-tal, 
a beruházási célú előzetesen felszámított áfát 1 276 
E Ft-tal), ezzel egyidejűleg azonos összeggel terv-
be vesz a „840301 Önkormányzati beruházások” 
címen belül kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 
feladathoz kapcsolódóan 6 000 E Ft-ot (azon be-
lül az önkormányzati beruházásokon 4 724 E Ft-
ot, a beruházási célú előzetesen felszámított áfán 
1 276 E Ft-ot). 
– A nem lakás célú felújítási feladatok fedezetének 
rendezése érdekében csökkenti a „825001 BFVK 
Zrt. közszolgáltatás” – Nem lakás célú felújítási 
feladatok cím kiadási előirányzatát 197 431 E Ft-tal 
(azon belül: önkormányzati felújításokat 155 457 E 
Ft-tal, a felújítási célú előzetesen felszámított áfát 
41 974 E Ft-tal), ezzel egyidejűleg azonos összeg-
gel tervbe vesz a „840401 Önkormányzati felújí-
tások” címen belül a nem lakás célú felújítási fel-
adathoz kapcsolódóan 197 431 E Ft-ot (azon belül 
az önkormányzati felújításokon 155 457 E Ft-ot, a 
felújítási célú előzetesen felszámított áfán 41 974 E 
Ft-ot). 

196/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-mó-
dosításokra vonatkozó döntéseket vezesse át a költ-
ségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása

Felelős: Tarlós István

197/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei 
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésé-
nek, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről 
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) 
bekezdése alapján jóváhagyja és megköti a BFVK 
Zrt.-vel a „Bálna Kereskedelmi és Kulturális Köz-
pont üzemeltetéséhez és hasznosításához szüksé-
ges beruházási feladatok elvégzéséről” szóló meg-
valósítási megállapodást az előterjesztés 2. számú 
melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpol-
gármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás 
aláírásáról.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István

198/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei 
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésé-
nek, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről 
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) 
bekezdése és 14. § (6) bekezdése alapján jóváhagy-
ja és megköti a BFVK Zrt.-vel a „Budapest Fővá-
ros Önkormányzata tulajdonában álló lakóépületek 
és nyugdíjasházak hasznosításához szükséges fel-
újítási és tárgyieszköz-beszerzési feladatok elvég-
zéséről” szóló megvalósítási megállapodást az elő-
terjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, 
és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
megállapodás aláírásáról.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István

199/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei 
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésé-
nek, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről 
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) 
bekezdése és 14. § (6) bekezdése alapján jóváhagy-
ja és megköti a BFVK Zrt.-vel a „Budapest Fővá-
ros Önkormányzata tulajdonában álló nem lakáscé-
lú ingatlanok hasznosításához szükséges felújítási 
feladatok elvégzéséről” szóló megvalósítási megál-
lapodást az előterjesztés 4. számú melléklete sze-
rinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy 
gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István
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200/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei 
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésé-
nek, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről 
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § 
(1) bekezdése és 14. § (7) bekezdése alapján jóvá-
hagyja és megköti a BFVK Zrt.-vel a „BFVK inf-
rastrukturális fejlesztésére és ingatlanüzemeltetési 
feladatok ellátásához szükséges eszközök vásárlá-
sa” tárgyú fejlesztési megállapodást az előterjesztés 
5. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri 
a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megálla-
podás aláírásáról.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István

A napirend 7. pontja: Javaslat a Főpolgármesteri 
keretből alapítványok támogatására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

201/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
a főpolgármester javaslata alapján az alábbi állam-
háztartáson kívüli szervezeteket támogatja:

Sorszám Szervezet megnevezése Támogatás célja Támogatás 
összege 

Támogatás 
jellege

1. Tündérkert Európai 
Alapítvány

A Péterfy Sándor utcai Kórház és Baleseti 
Központ részére egy db defibrillátor – 
gyermeklapáttal és egy db ultrahangos 

gyógyszerporlasztó beszerzésének költségei 
céljára támogatás

2 000 E Ft Beruházás

2. A Földgömb az Expedíciós 
Kutatásért Alapítvány

2018. április 28-án a Millenáris Parkban 
megrendezésre kerülő „VI. Felfedezők Napja” 

elnevezésű családi fesztivál közreműködői 
(előadók, szervezők) tiszteletdíjának költségei 

céljára támogatás

500 E Ft Működés

3. Szent Margit Kórház 
Kardiológiai Alapítvány

A Szent Margit Kórház Kardiológiai 
Szakambulancia eszközparkja fejlesztéséhez 
szükséges készülékek beszerzési költségei 

céljára támogatás

10 000 E Ft Beruházás

4. Brenner János Emlékhely 
Alapítvány

Brenner János atya alakját megörökítő szobor 
felállításának költségei céljára támogatás 10 000 E Ft Beruházás

5.
Szent Péter és Pál Apostol 
Médiaközpont Közhasznú 

Alapítvány

Az „APOSTOL TV” elnevezésű hitéleti 
televízió 2018. évi műsorainak készítési, 

valamint az Alapítvány 2018. évi működési 
költségei céljára támogatás

3 000 E Ft Működés

6. Polgár Judit Sakk 
Alapítvány

2018. október 13-án a Magyar Nemzeti 
Galériában megrendezésre kerülő 

„IV. Világsakkfesztivál” elnevezésű rendezvény 
megvalósításának költségei céljára támogatás

4 000 E Ft Működés

7.
Bárdos Lajos Zenei Hetek 
Kórus és Ifjúságnevelési 

Alapítvány

2018. április–június között 42. alkalommal 
megrendezésre kerülő Bárdos Lajos Zenei 
Hetek Kórusfesztivál rendezvénysorozat 

megvalósításának költségei céljára támogatás

600 E Ft Működés

8.
Antall József Politika- 

és Társadalomtudományi 
Tudásközpont Alapítvány

2018. május 5-én a Műegyetem rakparton 
6. alkalommal megrendezésre került Dunai 

Regatta elnevezésű sport- és kulturális fesztivál 
szervezési költségeinek céljára támogatás 

3 000 E Ft Működés

9.
Közép- és Kelet-európai 

Történelem és Társadalom 
Kutatásáért Közalapítvány

2018. április 15-én a Terror Háza Múzeum előtt 
a Holokauszt Magyarországi Áldozatainak 

Emléknapjáról történő megemlékezés keretében 
megrendezésre került hangverseny szervezési 

költségei céljára támogatás

1 500 E Ft Működés

10. Reménytadó Alapítvány

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Koraszülött 
Intenzív Osztálya részére 1 db lélegeztetőgép 

és a szükséges tartozékai beszerzésének 
költségei céljára támogatás

4 000 E Ft Beruházás
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Sorszám Szervezet megnevezése Támogatás célja Támogatás 
összege 

Támogatás 
jellege

11. Tündérkert Európai 
Alapítvány

A SOTE II. sz. Gyermekklinika részére 
intenzív ágy, valamint csontvelőbiopsziás tűk 

beszerzésének költségei céljára támogatás
3 000 E Ft Beruházás

12. A Magyar Kézművességért 
Alapítvány

2018. július 17. – 2018. augusztus 27. között a 
Duna Palotában megrendezésre kerülő „Magyar 
kézművesség – 2018, valamint Mátyás és kora 
– kézműves szemmel” című kettős tematikájú 

kiállítás (budapesti kiállítók díjazása és kiállítási 
album kiadása) költségei céljára támogatás 

500 E Ft Működés

13. Heim Pál Gyermekkórház 
Fejlesztéséért Alapítvány

A Gyermek Fogászati Prevenciós Módszertani 
Oktatási Központ kéziműszerparkjának 
fejlesztési költségei céljára támogatás

500 E Ft Beruházás

14. Mentőöv Gyermekeinkért 
2002 Alapítvány

A Szent László Kórház gyermek intenzív 
osztálya részére orvosi eszközök beszerzési 

költségei céljára támogatás
1 500 E Ft Beruházás

15. Szülők Háza Alapítvány
2018. évben az Alapítvány „Tegyél Jót” 

elnevezésű programja folytatásának 
megvalósítási költségei céljára támogatás 

3 000 E Ft Működés

16. Az Élet Menete Alapítvány
„Budapesti Élet Menete”, valamint a „Roma 

Élet Menete” elnevezésű rendezvények 
megvalósításának költségei céljára támogatás

3 000 E Ft Működés

17. Tündérkert Európai 
Alapítvány

Az Országos Mentőszolgálat Közép-
Magyarországi Regionális Mentőszervezete 

emelt szintű egysége részére orvosi műszerek 
(infúziós pumpák) beszerzési költségei céljára 

támogatás

2 000 E Ft Beruházás

Összesen: 52 100 E Ft
ebből működés: 19 100 E Ft

ebből beruházás: 33 000 E Ft

202/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
A 201/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. határozatnak meg-
felelő előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a 
„912102 Főpolgármesteri keret céltartalék” cím ki-
adási, azon belül a tartalékok előirányzatát 52 100 E 
Ft-tal, és egyidejűleg azonos összeggel megemeli a 
„844702 Főpolgármesteri keret” cím kiadási elő-
irányzatát (a kiadásból: egyéb működési célú tá-
mogatások áht-n kívülre és az EU-nak 19 100 E Ft, 
egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és 
az EU-nak 33 000 E Ft).

203/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-mó-
dosításról szóló döntéseket vezesse át a költségve-
tési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 8. pontja: Javaslat a Budapest II., Jurá
nyi utca 3. szám alatti ingatlanon található felépítmény 
II. emeletének kedvezményes bérbe adására a Függetle
nül Egymással Közhasznú Egyesület részére

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szalay-Bobrov-
niczky Alexandra 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

204/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. 
Kgy. rendelet 17. § (1) bekezdés b) pontja, vala-
mint a 35. § (1) és (3) bekezdései alapján úgy dönt, 
hogy a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulaj-
donát képező, Budapest Főváros Kormányhivatala 
XI. Kerületi Hivatala által 13722 helyrajzi számon 
nyilvántartott, 1027 Budapest, Jurányi utca 3. szám 
alatt található, 2 835 m² alapterületű, az ingatlan-
nyilvántartás szerint „kivett középiskola” megne-
vezésű ingatlanon található felépítmény II. emeletét 
(1 324 m²) a szerződés hatálybalépésétől 2022. jú-
lius 23. napjáig terjedő határozott időtartamra, köz-
feladat ellátása – inkubátorház (előadóművészeti 
tevékenység) – céljából, 840 740 Ft/hó + áfa, azaz 
bruttó 1 067 740 Ft/hó összegű kedvezményes bér-
leti díj megfizetése mellett a Függetlenül Egymás-
sal Közhasznú Egyesület (nyilvántartási szám: 
07-02-0002182; székhely: 8000 Székesfehérvár, 
Kecskeméti utca 4., statisztikai számjel: 18498507-
9499-529-07; adószám: 18498507-2-07; képvise-
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li: Rozgonyi-Kulcsár Viktória elnök) részére bérbe 
adja.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 8. számú 
mellékletét képező bérleti szerződést, egyidejűleg 
felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
bérleti szerződésnek a BFVK Zrt.-vel kötött köz-
szolgáltatási keretszerződés mellékletét képező 
igazolás és általános meghatalmazás alapján meg-
hatalmazottként eljáró BFVK Zrt. vezérigazgatója 
általi aláírásáról.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 9. pontja: Javaslat a Budapesti Temetke
zési Intézet Zrt.t, valamint az általa ellátandó kegyele
ti közszolgáltatást érintő egyes döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

205/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Budapesti Temetkezési In-
tézet Zrt.-vel az új közszolgáltatási keretszerződést 
az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalom-
mal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskod-
jon annak aláírásáról. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

206/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapesti Temetkezési In-
tézet Zrt.-vel az új közszolgáltatási keretszerződés 
alapján kötendő éves szerződéseket az előterjesz-
tés 3. és 4. sz. mellékletei szerinti tartalommal, és 
felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon azok 
aláírásáról. 

Határidő: az új közszolgáltatási keretszerződés ha-
tálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István 

207/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Vá-
rosüzemeltetési Holding Zrt. közreműködésével a 
Cinkotai köztemető részét képező 117196, 117584 
és 118549/1. helyrajzi számú ingatlanok tulajdono-
saival egyeztető tárgyalásokat kezdeményezzen an-
nak érdekében, hogy az ezen ingatlanokon működő 
köztemető rendezett viszonyok mellett működjön.

Határidő: 2019. március 31.
Felelős: Tarlós István 

A Fővárosi Közgyűlés 

megalkotja 12/2018. (V. 14.) önkormányzati rendeletét 
a kegyeleti közszolgáltatásról és a köztemetők rendjéről 
szóló 15/2016. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet módosításá-
ról az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

208/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § 
(3) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva, a BVH 
Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. alapsza-
bálya VI. fejezetének 1. yl) pontjában foglaltaknak 
megfelelően a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. 
legfőbb szerveként jóváhagyja a Budapesti Temet-
kezési Intézet Zrt. 2018. és 2019. évi ingatlangaz-
dálkodási tervének módosítását az előterjesztés 9. 
sz. melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntés-
ről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Bu-
dapesti Temetkezési Intézet Zrt. vezető tisztségvi-
selőjét értesítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 10. pontja: Javaslat a Budapesti Díszés 
Közvilágítási Kft.t érintő egyes döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

209/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a BDK Budapesti Dísz- és 
Közvilágítási Kft.-vel a 2018. évi éves közszolgál-
tatási szerződést emelt szintű köz- és díszvilágítás 
ellátására az előterjesztés 1. sz. melléklete szerin-
ti tartalommal, bruttó 7 176 880 E Ft összeggel, és 
felkéri a főpolgármestert annak taggyűlési döntést 
követő aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

210/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítá-
si Kft. 2018. évi üzleti tervét az előterjesztés 2. sz. 
melléklete szerinti tartalommal. 

211/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a „7000 db elavult nagynyomá-
sú nátrium lámpatest korszerű LED világítótestre 
történő cseréje” feladathoz kapcsolódó fejleszté-
si megállapodás megkötésével a BDK Budapesti 
Dísz- és Közvilágítási Kft. részére 708 662 E Ft ér-
tékben biztosít fedezetet, mely a Fővárosi Önkor-
mányzat 2018. évi költségvetésében rendelkezésre 
áll. 

212/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
A LED korszerűsítés a BDK Budapesti Dísz- és 
Közvilágítási Kft. részére történő biztosítása érde-
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kében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruhá-
zások” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú 
visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, 
törlesztése előirányzatot a „BDK LED korszerűsí-
tés önrésze” feladathoz kapcsolódóan 708 662 E Ft-
tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen 
belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n 
kívülre és az EU-nak előirányzatát.

213/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-mó-
dosításra vonatkozó döntést vezesse át a költségve-
tési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása 

Felelős: Tarlós István 

214/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. 
rendelet 40. § (7) bekezdése szerint eseti jelleggel 
magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata 
és intézményei beruházási és felújítási tevékenysé-
ge előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósítá-
sának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. 
rendelet 14. § (6), (7) bekezdéseiben és a 17. §-ában 
foglalt felhatalmazás szerinti, a Városfejlesztési, 
Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság véle-
ményezési, valamint a Tulajdonosi, Gazdasági és 
Közterület-hasznosítási Bizottság döntési hatáskö-
rét, és jóváhagyja a 007647 azonosító számú, „BDK 
LED korszerűsítés önrésze” megnevezésű enge-
délyokiratot az előterjesztés 4. sz. melléklete sze-
rinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy 
gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

215/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. 
rendelet 40. § (7) bekezdése szerint eseti jelleggel 
magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata 
és intézményei beruházási és felújítási tevékenysé-
ge előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósítá-
sának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. 
rendelet 14. § (6), (7) bekezdéseiben és a 17. §-ában 
foglalt felhatalmazás szerinti, a Városfejlesztési, 
Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság véle-
ményezési, valamint a Tulajdonosi, Gazdasági és 
Közterület-hasznosítási Bizottság döntési hatáskö-
rét, és jóváhagyja, megköti a BDK Budapesti Dísz- 
és Közvilágítási Kft.-vel a „7000 db közvilágítási 
lámpatest LED-es korszerűsítése” tárgyú fejlesztési 
megállapodást az előterjesztés 5. sz. melléklete sze-
rinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy 
gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: az engedélyokirat aláírását követően azon-
nal 

Felelős: Tarlós István 

216/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy 
dönt, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítá-
si Kft. soron következő taggyűlésén Budapest Fő-
város Önkormányzata mint tag képviseletében el-
járó személy kötött mandátummal eljárva „igen” 
szavazatával támogassa a BDK Budapesti Dísz- és 
Közvilágítási Kft. 2018. évi éves közszolgáltatási 
szerződés mint Budapest Főváros Önkormányzata 
taggal kötendő megállapodás jóváhagyását az elő-
terjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, 
a 2018. évi üzleti tervének elfogadását az előter-
jesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, 
valamint a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási 
Kft.-vel kötendő, 7000 db közvilágítási lámpatest 
LED-es korszerűsítése tárgyú fejlesztési megálla-
podást az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti 
tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a tagi kép-
viselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási 
Kft. soron következő taggyűlése 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 11. pontja: Javaslat Budapest főváros 
díszvilágításáról szóló 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. ren
delet módosítására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

A Fővárosi Közgyűlés 

megalkotja 13/2018. (V. 14.) önkormányzati rendele-
tét a Budapest főváros díszvilágításáról szóló 67/2012. 
(IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesz-
tés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 12. pontja: Javaslat a fővárosi közleke
désfejlesztések 2018. évi költségvetésben szereplő, egyes 
beruházási és felújítási feladatokhoz kapcsolódó megál
lapodások módosításainak jóváhagyására 

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

217/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei 
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésé-
nek, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről 
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet enge-
délyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) be-
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kezdése és a 14. § (6) bekezdése, valamint az en-
gedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) 
bekezdése alapján jóváhagyja és megköti 
a) a „BKK Zrt. Útfelújítási program előkészítése, 
terveztetése” című feladat végrehajtásához szüksé-
ges, a BKK Zrt.-vel megkötött megvalósítási meg-
állapodás 7. számú módosítását az előterjesztés 1. 
sz. melléklete szerinti tartalommal;
b) a „BKK Zrt. Műtárgyfelújítási program kivitele-
zési munkáinak megvalósítására” című feladat vég-
rehajtásához szükséges, a BKK Zrt.-vel megkötött 
megvalósítási megállapodás 8. számú módosítását 
az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalom-
mal;
c) a „BKK Zrt. 2012–2020. évi útfelújítási program 
megvalósításáról” című feladat végrehajtásához 
szükséges, a BKK Zrt.-vel megkötött megvalósítási 
megállapodás 5. számú módosítását az előterjesztés 
3. sz. melléklete szerinti tartalommal;
d) a „BKK Zrt. Műtárgyfelújítási program előké-
szítési és terveztetési munkáinak megvalósítására” 
című feladat végrehajtásához szükséges, a BKK 
Zrt.-vel megkötött megvalósítási megállapodás 3. 
számú módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete 
szerinti tartalommal;
e) a „2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekö-
tése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása”, 
projekt előkészítésére” című feladat végrehajtásá-
hoz szükséges, a BKK Zrt.-vel megkötött fejlesz-
tési megállapodás 3. számú módosítását az előter-
jesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal;
f) az „M3 metró meghosszabbítása Káposztásme-
gyerig előkészítés, engedélyes terv készítés” című 
feladat végrehajtásához szükséges, a BKK Zrt.-vel 
megkötött fejlesztési megállapodás 1. számú mó-
dosítását az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti 
tartalommal;
g) a „Csepel városközpont és autóbuszállomások 
(tervezés)” című feladat végrehajtásához szüksé-
ges, a BKK Zrt.-vel megkötött fejlesztési megálla-
podás 2. számú módosítását az előterjesztés 7. sz. 
melléklete szerinti tartalommal;
h) a „Csepel városközpont és autóbuszállomások 
(tervezés)” c. feladat megvalósítása céljából megkö-
tött pénzeszköz átadás-átvételről szóló, a Budapest 
XXI. kerület Csepel Önkormányzatával megkötött 
megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 
8. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
fejlesztési és megvalósítási megállapodások, vala-
mint a pénzeszköz átadás-átvételről szóló megálla-
podás aláírásáról.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

218/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei 
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésé-

nek, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről 
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet enge-
délyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) be-
kezdése és a 14. § (6) bekezdése, valamint az en-
gedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) 
bekezdése alapján jóváhagyja és megköti „az M3 
metróvonal járműparkjának korszerűsítéssel egy-
bekötött felújításához szükséges forrás tőketartalék 
útján történő biztosításáról és a forrás felhasználá-
sának feltételrendszeréről” című feladat végrehajtá-
sához szükséges, a BKV Zrt.-vel megkötött megál-
lapodás 3. számú módosítását az előterjesztés 9. sz. 
melléklete szerinti tartalommal. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
megállapodás aláírásáról.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

219/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. 
rendelet 40. § (7) bekezdése, továbbá az 50/1998. 
(X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváha-
gyására vonatkozó 12. § (2) bekezdése és a 14. § 
(6) bekezdése, valamint az engedélyokirat módosí-
tására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján ese-
ti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok 
beruházási, felújítási tevékenységével kapcsolatos 
hatáskörét, valamint jóváhagyja és megköti 
a) a „Budapest villamos és trolibusz járműfejlesz-
téséhez kapcsolódó beruházások előkészítéséről” 
című feladat végrehajtásához szükséges, a BKK 
Zrt.-vel megkötött fejlesztési megállapodás 5. szá-
mú módosítását az előterjesztés 10. sz. melléklete 
szerinti tartalommal;
b) „Az M3 metróvonal rekonstrukciója és észa-
ki meghosszabbítása – előkészítése” című feladat 
végrehajtásához szükséges, a BKK Zrt.-vel megkö-
tött fejlesztési megállapodás 4. számú módosítását 
az előterjesztés 11. sz. melléklete szerinti tartalom-
mal;
c) a „Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészíté-
se” című feladat végrehajtásához szükséges, a BKK 
Zrt.-vel megkötött fejlesztési megállapodás 4. szá-
mú módosítását az előterjesztés 12. sz. melléklete 
szerinti tartalommal;
d) „Az Újpalotai villamosvonal megtervezése” 
című feladat végrehajtásához szükséges, a BKK 
Zrt.-vel megkötött fejlesztési megállapodás 4. szá-
mú módosítását az előterjesztés 13. sz. melléklete 
szerinti tartalommal;
e) „A FINA Rákos-patak híd és csatlakozó infra-
struktúra előkészítése és kivitelezése feladat meg-
valósításáról” című feladat végrehajtásához szük-
séges, a BKK Zrt.-vel megkötött megvalósítási 
megállapodás 4. számú módosítását az előterjesz-
tés 14. sz. melléklete szerinti tartalommal;
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f) az „1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele 
térig – Könyves Kálmán krt., Népliget és Mester 
utca közötti villamosvágány átépítése” című feladat 
végrehajtásához szükséges, a BKK Zrt.-vel megkö-
tött fejlesztési megállapodás 3. számú módosítását 
az előterjesztés 15. sz. melléklete szerinti tartalom-
mal;
g) a „Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti 
Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez” 
című feladat végrehajtásához szükséges, a BKK 
Zrt.-vel megkötött fejlesztési megállapodás 3. szá-
mú módosítását az előterjesztés 16. sz. melléklete 
szerinti tartalommal;
h) a „BUBI III.” című feladat végrehajtásához szük-
séges, a BKK Zrt.-vel megkötött fejlesztési megál-
lapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 17. 
sz. melléklete szerinti tartalommal;
i) a „Jegyautomata rendszer (TVM automata rend-
szer telepítése) érdekében” című feladat végrehaj-
tásához szükséges, a BKK Zrt.-vel megkötött fej-
lesztési megállapodás 7. számú módosítását az 
előterjesztés 18. sz. melléklete szerinti tartalommal. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
fejlesztési és megvalósítási megállapodások aláírá-
sáról. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

220/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. 
rendelet 40. § (7) bekezdése, továbbá az 50/1998. 
(X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváha-
gyására vonatkozó 12. § (2) bekezdése és a 14. § 
(6) bekezdése, valamint az engedélyokirat módosí-
tására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján ese-
ti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok 
beruházási, felújítási tevékenységével kapcsolatos 
hatáskörét, valamint jóváhagyja és megköti 
a) a „Forgalomtechnikai Intézkedések elvégzé-
séről” című feladat végrehajtásához szükséges, a 
Budapest Közút Zrt.-vel megkötött megvalósítási 
megállapodás 2. számú módosítását az előterjesz-
tés 19. sz. számú melléklete szerinti tartalommal;
b) az „Útfelújítások előkészítése és terveztetése 
feladat megvalósításáról” című feladat végrehajtá-
sához szükséges, a Budapest Közút Zrt.-vel meg-
kötött megvalósítási megállapodás 2. számú mó-
dosítását az előterjesztés 20. sz. melléklete szerinti 
tartalommal;
c) a „Budapest Közút Zrt. Fővárosi P+R rendszerű 
parkolók fejlesztése” című feladat végrehajtásához 
szükséges, a Budapest Közút Zrt.-vel megkötött 
megvalósítási megállapodás 2. számú módosítását 
az előterjesztés 21. sz. melléklete szerinti tartalom-
mal;
d) a „Híd- és műtárgyfelújítások előkészítése és ter-
veztetése feladat megvalósításáról” című feladat 

végrehajtásához szükséges, a Budapest Közút Zrt.-
vel megkötött megvalósítási megállapodás 1. szá-
mú módosítását az előterjesztés 22. sz. melléklete 
szerinti tartalommal;
e) a „Híd- és műtárgyfelújítások megvalósítása és 
kivitelezése feladat megvalósításáról” című feladat 
végrehajtásához szükséges, a Budapest Közút Zrt.-
vel megkötött megvalósítási megállapodás 2. szá-
mú módosítását az előterjesztés 23. sz. melléklete 
szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
megvalósítási megállapodások aláírásáról.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 13. pontja: Javaslat a BKK Zrt. és a 
BKV Zrt. által megvalósítandó, folyamatban lévő, fővá
rosi közlekedésfejlesztések egyes beruházási és felújítási 
feladatok engedélyokiratai és kapcsolódó megállapodá
sai módosításának jóváhagyására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

221/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei 
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésé-
nek, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről 
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet enge-
délyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) be-
kezdése, valamint az engedélyokirat módosítására 
vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja 
a) a 6838 azonosító számú, az „Aluljárók és egyéb 

közlekedés kiszolgáló építmények felújítása – 
előkészítés és kivitelezés” című engedélyokirat 
6. számú módosítását az előterjesztés 1. sz. mel-
léklete szerinti tartalommal;

b) a 6999 azonosító számú, a „Széll Kálmán tér fej-
lesztése” című engedélyokirat 6. számú módo-
sítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti 
tartalommal;

c) a 7094 azonosító számú, az „Ügyfélcentrum 
elektronikus jegyrendszerhez” című engedély-
okirat 5. számú módosítását az előterjesztés 5. 
sz. melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
engedélyokiratok aláírásáról

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István

222/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei 
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésé-
nek, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről 
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet enge-
délyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) be-
kezdése és a 14. § (6) bekezdése, valamint az en-
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gedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) 
bekezdése alapján jóváhagyja és megköti 
a) az „Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló 
építmények felújítása – előkészítés és kivitelezés” 
című feladat végrehajtásához szükséges, a BKK 
Zrt.-vel megkötött megvalósítási megállapodás 6. 
számú módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete 
szerinti tartalommal;
b) a „Széll Kálmán tér fejlesztése” című feladat 
végrehajtásához szükséges, a BKK Zrt.-vel megkö-
tött megvalósítási megállapodás 6. számú módosí-
tását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tar-
talommal;
c) az „Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszer-
hez” című feladat végrehajtásához szükséges, a 
BKK Zrt.-vel megkötött fejlesztési megállapodás 
9. számú módosítását az előterjesztés 6. sz. mellék-
lete szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
fejlesztési és a megvalósítási megállapodások alá-
írásáról.

Határidő: az engedélyokirat aláírását követő 15 nap 
Felelős: Tarlós István

223/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h. 
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei 
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésé-
nek, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről 
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet enge-
délyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) be-
kezdése, valamint az engedélyokirat módosítására 
vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a 
6721 azonosító számú, a Főváros 2018. évi költség-
vetésében 4. sz. metró (1. szakasz alapprojekt + 1. 
szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg ál-
lományváltozással címen szereplő feladathoz kap-
csolódó engedélyokirat 5. számú módosítását az 
előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
engedélyokirat aláírásáról.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István

224/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. 
rendelet 40. § (7) bekezdése, továbbá az 50/1998. 
(X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóvá-
hagyására vonatkozó 12. § (2) bekezdése, az en-
gedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) be-
kezdése alapján eseti jelleggel magához vonja az 
illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevé-
kenységével kapcsolatos hatáskörét, valamint jóvá-
hagyja 
a) a 6841 azonosító számú, a „BKK Zrt. P+R rend-
szerű parkolók előkészítése és kivitelezése” című 
engedélyokirat 6. számú módosítását az előterjesz-
tés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal;

b) a 7099 azonosító számú, a „Budapesti villamos 
és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítá-
sa” című engedélyokirat 4. számú módosítását az 
előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal;
c) a 7110 azonosító számú, a „Külső Bécsi úti 
villamosvonal megtervezése” című engedélyokirat 
4. számú módosítását az előterjesztés 12. sz. mel-
léklete szerinti tartalommal;
d) a 7142 azonosító számú, a „Budai Fonódó vil-
lamoshálózat és 1–3 villamos kiegészítő munkák 
(mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selme-
ci u. peronok)” című engedélyokirat 2. számú mó-
dosítását az előterjesztés 14. sz. melléklete szerinti 
tartalommal;
e) a 7302 azonosító számú, a „2-es villamosvonal 
rekonstrukciójának te   stert, hogy gondoskodjon az 
engedélyokiratok aláírásáról.
f) a 7512 azonosító számú, az „M3 autópálya fő-
városi bevezető szakaszán zajvédőfal kivitelezése” 
című engedélyokirat 1. számú, módosítását az elő-
terjesztés 18. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
engedélyokiratok aláírásáról.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István

225/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. 
rendelet 40. § (7) bekezdése, tovább az 50/1998. 
(X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváha-
gyására vonatkozó 12. § (2) bekezdése és a 14. § 
(6) bekezdése, valamint az engedélyokirat módosí-
tására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján ese-
ti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok 
beruházási, felújítási tevékenységével kapcsolatos 
hatáskörét, valamint jóváhagyja és megköti 
a) a „BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészí-
tése és kivitelezése” című feladat végrehajtásához 
szükséges, a BKK Zrt.-vel megkötött megvalósítási 
megállapodás 7. számú módosítását az előterjesztés 
9. sz. melléklete szerinti tartalommal;
b) a „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesz-
tés I. ütem önerő biztosítása” című feladat végre-
hajtásához szükséges, a BKK Zrt.-vel megkötött 
fejlesztési megállapodás 7. számú módosítását az 
előterjesztés 11. sz. melléklete szerinti tartalommal; 
c) a „Külső Bécsi úti villamosvonal megtervezése” 
című feladat végrehajtásához szükséges, a BKK 
Zrt.-vel megkötött fejlesztési megállapodás 5. szá-
mú módosítását az előterjesztés 13. sz. melléklete 
szerinti tartalommal; 
d) a „Budai Fonódó villamoshálózat és 1–3 villa-
mos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, 
Margit kórház és Selmeci u. peronok)” című feladat 
végrehajtásához szükséges, a BKK Zrt.-vel megkö-
tött fejlesztési megállapodás 2. számú módosítását 
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az előterjesztés 15. sz. melléklete szerinti tartalom-
mal;
e) a „2-es villamosvonal rekonstrukciójának ter-
vezése” című feladat végrehajtásához szükséges, a 
BKK Zrt.-vel megkötött fejlesztési megállapodás 1. 
számú módosítását az előterjesztés 17. sz. mellék-
lete szerinti tartalommal; 
f) az „M3 autópálya fővárosi bevezető szakaszán 
zajvédőfal kivitelezése” című feladat végrehajtásá-
hoz szükséges, a BKK Zrt.-vel megkötött megvaló-
sítási megállapodás 1. számú módosítását az előter-
jesztés 19. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
fejlesztési és a megvalósítási megállapodások alá-
írásáról.

Határidő: az engedélyokirat aláírását követő 15 nap 
Felelős: Tarlós István

A napirend 14. pontja: Javaslat a „Blaha Lujza tér 
rekonstrukciója, tervezés” c. feladattal kapcsolatos dön
tések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

226/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata és 
intézményei beruházási és felújítási tevékenysé-
ge előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósítá-
sának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. 
rendelet 8. § (1) bekezdés c. pontjában foglaltak 
alapján a 007521 azonosító számú, a „Blaha Luj-
za tér rekonstrukciója, tervezés” feladat célokmá-
nyának 1. sz. módosítását az előterjesztés 1. számú 
melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpol-
gármestert, hogy gondoskodjon a módosított célok-
mány aláírásáról.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

227/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és intézményei beruházási és felújítá-
si tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, 
megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) 
Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdés c. pontja és 
a 14. § (6) bekezdése alapján Budapest Főváros 
Önkormányzata és a Budapesti Közlekedési Köz-
pont Zrt. között, a „Blaha Lujza tér rekonstrukció-
ja, tervezés” megnevezésű feladat végrehajtásához 
szükséges megvalósítási megállapodás 1. sz. módo-
sítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerin-
ti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy 
gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: az engedélyokirat aláírását követő 15 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 15. pontja: Javaslat a „Széchenyi lánc
híd, Széchenyi István tér alatti villamos közúti aluljáró 
rekonstrukciója, kivitelezés” megnevezésű feladat meg
valósításával kapcsolatos döntésekre

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

228/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei 
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésé-
nek, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről 
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedély-
okirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, 
valamint az engedélyokirat módosítására vonatko-
zó 15. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a „Szé-
chenyi lánchíd, Széchenyi István tér alatti villamos 
közúti aluljáró rekonstrukciója, kivitelezés” című 
engedélyokirat 2. számú módosítását az előterjesz-
tői kiegészítés melléklete szerinti tartalommal. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
engedélyokirat aláírásáról.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

229/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei 
beruházási és felújítási tevékenysége előkészíté-
sének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjé-
ről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet en-
gedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) 
bekezdése és a 14. § (6) bekezdése, valamint az 
engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) 
bekezdése alapján jóváhagyja és megköti a „Szé-
chenyi lánchíd, Széchenyi István tér alatti villamos 
közúti aluljáró rekonstrukciója, kivitelezés” megne-
vezésű feladat végrehajtásához szükséges megvaló-
sítási megállapodás 1. számú módosítását az előter-
jesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
megvalósítási megállapodás aláírásáról.

Határidő: az engedélyokirat aláírását követő 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 16. pontja: Javaslat a Csillaghegyi
öblözet árvízvédelmével kapcsolatos döntések meghoza
talára

Előterjesztő:  dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

230/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy tekintettel arra, hogy a „Pünkösd-
fürdői árvízvédelmi létesítmény – tervezési és ki-
vitelezési munkái” tárgyú közbeszerzési eljárásban 
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beérkezett ajánlat összege a becsült értéket megha-
ladja, az eljárás eredményes lefolytatása érdekében 
az „Aranyhegyi-patak és Pünkösdfürdői védvonal-
szakasz árvízvédelme” feladatra 493 028 E Ft több-
letfedezetet biztosít.

231/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Az „Aranyhegyi-patak és Pünkösdfürdői védvo-
nalszakasz árvízvédelme” feladathoz szükséges 
többletfedezet biztosítása érdekében csökkenti a 
„930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon be-
lül a tartalékok előirányzatát 493 028 E Ft-tal, ezzel 
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840701 
Évközi indítású önkormányzati beruházások” cí-
men belül az új „Fejlesztések átütemezésének 
tartaléka”-t.
A feladat összköltsége 4 493 028 E Ft-ra változik, a 
2018. évi ütem változatlanul 2 000 000 E Ft, ebből 
önkormányzati beruházások 1 499 803 E Ft, for-
dított áfa 404 947 E Ft, fejlesztésekhez kapcsoló-
dó dologi kiadások áfával 95 250 E Ft (ebből net-
tó 75 000 E Ft, áfa 20 250 E Ft). A 2019. évi ütem 
2 493 028 E Ft-ra változik.

232/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
előirányzat-módosításról szóló döntések költségve-
tési rendeleten történő átvezetéséről. 

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása 

Felelős: Tarlós István 

233/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
„Aranyhegyi-patak és Pünkösdfürdői védvonal-
sza kasz árvízvédelme” feladat engedélyokiratának 
mó dosításáról és a Közgyűlés soron következő ülé-
sére történő beterjesztéséről.

Határidő: a Közgyűlés soron következő ülése 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 17. pontja: Javaslat a Pannon Park pro
jekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

234/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
a „Pannon Park fejlesztése” feladat 18 477 000 E Ft 
összegű 2018. évi kormánytámogatása igénybevé-
tele céljából jóváhagyja, megköti az előterjesztés 1. 
sz. mellékletét képező támogatási szerződést, egy-
ben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

235/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei 
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésé-
nek, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről 
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) 
bek. c) pontja alapján jóváhagyja a 006719 egyedi 
azonosító számú, „FÁNK, Pannon Park fejleszté-
se” tárgyú 3. számú módosított engedélyokiratát az 
előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, 
és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

236/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 4. sz. mellék-
letét képező megvalósítási megállapodás 2. számú 
módosítását, egyben felkéri a főpolgármestert an-
nak aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 18. pontja: Javaslat a kulturális ágazat
hoz tartozó beruházási és felújítási megvalósítási megál
lapodások módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

237/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. 
rendelet 40. § (7) bekezdése szerint eseti jelleggel 
magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata 
és intézményei beruházási és felújítási tevékenysé-
ge előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósítá-
sának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. 
rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt felhatalma-
zás szerinti, a Költségvetési Bizottság véleménye-
zési, valamint a Tulajdonosi, Gazdasági és Közte-
rület-hasznosítási Bizottság döntési hatáskörét, és 
jóváhagyja a
– Beruházási feladatok:
● Új Színház Nonprofit Kft. Fűtési rendszerének 

átalakítása (007447);
● Vígszínház Nonprofit Kft. Hangtechnikai rend-

szer korszerűsítése I. ütem (007478);
● Thália Színház Nonprofit Kft. Rekonstrukció II. 

ütem (007499);
● Vígszínház hatásvilágítási rendszerének korsze-

rűsítése I. ütem (007540);
● Katona József Színház Nonprofit Kft. Intelligens 

lámpák beszerzése (007571);
– Felújítási feladatok:
● Madách Színház Nonprofit Kft. klímarendszer 

felújítása (007389);
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● Kolibri Színház Nonprofit Kft. bejárat és elő-
csarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Szín-
ház Játszóhely (007405);

● Új Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása 
(007415);

● Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés 
(zenekari árok és a színpad teljes felújításához) 
(007422);

● Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és 
nagy kirakat felújítása (007426);

● Katona József Színház Nonprofit Kft. klíma-
rendszer teljes felújítása (007428);

● Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. 
Fűtésrendszer felújítása (007467);

● Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Szék-
hely, raktárak, műhelyek részleges felújítása 
(007476);

● Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda fel-
újítása (007485);

● Vígszínház Nonprofit Kft. Visegrádi utcai jel-
mezraktár felújítása (007489);

● Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítá-
sa (007482)

feladatokhoz kapcsolódó megvalósítási megállapo-
dások 1. számú módosításait,

– Beruházási feladatok:
● Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi 

füstelvezetés kialakítása (006940)
feladathoz kapcsolódó megvalósítási megállapodás 
4. számú módosítását 
az előterjesztés 1–17. sz. mellékletei szerinti tar-
talommal, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, 
hogy gondoskodjon azok aláírásáról.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

238/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. 
rendelet 54. § (3) bekezdése szerint eseti jelleggel 
magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata 
és intézményei beruházási és felújítási tevékeny-
sége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósí-
tásának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. 
rendelet 14. § (2) bekezdésében foglalt felhatalma-
zás szerinti, a főpolgármester döntési hatáskörét, és 
jóváhagyja
– Beruházási feladatok:
● Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. Hang-

technikai berendezések beszerzése (007398);
● Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. Ügyelő 

rendszer kiépítése (digitális) (007402);
● Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. 

Légtechnikai rendszerének átalakítása (007465);
● Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit 

Kft. Fénytechnikai és hangtechnikai eszközök 
beszerzése, Fészek Játszóhely, Pince Játszóhely 
(007502);

● Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonpro-
fit Kft. Fénypult-beszerzés, Színház Játszóhely 
(007503);

● Örkény István Színház Nonprofit Kft. akadály-
mentes lift kialakítása (007573);

– Felújítási feladatok:
● Új Színház Nonprofit Kft. nézőtéri büfé felújítá-

sa (007411);
● Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. 

konyha részleges felújítása, szellőzés korszerű-
sítése (007466);

● Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház moz-
gáskorlátozottak részére kialakított korlátlift fel-
újítása (007481);

● Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület, 
Jurányi u. 1–3 sz. alatti ingatlan részleges felújí-
tása (007569)

feladatokhoz kapcsolódó megvalósítási megállapo-
dások 1. számú módosításait,

● Új Színház nézőtér és páholyok részleges felújí-
tása (007259)

feladathoz kapcsolódó megvalósítási megállapodás 
2. számú módosításait 
az előterjesztés 18-28. számú mellékletei szerinti 
tartalommal, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, 
hogy gondoskodjon azok aláírásáról.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: A személytaxival végzett sze
mélyszállítási szolgáltatás és a személytaxiszolgáltatást 
közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételei
ről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének 
rendjéről és a személytaxiszolgáltatás hatósági áráról 
szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

A Fővárosi Közgyűlés 

megalkotja 14/2018. (V. 14.) önkormányzati rendeletét a 
személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és 
a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgá-
lat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesí-
tésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-
szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. 
Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés – előterjesz-
tői kiegészítéssel módosított – 6. sz. melléklete szerin-
ti tartalommal.

A napirend 20. pontja: Javaslat a közterülethaszná
lat önkormányzati hatósági ügyként való szabályozásá
hoz és intézéséhez szükséges további döntésekről

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

A Fővárosi Közgyűlés 

megalkotja 15/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendele-
tét a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterü-
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letek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. ren-
delet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete 
szerint.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

239/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
a közterület-használathoz kapcsolódó hatósági ügy-
intézés személyi feltételeinek biztosítására 2018. 
május 1-jétől tartós jelleggel, 8 fővel megemeli a 
Főpolgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát, 
ezzel a Főpolgármesteri Hivatal engedélyezett lét-
száma 888 főre emelkedik.

Határidő: 2018. május 1.
Felelős: Tarlós István  

240/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
A közterület-használathoz kapcsolódó többlet ható-
sági ügyintézés személyi feltételeinek biztosításá-
hoz kapcsolódóan csökkenti a „930001 Általános 
tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok elő-
irányzatát 38 568 E Ft-tal, egyidejűleg 2018. má-
jus 1-től megemeli a „710901 Igazgatási apparátus 
kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatát 
33 203 E Ft-tal (a kiadásból személyi juttatások 
27 687 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 5 516 
E Ft) a létszámkeretét 8 fővel, valamint a „710902 
Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és 
kiadási előirányzatát 5 365 E Ft-tal (a kiadásból 
személyi juttatások 4 090 E Ft, munkaadókat terhe-
lő járulékok 1 275 E Ft). 

241/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-mó-
dosításokról szóló döntéseket vezesse át a költség-
vetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása

Felelős: Tarlós István 

242/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2019. évi költ-
ségvetés tervezése során a közterület-használathoz 
kapcsolódó többlet hatósági ügyintézés személyi 
feltételeinek biztosításához kapcsolódóan 64 224 
E Ft-ot tartós jelleggel biztosít az alábbiak szerint:
– a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím tá-
mogatási és kiadási előirányzatán 12 hóra 56 674 E 
Ft-ot (a kiadásból személyi juttatások 47 279 E Ft, 
munkaadókat terhelő járulékok 9 395 E Ft);
– a „710902 Igazgatási apparátus kiadásai” cím tá-
mogatási és kiadási előirányzatán 12 hóra 7 550 E 
Ft-ot (a kiadásból személyi juttatások 5 823 E Ft, 
munkaadókat terhelő járulékok 1 727 E Ft).
Egyben felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskod-
jon a szükséges előirányzatok tervbe vételéről.

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

243/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 91. § b) pontja és a társu-
lási megállapodás XI. fejezet 2. pontja alapján a 
Fővárosi Közterület-hasznosítási Társulás meg-
szüntetését 2018. május 31. napjával elhatározza, 
amennyiben Belváros-Lipótváros Budapest Fővá-
ros V. kerület Önkormányzatának képviselő-testü-
lete a megszüntetésről egybehangzóan minősített 
többséggel dönt.

Határidő: 2018. május 31.
Felelős: Tarlós István 

244/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Közterület-hasz-
nosítási Társulás megszüntetéséről szóló, az előter-
jesztői kiegészítés melléklete szerinti megállapo-
dást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2018. május 15.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 21. pontja: Javaslat a Budapest Közút 
Zrt.vel kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szó
ló keretmegállapodás 2018. évi éves szerződésének meg
kötésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

245/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
egyetért azzal, hogy a Budapest, Hősök tere megne-
vezésű nemzeti emlékhelyen a Hősök tere díszbur-
kolatának állagmegóvó javítását a Budapest Közút 
Zrt. végezze el a 34/2008. (VII. 15.) Fővárosi Köz-
gyűlési rendelettel összhangban.

246/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
A Rákoskeresztúri Újköztemető térfigyelő rendsze-
rének bővítéséhez, valamint a Hősök tere burko-
latjavításához beérkezett állami támogatás tervbe 
vétele érdekében megemeli a „853601 Beruházási 
célú támogatások államháztartáson belülről” cím 
bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támo-
gatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 8 000 
E Ft-tal, ezzel egyidejűleg
● a Térfigyelő rendszer Budapest X. kerület Rákos-
keresztúri Újköztemető nemzeti emlékhely bővíté-
séhez megelőlegezett állami támogatás visszapót-
lása érdekében, a fővárosi saját forráscsere miatt 
megemeli a „930001 Általános tartalék” cím, azon 
belül a kiadási tartalékok előirányzatát 4 000 E Ft-
tal;
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● valamint megemeli a „825401 Budapest Közút 
Zrt. Operatív közútkezelés” cím kiadási, azon be-
lül a dologi kiadások előirányzatát bruttó 4 000 E 
Ft-tal (többi dologi kiadások nettó 3 150 E Ft, áfa 
850 E Ft).

247/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-mó-
dosításhoz kapcsolódó döntéseket vezesse át a költ-
ségvetési rendeleten. 

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása 

Felelős: Tarlós István

248/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Ön-
kormányzata és a Budapest Közút Zrt. között ha-
tályos feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló 
keretmegállapodás alapján a 2018. évi éves szerző-
dést az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tar-
talommal, és felkéri a főpolgármestert annak alá-
írására.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István

A napirend 22. pontja: Javaslat közúti közvilágítási 
oszlopok reklámcélú hasznosítása tárgyában kiírt pályá
zat eredményéről szóló döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

249/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. 
§ (2) bekezdés a) pontja alapján eseti jelleggel ma-
gához vonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterü-
let-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört ,és 
úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat tulajdo-
nában lévő közúti közvilágítási oszlopok vonatko-
zásában 
a) a „Budapest főváros közigazgatási területén köz-
úti közvilágítási oszlopok tájékozódást segítő jel-
zést megjelenítő reklámcélú eszközök elhelyezése 
céljából létesített haszonbérleti jogviszony kereté-
ben történő hasznosítása” tárgyában kiírt pályázatot 
érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja; 
b) a pályázat nyertesének első helyen rangsorolva 
az ESMA Reklám Zrt.-t, második helyen rangso-
rolva pedig a TQ Reklám Stúdió Kft.-t nyilvánítja.
c) Jóváhagyja, megköti a közúti közvilágítási osz-
lopok tájékozódást segítő jelzést megjelenítő rek-
lámcélú eszközök elhelyezése céljából történő 
hasznosításáról szóló haszonbérleti szerződést az 
előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalom-

mal a nyertesként első helyen rangsorolt ESMA 
Reklám Zrt.-vel, az ESMA Reklám Zrt. visszalé-
pése vagy szerződéses kötelezettségének nem tel-
jesítése esetén pedig a másodikként rangsorolt TQ 
Reklám Stúdió Kft.-vel, és felkéri a főpolgármes-
tert a szerződés aláírására az előterjesztés 5. sz. 
melléklete szerinti tartalommal.
d) Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tá-
jékoztassa a pályázatban érintett oszloptulajdonos 
BDK Kft.-t és a BKK Zrt-t.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István

250/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy 
dönt, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítá-
si Kft. Társasági Szerződésének VIII. 2. za) pontja 
alapján a Társaság soron következő taggyűlésén a 
Budapest Főváros Önkormányzata mint tag képvi-
seletében eljáró személy kötött mandátummal eljár-
va „igen” szavazatával azt a javaslatot támogassa, 
hogy a Társaság taggyűlése előzetesen hozzájárul 
a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. és a 
nyertesként első helyen rangsorolt ESMA Reklám 
Zrt. – az ESMA Reklám Zrt. visszalépése vagy 
szerződéses kötelezettségeinek nem teljesítése ese-
tén a másodikként rangsorolt TQ Reklám Stúdió 
Kft. – között a közúti közvilágítási oszlopok tájé-
kozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú esz-
közök elhelyezése céljából történő hasznosításáról 
szóló haszonbérleti szerződés megkötéséhez az elő-
terjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal. 
Felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő megha-
talmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási 
Kft. soron következő taggyűlése

Felelős: Tarlós István

A napirend 23. pontja: Javaslat Budapest csatlako
zására a Helyi Környezeti Kezdeményezések Nemzetkö
zi Tanácsához (ICLEI), valamint annak szervezetéhez, a 
Procura+ hálózathoz

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

251/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 2018. évben csatlakozik az ICLEI 
(Helyi Környezeti Kezdeményezések Nemzetközi 
Tanácsa), valamint a Procura+ elnevezésű hálózat-
hoz.



2018. június 19. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1637

252/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Az ICLEI és a Procura+ hálózathoz való csatlako-
zás feltételéül szolgáló 1 500 euró éves tagdíj fe-
dezetének biztosítása érdekében 464 E Ft-tal csök-
kenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, 
azon belül a tartalékok előirányzatát, és ezzel egy-
idejűleg az ICLEI – tagdíjat érintően 309 E Ft-tal, a 
Procura+ – tagdíjat érintően 155 E Ft-tal, mindösz-
szesen 464 E Ft-tal megemeli a „887802 Nemzet-
közi tagdíjak” cím kiadási, azon belül az egyéb mű-
ködési célú kiadások (nemzetközi kötelezettségek) 
előirányzatát. A tagdíj számítási alapja a 2018. évi 
központi költségvetési törvényben meghatározott 
309,3 Ft/EUR árfolyam.

253/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-mó-
dosításról szóló döntést vezesse át a költségvetési 
rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása

Felelős: Tarlós István 

254/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy 2019-től kezdve 
az évenkénti 1 000 EUR, illetve 500 EUR összegű 
tagdíj fedezetét a Fővárosi Önkormányzat költség-
vetésében a mindenkori aktuális tervezési árfolya-
mon biztosítja.

Határidő: 2019. évtől a mindenkori költségvetés ter-
vezése

Felelős: Tarlós István 

255/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert az ICLEI hálózathoz tör-
ténő csatlakozáshoz szükséges, az előterjesztés 1. 
számú melléklete szerinti tagsági kérelem, továbbá 
a Procura+ hálózathoz való csatlakozáshoz szüksé-
ges, az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti re-
gisztrációs űrlap aláírására, valamint gondoskodjon 
azoknak az ICLEI, valamint a Procura+ hálózatok 
felé történő továbbításáról. 

Határidő: 2018. május 30.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 24. pontja: Javaslat a Budapesti Törté
neti Múzeum alapító okiratának módosítására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szalay-Bobrov-
niczky Alexandra 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

256/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
módosítja a Budapesti Történeti Múzeum intéz-
mény jelenleg hatályos alapító okiratát az előter-
jesztés 7/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, 

valamint jóváhagyja a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 
7/C. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a 
főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírá-
sára, valamint az intézmény egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratának az előterjesztés 7/C. sz. 
melléklete szerinti tartalommal történő kiadására, 
továbbá a törzskönyvi nyilvántartásba történő be-
jegyzés iránti intézkedésekre.

Határidő: 90 nap 
Felelős: Tarlós István 

257/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Magyar Állam 
tulajdonában és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt. kezelésében lévő, Budapest II. kerület 13431/3. 
hrsz.-ú (a megosztást megelőzően 13431. hrsz.-ú), 
természetben a Budapest II. ker., Mecset utca 14. 
szám alatti ingatlanon – ingatlan-nyilvántartáson 
kívüli jogként – fennálló használat jogáról történő 
lemondás végrehajtásához szükséges intézkedése-
ket tegye meg.

Határidő: 90 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 25. pontja: Javaslat szociális intézmé
nyekhez kapcsolódó fenntartói döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

258/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
hozzájárul a „210201 Fővárosi Önkormányzat Ba-
ross Utcai Idősek Otthona” címen szereplő por-
taszolgálati, járőrszolgálati és vagyonvédelmi 
feladatainak 2018. június 1-jétől történő visszaszer-
vezéséhez.

259/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a portaszolgálati, járőrszolgálati és 
vagyonvédelmi feladatainak intézményi alkalma-
zásban lévő munkatársakkal történő ellátása érde-
kében, 2018. június 1-jétől tartós jelleggel, 21 fő-
vel megemeli a „210201 Fővárosi Önkormányzat 
Baross Utcai Idősek Otthona” címen engedélyezett 
– ezen belül intézményüzemeltetési – létszámát, ez-
zel az intézmény engedélyezett létszáma 160 főre 
emelkedik.

260/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
A portaszolgálati, járőrszolgálati és vagyonvédel-
mi feladatok saját szervezettel történő ellátásához 
csökkenti 32 449 E Ft-tal a „210201 Fővárosi Ön-
kormányzat Baross Utcai Idősek Otthona” cím ki-
adási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi 
kiadás) előirányzatát, ezzel egyidejűleg megemeli 
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címen belül azonos összeggel, 6 hóra, június 1-jei 
hatállyal a kiadási előirányzatot (a kiadásból: a sze-
mélyi juttatások 25 550 E Ft, munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 899 E Ft).

261/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2019. évi költ-
ségvetés tervezése során a „210201 Fővárosi Ön-
kormányzat Baross Utcai Idősek Otthona” cím 
támogatási és kiadási előirányzatán a 21 fő porta-
szolgálati, járőrszolgálati és vagyonvédelmi fel-
adatok ellátásával összefüggő kiadásokra 64 898 E 
Ft-ot tartós jelleggel biztosít, ebből személyi jutta-
tások (12 hóra) 51 100 E Ft, munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási adó (12 hóra) 
13 798 E Ft. Egyben felkéri a főpolgármestert, hogy 
gondoskodjon a szükséges előirányzatok tervbe vé-
teléről.
Határidő: a 2019. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István 

262/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a Kamaraerdei úti 
telephely „B” épületében tűzbiztos személyfelvo-
nót épít ki a kapcsolódó tűzbiztos terekkel, melyhez 
47 000 E Ft fedezetet biztosít. A feladatot a Kama-
raerdei úti „B” épület részleges rekonstrukciójának 
keretében valósítja meg. A „Kamaraerdeit úti „B” 
épület részleges rekonstrukciója” feladatra jóváha-
gyott 33 000 E Ft támogatással, a demens lakók el-
látásához és életkörülményeinek javításához szük-
séges átalakítás fedezetét biztosítja.
A 47 000 E Ft fedezet igényű tűzbiztos felvonó és 
kapcsolódó tűzbiztos terek feladat megvalósítása 
érdekében törli a 18 000 E Ft támogatási összeg-
gel jóváhagyott „Kamaraerdei Úti Idősek Otthona 
Központi telephely „B” épület lift létesítése a kap-
csolódó épületszárny átalakítással” feladatot, vala-
mint 29 000 E Ft többlettámogatást biztosít az Álta-
lános tartalékból.
A „Kamaraerdeit úti „B” épület részleges rekonst-
rukciója” feladat, így mindösszesen 80 000 E Ft tá-
mogatásból valósul meg.

263/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
A „Kamaraerdei úti telephely „B” épületének rész-
leges rekonstrukciója” tárgyú feladat pénzügyi ren-
dezése érdekében csökkenti a „210701 Fővárosi 
Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona” 
cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel 
támogatott intézményi beruházások előirányzatát 
18 000 E Ft-tal (a kiadásból céljelleggel támogatott 
intézményi beruházások 14 173 E Ft, beruházási 
célú előzetesen felszámított áfa 3 827 E Ft), a „Ka-
maraerdei Úti Idősek Otthona Központi telephely 
„B” épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny 
átalakítással” feladathoz kapcsolódóan, ezzel a fel-
adat törlésre kerül. Továbbá a „Kamaraerdei úti te-

lephely „B” épületének részleges rekonstrukciója”  
feladat megvalósításához szükséges többletforrás 
biztosítása, valamint a kapcsolódó áfarendezés ér-
dekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” 
cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 
29 000 E Ft-tal, valamint csökkenti a „210701 Fő-
városi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Ott-
hona” cím támogatási és kiadási, azon belül a beru-
házási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 
7 016 E Ft-tal a „Kamaraerdei úti telephely „B” 
épületének részleges rekonstrukciója” feladathoz 
kapcsolódóan, egyidejűleg megemeli a „210701 
Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek 
Otthona” cím támogatási és kiadási előirányzatát 
54 016 E Ft-tal (a kiadásból: céljelleggel támogatott 
intézményi beruházások 37 008 E Ft, dologi kiadá-
sok (többi dologi kiadás) 17 008 E Ft) a „Kamaraer-
dei úti telephely „B” épületének részleges rekonst-
rukciója” feladathoz kapcsolódóan.
Ezzel a „Kamaraerdei úti telephely „B” épületé-
nek részleges rekonstrukciója” tárgyú feladat tel-
jes költsége és 2018. évi előirányzata: 80 000 E Ft 
(ebből céljelleggel támogatott intézményi beruhá-
zások: 62 992 E Ft, intézményi címen tervezett nem 
levonható fordított áfa: 17 008 E Ft.)

264/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Hatályon kívül helyezi az előterjesztés 1. számú 
mellékletében bemutatott, 007159 egyedi azonosító 
számú, „Kamaraerdei Úti Idősek Otthona Közpon-
ti telephely „B” épület lift létesítése a kapcsolódó 
épületszárny átalakítással” tárgyú engedélyokiratot 
és a kapcsolódó 90/2018. (II. 21.) Főv. Kgy. hatá-
rozat f.) pontjának a fenti számú engedélyokiratra 
vonatkozó részét. 

265/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. 
rendelet 40. § (7) bekezdése szerint eseti jelleggel 
magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata 
és intézményei beruházási és felújítási tevékenysé-
ge előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósítá-
sának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. 
rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt felhatalma-
zás szerinti, a Költségvetési Bizottság véleménye-
zési, valamint a Tulajdonosi, Gazdasági és Közte-
rület-hasznosítási Bizottság döntési hatáskörét, és 
jóváhagyja a „Kamaraerdei úti telephely „B” épü-
letének részleges rekonstrukciója” tárgyú, 007552 
egyedi azonosító számú engedélyokirat 2. sz. mó-
dosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti 
tartalommal.
Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert az en-
gedélyokirat aláírására.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 
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266/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-mó-
dosításokról szóló döntéseket vezesse át a költség-
vetési rendeleten

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 26. pontja: Javaslat sport, szociálpoli
tikai és köznevelési szervezetek szerződéseinek jóváha
gyására

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

267/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és a Budapesti Sportszolgáltató Központ 
Közhasznú Nonprofit Kft. között az előterjesztés 2. 
számú melléklete szerinti 2018. évi közszolgálta-
tási szerződést, és felkéri a főpolgármestert annak 
aláírására.

Határidő: 45 nap 
Felelős: Tarlós István

268/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és a Budapest Esély Nonprofit Kft. között 
az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti 2018. 
évi közszolgáltatási szerződést, és felkéri a főpol-
gármestert annak aláírására.

Határidő: 45 nap 
Felelős: Tarlós István

269/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a Fővá-
rosi Hajléktalanügyi Koncepcióban elfogadott fe-
ladatok megvalósításának ellátásához a 2019. évi 
fedezetére 2019. január 1-jétől 2019. március 31-ig 
terjedő átmeneti időszakra 22 939 E Ft-ot biztosít 
a „831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat” cím, 
azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n 
kívülre és az EU-nak kiadások előirányzatán.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
előirányzat Budapest Főváros Önkormányzata 2019. 
évi költségvetésében történő szerepeltetéséről.

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

270/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkor-
mányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 7. mel-
lékletének 6.9 pontjában a főpolgármesterre átru-
házott hatáskört, és jóváhagyja, megköti Budapest 
Főváros Önkormányzata és a Magyar Máltai Sze-

retetszolgálat Egyesület között az előterjesztés 5. 
számú melléklete szerinti támogatási szerződést, és 
felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 45 nap 
Felelős: Tarlós István

271/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a Fő-
városi Hajléktalanügyi Koncepcióban elfogadott 
feladatok megvalósításának ellátásához a 2019. évi 
fedezetére 2019. január 1-jétől 2019. március 31-
ig terjedő átmeneti időszakra 58 188 E Ft-ot bizto-
sít a „830302 Menhely Alapítvány” cím, azon belül 
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és 
az EU-nak kiadások előirányzatán.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
előirányzat Budapest Főváros Önkormányzata 2019. 
évi költségvetésében történő szerepeltetéséről.

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

272/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Csökkenti a „830302 Menhely Alapítvány” cím ki-
adási, azon belül az egyéb működési célú támogatá-
sok áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 3 300 
E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a 
„930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül 
a tartalékok előirányzatát, figyelemmel arra, hogy 
jelen átcsoportosítást követően a címen rendelke-
zésre álló előirányzat fedezi a Menhely Alapítvány 
számára 2018. január 1. – 2018. december 31. kö-
zötti időszakban szükséges támogatás összegét.

273/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és a Menhely Alapítvány között az elő-
terjesztés 6. számú melléklete szerinti támogatási 
szerződést, és felkéri a főpolgármestert annak alá-
írására.

Határidő: 45 nap 
Felelős: Tarlós István

274/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és a „Motiváció” Mozgássérülteket Segí-
tő Alapítvány között az előterjesztés 7. számú mel-
léklete szerinti támogatási szerződést, és felkéri a 
főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 45 nap 
Felelős: Tarlós István

275/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Nemzetközi Gyermekmentő 
Szolgálat Alapítvány számára a „Városligeti Gyer-
meknap” rendezvény támogatására 14 000 E Ft-ot, 
a „Mindenki Karácsonya” rendezvény támogatá-
sára 1 000 E Ft-ot biztosít a „848602 Nemzetközi 
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Gyermekmentő által szervezett rendezvények tá-
mogatása” cím egyéb működési célú támogatások 
áht-n kívülre és az EU-nak előirányzata terhére.

276/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és 
a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvány 
között a „Városligeti Gyermeknap” és a „Mi ndenki 
Karácsonya” rendezvény támogatása tárgyban meg-
kötendő támogatási megállapodást az előterjesztés 
9. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri 
a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a közgyűlési döntést, illetve a Támogatáso-
kat Vizsgáló Iroda jóváhagyását követő 30 nap 

Felelős: Tarlós István

277/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a Fővárosi Önkormányzat és 
a Bethlen Gábor Alapítvány között a 2018/2019-es 
tanévben 50 diák iskoláztatási és lakhatási támoga-
tása tárgyban megkötendő támogatási megállapo-
dást az előterjesztés 11. számú melléklete szerin-
ti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak 
aláírására.

Határidő: 45 nap 
Felelős: Tarlós István

278/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-mó-
dosításokat vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása 

Felelős: Tarlós István

A napirend 27. pontja: Javaslat tulajdonosi jognyi
latkozat megtételére a Budapest VI. kerületi Kölcsey Fe
renc Gimnázium tornatermének és öltözőjének felújításá
val összefüggésben

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

279/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja az előterjesztés 1. számú melléklete 
szerinti jognyilatkozatot a Fővárosi Önkormányzat 
1/1 tulajdonában lévő, 1063 Budapest, Munkácsy 
Mihály utca 26. sz. alatti, 28334 helyrajzi számú 
ingatlanon található Budapest VI. kerületi Kölcsey 
Ferenc Gimnázium tornatermének és öltözőjének 
felújításához, egyúttal felkéri a főpolgármestert a 
jognyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István

A napirend 28. pontja: Bírósági ülnökválasztás
Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

280/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. 
évi CLXII. törvény 215. § (1) bekezdésében bizto-
sított hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az előter-
jesztői kiegészítés melléklete szerinti személyeket 
megválasztja a Fővárosi Törvényszék ülnökeinek. 

281/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a megválasztott bí-
rósági ülnökök névjegyzékét és a jelöltek elfogadó 
nyilatkozatait küldje meg a bíróság elnöke részére.

Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 29. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor
mányzat intézményvezetőit érintő személyi döntések meg
hozatalára

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

282/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
munkáltatói jogkörében eljárva jelenleg is érvé-
nyes, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszo-
nyának változatlan fenntartása mellett 2018. május 
16-tól 2023. május 15-ig, 5 évre, határozott idő-
re megbízza dr. Kenyeres Istvánt Budapest Fővá-
ros Levéltára főigazgatójának, illetményét bruttó 
793 100 Ft/hó, valamint a Vhr. 5. számú mellékle-
te szerinti bruttó 35 800 Ft/hó összegű kulturális il-
letménypótlék összegében, összesen bruttó 828 900 
Ft/hó összegben állapítja meg. Felkéri a főpolgár-
mestert, hogy gondoskodjon a vezetői megbízáshoz 
kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről 
és kiadmányozásáról.

Határidő: 2018. május 16.
Felelős: Tarlós István 

283/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Munkáltatói jogkörében eljárva jelenleg is érvényes, 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyának 
változatlan fenntartása mellett 2018. szeptember 
15-től 2023. szeptember 14-ig, 5 évre, határozott 
időre megbízza Kéner Krisztiánt a Fővárosi Önkor-
mányzat Vámosmikolai Idősek Otthona intézmény-
vezetőjének, illetményét bruttó 700 000 Ft/hó, vala-
mint a Kjt. Vhr. 5. számú melléklete szerinti bruttó 
102 804 Ft/hó összegű szociális ágazati összevont 
pótlék összegében, összesen bruttó 802 804 Ft/hó 
összegben állapítja meg. Felkéri a főpolgármestert, 
hogy gondoskodjon a vezetői megbízáshoz kapcso-
lódó munkaügyi intézkedések megtételéről és kiad-
mányozásáról. 
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Határidő: 2018. szeptember 15.
Felelős: Tarlós István 

284/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Munkáltatói jogkörében eljárva jelenleg is érvényes, 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyának 
változatlan fenntartása mellett 2018. szeptember 
15-től 2023. szeptember 14-ig, 5 évre, határozott 
időre megbízza Szabóné Varga Valériát a Fővárosi 
Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona in-
tézményvezetőjének, illetményét bruttó 850 000 Ft/
hó, valamint a Kjt. Vhr. 5. számú melléklete szerinti 
bruttó 112 193 Ft/hó összegű szociális ágazati ösz-
szevont pótlék összegében, összesen bruttó 962 193 
Ft/hó összegben állapítja meg. Felkéri a főpolgár-
mestert, hogy gondoskodjon a vezetői megbízáshoz 
kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről 
és kiadmányozásáról.

Határidő: 2018. szeptember 15.
Felelős: Tarlós István 

285/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Munkáltatói jogkörében eljárva jelenleg is érvényes, 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyának 
változatlan fenntartása mellett 2018. augusztus 16-
tól 2023. augusztus 15-ig, 5 évre, határozott idő-
re megbízza Vargháné Tóth Erzsébetet a Fővárosi 
Önkormányzat Óvodája intézményvezetőjének, il-
letményét bruttó 566 360 Ft/hó összegben állapítja 
meg. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskod-
jon a vezetői megbízáshoz kapcsolódó munkaügyi 
intézkedések megtételéről és kiadmányozásáról.

Határidő: 2018. augusztus 16.
Felelős: Tarlós István 

286/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Munkáltatói jogkörében eljárva jelenleg is érvényes, 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyának 
változatlan fenntartása mellett 2018. augusztus 16-
tól 2023. augusztus 15-ig, 5 évre, határozott idő-
re megbízza Kövesdy Katalint a Cseppkő Óvoda 
intézményvezetőjének, illetményét bruttó 548 060 
Ft/hó összegben állapítja meg. Felkéri a főpolgár-
mestert, hogy gondoskodjon a vezetői megbízáshoz 
kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről 
és kiadmányozásáról.

Határidő: 2018. augusztus 16.
Felelős: Tarlós István 

287/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Munkáltatói jogkörében eljárva jelenleg is érvényes, 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyának 
változatlan fenntartása mellett 2018. szeptember 
1-jétől 2023. augusztus 31-ig, 5 évre, határozott idő-
re megbízza Marsi Lászlót a Budapesti Művelődési 
Központ igazgatójának, illetményét bruttó 520 000 
Ft/hó, a Vhr. 5. számú melléklete szerinti kulturális 

illetménypótlékkal növelt összegében állapítja meg. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a ve-
zetői megbízáshoz kapcsolódó munkaügyi intézke-
dések megtételéről és kiadmányozásáról.

Határidő: 2018. szeptember 1.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 30. pontja: Javaslat személyi döntések 
meghozatalára

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

288/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a BVA 
Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. legfőbb 
szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy
– a Társaság felügyelőbizottsági elnöke, dr. Orbán 
Balázs András (anyja neve: Koppányi Andrea, szü-
letési hely, idő: Budapest, 1986. február 13.), vala-
mint felügyelőbizottsági tagjai, dr. Biró Zsolt (any-
ja neve: .........., születési hely, idő: .........., ..........) 
és Sáfrány Szilvia (anyja neve: .........., születési 
hely, idő: .........., ..........) mandátumát meghosszab-
bítja 2019. október 31. napjáig. A felügyelőbizott-
sági elnök díjazását továbbra is bruttó 100 000 Ft/
hó összegben, a felügyelőbizottsági tagok díjazását 
továbbra is bruttó 80 000 Ft/hó összegben állapítja 
meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdon-
ban álló gazdasági társaságok takarékosabb műkö-
déséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) be-
kezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető 
tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi vál-
tozás Cégbírósághoz történő bejelentéséről a Társa-
ság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

289/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a Bu-
dapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Non-
profit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva 
úgy dönt, hogy
– tudomásul veszi Magyar Márton Csaba, jelenlegi 
felügyelőbizottsági tag, egyben elnök a tagi tiszt-
ség fenntartása mellett az elnöki tisztségéről törté-
nő lemondását. Magyar Márton Csaba díjazását a 
korábbi felügyelőbizottsági tag megbízatásával és 
díjazásával összhangban 2019. október 31. napjá-



1642 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2018. június 19.

ig, bruttó 80 000 Ft/hó, azaz nyolcvanezer forint/hó 
összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás fel-
vétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok 
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. 
törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelem-
mel történhet.
– Javasolja, hogy a Társaság felügyelőbizottsága 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tör-
vény 3:122. § (1) bekezdése, valamint az alapító 
okirat V. fejezet 2. pontja értelmében a felügyelő-
bizottság soron következő ülésének napjától tagjai 
közül válassza meg a felügyelőbizottság elnökének 
Mezey Istvánt. Az újonnan megválasztásra kerülő 
felügyelőbizottsági elnök díjazását a korábbi felü-
gyelőbizottsági elnök megbízatásával és díjazásá-
val összhangban 2019. október 31. napjáig, bruttó 
100 000 Ft/hó, azaz egyszázezer forint/hó összeg-
ben állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a 
köztulajdonban álló gazdasági társaságok takaréko-
sabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 
6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel tör-
ténhet.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István

A napirend 31. pontja: Döntés Bárczy István Díj 
adományozásáról 

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

290/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
a fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományo-
zásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet 
3/G. §-a, valamint a 4/A. § (3) bekezdése alapján 
Bárczy István Díjat adományoz:
 1. Béres Károlyné
 2. Brauner Gusztávné
 3. Egresiné Beck Zsuzsanna
 4. Fabók Endréné
 5. Geiger György
 6. Gyimesi Róbert
 7. Hajdú Zsolt
 8. Heim László
 9. dr. Jánossyné dr. Solt Anna
10. dr. Károly Sára
11. Kékesné Czinder Gabriella Klára
12. Kissné Tallós Zsuzsanna
13. dr. Kistelekiné Makay Ilona
14. Kovács Zsuzsa
15. Leblanc Mária Magdolna
16. Lukács Emília
17. Martikán Beatrix
18. Mollóné dr. Balog Éva
19. Molnár Miklósné
20. Molnárné Kondrát Mariann

21. Mudra Anna Mária
22. Palánczné Németh Zsuzsanna
23. Puszta Lajosné
24. Sallai Krisztina
25. Turóczyné Ungvári Edit
részére.

Határidő: 2018. június 30. 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 32. pontja: Döntés díszpolgári cím ado
mányozásáról

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

291/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
díszpolgári címet adományoz: 
1. Babos Tímea 
2. Charlie (Horváth Károly) 
3. Horgas Eszter 
4. dr. Lovász László 
5. Mészöly Kálmán  
6. Vásáry Tamás 
7. dr. Hazay István (posztumusz)
8. Burger Barna (posztumusz)
részére.

Határidő: 2018. június 19. 
Felelős: Tarlós István 

A Fővárosi Közgyűlés 

megalkotja 16/2018. (V. 14.) önkormányzati rendele-
tét a díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. 
(VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesz-
tés 1. sz. melléklete szerint.

A napirend 33. pontja: Javaslat a BFVK Zrt. 2018. 
évi üzleti tervének elfogadására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

292/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglaltak alapján a Budapest Fő-
város Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.) leg-
főbb szervének hatáskörében eljárva:
– Jóváhagyja a Társaság 2018. évi üzleti tervét az 
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalom-
mal. 
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a 
BFVK Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse. 
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Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István

A napirend 34. pontja: Javaslat a BKK Zrt.vel kö
tött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keret
megállapodás 2018. évi éves szerződése és a közlekedés
szervezői éves melléklet megkötésére

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

293/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkor-
mányzata és a BKK Budapesti Közlekedési Köz-
pont Zártkörűen Működő Részvénytársaság közötti 
feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keret-
megállapodás szerinti 2018. évi közlekedésszer-
vezői éves mellékletet az előterjesztés 1. számú 
melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpol-
gármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

294/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkor-
mányzata és a BKK Budapesti Közlekedési Köz-
pont Zártkörűen Működő Részvénytársaság közötti 
feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keret-
megállapodás szerinti 2018. évi éves szerződést az 
előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalom-
mal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

295/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. által a 
Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi ösz-
szevont költségvetéséről szóló 7/2018. (III. 5.) Főv. 
Kgy. rendelettel, valamint a 2018. évi közlekedés-
szervezői éves melléklettel, illetve a 2018. évi éves 
szerződéssel összhangban elkészített BKK Zrt. 
2018. évi üzleti tervét terjessze a Fővárosi Közgyű-
lés elé. 

Határidő: 2018. május 31.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 35. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor
mányzat egyes kizárólagos és résztulajdonában lévő gaz
dasági társaságok 2017. évi beszámolójának elfogadásá
ra vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

296/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BVH Bu-
dapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. legfőbb 
szerveként eljárva:
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (BDO 
Magyarország Könyvvizsgáló Kft., 1103 Budapest, 
Kőér utca 2/a., könyvvizsgálatért felelős személy: 
Baumgartner Ferenc bejegyzett könyvvizsgáló, ka-
marai tagsági szám: 002955) jelentését a Társaság 
2017. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről.
– Elfogadja az Igazgatóság határozatát a Társaság 
2017. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentésé-
ről.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését tartal-
mazó határozatot a Társaság 2017. évi éves beszá-
molójáról és üzleti jelentéséről.
– Elfogadja a Társaság 2017. évi éves beszámolóját 
(mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mel-
lékletét, üzleti jelentését) az alábbiak szerint:

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

Mérlegfőösszeg 109 003 Ft
Saját tőke 108 190 Ft
Jegyzett tőke 50 319 Ft
Adózás előtti eredmény 4 712 Ft
Adózott eredmény 4 712 Ft

– Elfogadja a 2017. évi adózott eredmény ered-
ménytartalékba történő helyezését.
– A Társaság Igazgatóságának javaslatával egyet-
értve megállapítja, hogy a 2016. évi tagvállalati 
beszámolók elfogadását követően a tagvállalatok-
tól elvont 4 825 354 E Ft osztalék teljes összege a 
Fővárosi Önkormányzatot illeti meg, az alábbiak 
szerint: a 4 825 354 E Ft osztalékból 2017. szep-
tember 30-án osztalékelőleg címén kifizetésre ke-
rült 1 258 000 E Ft, a fennmaradó 3 567 354 E Ft 
osztalék kifizetésére legkésőbb 2018. szeptember 
30-ig kerül sor. 

Határidő: a fennmaradó osztalék megfizetésére 2018. 
szeptember 30. 

Felelős: Tarlós István 
– Felkéri a főpolgármestert, hogy a BVH Zrt. veze-
tő tisztségviselője útján gondoskodjon arról, hogy a 
BVH Zrt. az 1 400 000 E Ft osztalékelőleg megfize-
téséhez szükséges közbenső mérlegét 2018. június 
30-ai fordulónapra készítse el, és azt könyvvizsgá-
lattal alátámasztva az osztalékelőleg-fizetési javas-
lattal együtt a Fővárosi Közgyűlés részére jóváha-
gyás céljából terjessze elő.
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Határidő: a közbenső mérleg elkészítésére: 2018. jú-
nius 30.;
a Fővárosi Közgyűlés elé történő terjesztésére: 
2018. szeptember 30.; 
az osztalékelőleg kifizetésére: az erről szóló köz-
gyűlési döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István 
– Felkéri a főpolgármestert, hogy a BVH Zrt. veze-
tő tisztségviselője útján gondoskodjon arról, hogy 
Monitoring-Controlling Kézikönyv előírásai alap-
ján a BVH Zrt. az üzemi (üzleti) szinten veszte-
séges beszámolóra tekintettel készítsen kiértékelő 
jelentést 2018. június 30. fordulónapra, valamint 
a 2018. évi első féléves tényadatok alapján mutas-
sa be a 2018. évi várható adatokat – az üzleti terv 
részletezettségében és formájában –, és azt 2018. 
augusztus 31-ig nyújtsa be a Főpolgármesteri Hi-
vatal részére.
– Tudomásul veszi a Társaság felügyelőbizottságá-
nak 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját 
az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tarta-
lommal, 
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a 
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatko-
zással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való 
közléssel válik hatályossá. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

297/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest 
Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. legfőbb szer-
veként eljárva:
– Elfogadja az Igazgatóság határozatát a Társaság 
2017. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését tartal-
mazó határozatát a Társaság 2017. évi beszámoló-
járól és üzleti jelentéséről.
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának 
(CORRECT Pénzügyi és Könyvszakértő Kft., nyil-
vántartásba vételi szám: 000079, Egri István Iván, 
kamarai tagsági szám: 003152) jelentését a Társa-
ság 2017. évi éves beszámolójáról. 
– Elfogadja – figyelemmel a felügyelőbizottság ha-
tározataira és a könyvvizsgáló jelentésére – a Tár-
saság 2017. üzleti évre vonatkozó beszámolóját 
(mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mel-
lékletét, üzleti jelentését) a következők szerint: 

ÉVES BESZÁMOLÓ 2017. december 31.
(adatok E Ft-ban)

Mérlegfőösszeg 2 553 298 Ft
Saját tőke 1 456 325 Ft

Jegyzett tőke 721 280 Ft
Adózás előtti eredmény 50 524 Ft
Adózott eredmény 48 264 Ft

– Elfogadja a 2017. évi adózott eredmény ered-
ménytartalékba történő helyezését. 
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a 
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatko-
zással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való 
közléssel válik hatályossá. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

298/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
va gyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rende-
let 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, az 
ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. legfőbb 
szerveként eljárva: 
– Elfogadja az ügyvezető jelentését a Társaság a 
2017. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését tartal-
mazó határozatot a Társaság 2017. évi éves beszá-
molójáról és üzleti jelentéséről.
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Audit 
Assistance Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1042 
Budapest, Árpád út 51–53., Fekete Ildikó könyv-
vizsgáló, kamarai tagsági szám: 007262) jelentését 
a Társaság 2017. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Tár-
saság 2017. üzleti évre vonatkozó beszámolóját 
(mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mel-
lékletét, üzleti jelentését) a következők szerint: 

ÉVES BESZÁMOLÓ 2017. december 31.
(adatok E Ft-ban)

Mérlegfőösszeg 1 553 376 Ft
Saját tőke 1 439 589 Ft
Jegyzett tőke 588 500 Ft
Adózás előtti eredmény 13 943 Ft
Adózott eredmény 13 600 Ft

– Elfogadja a 2017. évi adózott eredmény ered-
ménytartalékba történő helyezését. 
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a 
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatko-
zással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való 
közléssel válik hatályossá. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

299/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
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ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest 
Főváros Városépítési Tervező Kft. legfőbb szerve-
ként eljárva:
– Elfogadja az ügyvezető jelentését a Társaság 
2017. évi éves beszámolójáról. 
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését tartal-
mazó határozatot a Társaság 2017. évi éves beszá-
molójáról és üzleti jelentéséről. 
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának 
(CORRECT Pénzügyi és Könyvszakértő Kft., 1026 
Budapest, Bimbó út 182., Egri István Iván könyv-
vizsgáló, kamarai tagsági szám: 003152) jelentését 
a Társaság 2017. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Tár-
saság 2017. üzleti évre vonatkozó beszámolóját 
(mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mel-
lékletét, üzleti jelentését) a következők szerint: 

ÉVES BESZÁMOLÓ 2017. december 31.
(adatok E Ft-ban)

Mérlegfőösszeg 196 194 Ft
Saját tőke 129 243 Ft
Jegyzett tőke 45 000 Ft
Adózás előtti eredmény 19 668 Ft
Adózott eredmény 18 783 Ft

– Elfogadja a 2017. évi adózott eredmény ered-
ménytartalékba történő helyezését. 
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a 
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatko-
zással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való 
közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

300/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva 
úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. soron kö-
vetkező évi rendes közgyűlésén Budapest Főváros 
Önkormányzata mint részvényes képviseletében el-
járó, főpolgármester által meghatalmazott részvé-
nyesi képviselő kötött mandátummal eljárva „igen” 
szavazatával támogassa a következő döntések meg-
hozatalát:
– A Fővárosi Vízművek Zrt. 2017. évi beszámoló-
járól, az engedélyes tevékenységek számviteli szét-
választásáról és üzleti jelentéséről szóló könyvvizs-
gálói jelentés elfogadását.
– A felügyelőbizottság jelentésének elfogadását a 
Fővárosi Vízművek Zrt. számviteli törvény szerinti 
2017. évi beszámolójáról és üzleti jelentéséről. 

– A felügyelőbizottság beszámolójának tudomásul-
vételét a felügyelőbizottság 2016. évi tevékenysé-
géről.
– A Fővárosi Vízművek Zrt. 2017. évi számviteli 
törvény szerinti éves beszámolójának és üzleti je-
lentésének az alábbi főbb számokkal történő elfo-
gadását:

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

Mérlegfőösszeg 129 446 Ft
Adózás előtti eredmény 4 890 Ft
Eredménytartalék 3 112 Ft
Lekötött tartalék 1 860 Ft
Osztalék 0 Ft
Adózott eredmény 3 557 Ft

– A 2017. évi adózott eredmény teljes összege 
eredménytartalékba történő átvezetésének jóváha-
gyását.
– Az igazgatósági tagok részére a Polgári törvény-
könyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) 
bekezdése szerinti felmentvény megadását azzal, 
hogy a felmentvény megadásával igazolja, hogy az 
igazgatósági tagok munkájukat a Társaság érdekei-
nek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.
– Felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő 
meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság évi rendes közgyűlésének napja 
Felelős: Tarlós István 

301/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy 
dönt, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási 
Kft. évi rendes taggyűlésén Budapest Főváros Ön-
kormányzata mint tag képviseletében a főpolgár-
mester által meghatalmazott tagi képviselője kötött 
mandátummal eljárva „igen” szavazatával támo-
gassa a következő döntések meghozatalát:
– Az ügyvezető által a Társaság 2017. évi tevékeny-
ségéről készített üzleti jelentésének elfogadását.
– A Társaság felügyelőbizottságának jelentését tar-
talmazó határozatának elfogadását a Társaság 2017. 
évi beszámolójáról és üzleti jelentéséről. 
– A könyvvizsgáló (Auditor-Partners Könyvvizsgá-
ló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1124 Budapest, Fo-
dor u. 139., Pluhár Márta könyvvizsgáló, kamarai 
tagsági szám: 004623) jelentésének elfogadását a 
Társaság 2017. évi beszámolójáról.
– Az ügyvezető által készített, a Társaság 2017. üz-
leti évre vonatkozó beszámolójának elfogadását a 
következők szerint: 
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ÉVES BESZÁMOLÓ 2017. december 31.
(adatok E Ft-ban)

Mérlegfőösszeg 15 761 974 Ft
Saját tőke 9 837 845 Ft
Jegyzett tőke 8 478 900 Ft
Adózás előtti eredmény 506 755 Ft
Adózott eredmény 500 732 Ft

– Az ügyvezető felügyelőbizottság által jóváha-
gyott osztalékfizetési javaslatának elfogadását, 
mely szerint: az ELMŰ Nyrt. tag részére a társasági 
szerződés alapján a társasági taggyűlést követő 30. 
napig fizetendő osztalék 73 483 E Ft.
– Felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő megha-
talmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság évi rendes taggyűlésének napja
Felelős: Tarlós István 

302/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva 
úgy dönt, hogy a Pro Regio Közép-Magyarorszá-
gi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit 
Közhasznú Kft. taggyűlési ülés tartása nélküli írás-
beli tagi határozathozatala során Budapest Főváros 
Önkormányzata mint tag képviseletében eljáró, a 
főpolgármester által meghatalmazott tagi képvise-
lő kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával 
támogassa a következő döntések meghozatalát:
– A Társaság felügyelőbizottsága jelentését tartal-
mazó határozatának elfogadását a Társaság 2017. 
évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről. 
– A Társaság könyvvizsgálójának (Huszár Anna-
mária, 1146 Budapest, Hermina út 35. 1/1., könyv-
vizsgáló tagsági száma: 000194) jelentését a Társa-
ság 2017. évi éves beszámolójáról. 
– Az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2017. 
üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának (mér-
leg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, köz-
hasznúsági melléklet, üzleti jelentés) elfogadását a 
következők szerint: 

ÉVES BESZÁMOLÓ 2017. december 31.
(adatok E Ft-ban)

Mérlegfőösszeg 313 309 Ft
Saját tőke 264 395 Ft
Jegyzett tőke 50 000 Ft
Adózás előtti eredmény 3 652 Ft
Adózott eredmény 3 652 Ft
Vállalkozási eredmény 6 376 Ft
Közhasznú eredmény –2 724 Ft

– A 2017. évi adózott eredmény eredménytartalék-
ba történő helyezésének elfogadását. 

– Felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő megha-
talmazásának aláírására és kiadására. 

Határidő: a taggyűlési ülés nélküli tagi határozatho-
zatal napja

Felelős: Tarlós István 

A napirend 36. pontja: Javaslat a BFVT Kft. 2018. 
évi üzleti tervének elfogadására, valamint a közfeladat
ellátás feltételeiről szóló megállapodás 1. számú mellék
letének módosítására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

303/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest 
Főváros Városépítési Tervező Kft. legfőbb szerve-
ként eljárva elfogadja a Társaság 2018. évi üzleti 
tervét. Egyben felkéri a főpolgármestert, hogy a 
döntést a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Tár-
saság vezető tisztségviselőjével közölje. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István

304/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat 
és a BFVT Kft. közötti közfeladat-ellátás feltételei-
ről szóló megállapodás 2. sz. módosítását az előter-
jesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István

A napirend 37. pontja: Javaslat a kulturális, szociá
lis és sportágazatba tartozó gazdasági társaságok 2017. 
évi beszámolóival kapcsolatos tulajdonosi döntések meg
hozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szalay-Bobrov-
niczky Alexandra 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

305/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest 
Bábszínház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként el-
járva:
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (RÉ-
DUÓ Könyvvizsgáló Bt., 1037 Budapest, Tábor-
hegyi út 25., Rédei Emese könyvvizsgáló, kamarai 
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tagsági szám: 004125) jelentését a Társaság 2017. 
évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését tartal-
mazó határozatát a Társaság 2017. évi éves beszá-
molójáról. 
– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Tár-
saság 2017. üzleti évre vonatkozó beszámolóját 
(mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mel-
lékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékle-
tét) a következők szerint: 

ÉVES BESZÁMOLÓ 2017. december 31.
Mérlegfőösszeg 408 297 E Ft
Saját tőke 234 663 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 25 043 E Ft
Közhasznú eredmény 23 454 E Ft
Adózott eredmény 25 032 E Ft

– Elfogadja a 2017. évi adózott eredmény ered-
ménytartalékba történő helyezését.
– Tudomásul veszi a felügyelőbizottság 2017. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a 
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatko-
zással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való 
közléssel válik hatályossá. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

306/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a József At-
tila Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként el-
járva:
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Dr. 
PRINTZ ÉS TÁRSA Nemzetközi Könyvvizsgáló 
Kft., 1181 Budapest, Barcsay u. 36., dr. Printz Já-
nos könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 004097) 
jelentését a Társaság 2017. évi éves beszámolójá-
ról.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését tartal-
mazó határozatát a Társaság 2017. évi éves beszá-
molójáról.
– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Tár-
saság 2017. üzleti évre vonatkozó beszámolóját 
(mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mel-
lékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági jelentését) 
a következők szerint: 

ÉVES BESZÁMOLÓ 2017. december 31.
Mérlegfőösszeg 452 230 E Ft
Saját tőke 299 033 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft

Adózás előtti eredmény 751 E Ft
Közhasznú eredmény –131 E Ft
Adózott eredmény 671 E Ft

– Elfogadja a 2017. évi adózott eredmény ered-
ménytartalékba történő helyezését.
– Tudomásul veszi a felügyelőbizottság 2017. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a 
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatko-
zással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való 
közléssel válik hatályossá. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

307/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Ka-
tona József Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerve-
ként eljárva:
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (MO-
NETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1188 
Budapest, Bercsényi Miklós u. 29/a., Tóth József 
könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002555) je-
lentését a Társaság 2017. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését tartal-
mazó határozatát a Társaság 2017. évi éves beszá-
molójáról.
– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Tár-
saság 2017. üzleti évre vonatkozó beszámolóját 
(mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mel-
lékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékle-
tét) a következők szerint: 

ÉVES BESZÁMOLÓ 2017. december 31.
Mérlegfőösszeg 451 388 E Ft
Saját tőke 301 787 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 30 929 E Ft
Közhasznú eredmény –6 646 E Ft
Adózott eredmény 30 710 E Ft

– Elfogadja a 2017. évi adózott eredmény ered-
ménytartalékba történő helyezését.
– Tudomásul veszi a felügyelőbizottság 2017. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a 
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatko-
zással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való 
közléssel válik hatályossá. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 
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308/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Kolibri 
Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Köz-
hasznú Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva:
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (BPO-
AUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Kft., 
1146 Budapest, Zichy Géza u. 5., Miszori Ildikó 
könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003327) je-
lentését a Társaság 2017. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését tartal-
mazó határozatát a Társaság 2017. évi éves beszá-
molójáról.
– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Tár-
saság 2017. üzleti évre vonatkozó beszámolóját 
(mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mel-
lékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékle-
tét) a következők szerint: 

ÉVES BESZÁMOLÓ 2017. december 31.
Mérlegfőösszeg 165 131 E Ft
Saját tőke 95 613 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 11 538 E Ft
Közhasznú eredmény 10 967 E Ft
Adózott eredmény 11 538 E Ft

– Elfogadja a 2017. évi adózott eredmény ered-
ménytartalékba történő helyezését.
– Tudomásul veszi a felügyelőbizottság 2017. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a 
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatko-
zással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való 
közléssel válik hatályossá. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

309/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Madách 
Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva:
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (MO-
NETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1188 
Budapest, Bercsényi Miklós u. 29/a., Tóth József 
könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002555) je-
lentését a Társaság 2017. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését tartal-
mazó határozatát a Társaság 2017. évi éves beszá-
molójáról. 
– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Tár-
saság 2017. üzleti évre vonatkozó beszámolóját 

(mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mel-
lékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékle-
tét) a következők szerint: 

ÉVES BESZÁMOLÓ 2017. december 31.
Mérlegfőösszeg 1 833 811 E Ft
Saját tőke 1 210 284 E Ft
Jegyzett tőke 3 500 E Ft
Adózás előtti eredmény –127 114 E Ft
Közhasznú eredmény –141 528 E Ft
Adózott eredmény –127 114 E Ft

– Elfogadja a 2017. évi adózott eredmény (veszte-
ség) eredménytartalék terhére történő elszámolását. 
– Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a 2017. évi 
veszteségre tekintettel a Társaság biztonságos mű-
ködésének tulajdonosi nyomon követése érdekében 
2018. június 30. fordulónapra készítsen évközi ki-
értékelő jelentést, valamint a 2018. évi első féléves 
tényadatok alapján készítse el a 2018. évi várható 
adatok bemutatását – üzleti terv részletezettségében 
és formájában –, és azt 2018. augusztus 31-ig nyújt-
sa be a Főpolgármesteri Hivatal részére.
– Tudomásul veszi a felügyelőbizottság 2017. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a 
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatko-
zással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való 
közléssel válik hatályossá. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

310/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, az Örkény 
István Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként 
eljárva:
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (MO-
NETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1188 
Budapest, Bercsényi Miklós u. 29/a., Tóth József 
könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002555) je-
lentését a Társaság 2017. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését tartal-
mazó határozatát a Társaság 2017. évi éves beszá-
molójáról.
– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Tár-
saság 2017. üzleti évre vonatkozó beszámolóját 
(mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mel-
lékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékle-
tét) a következők szerint: 

ÉVES BESZÁMOLÓ 2017. december 31.
Mérlegfőösszeg 716 060 E Ft
Saját tőke 25 900 E Ft



2018. június 19. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1649

Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 2 517 E Ft
Közhasznú eredmény 2 490 E Ft
Adózott eredmény 2 513 E Ft

– Elfogadja a 2017. évi adózott eredmény ered-
ménytartalékba történő helyezését.
– Tudomásul veszi a felügyelőbizottság 2017. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a 
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatko-
zással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való 
közléssel válik hatályossá. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

311/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Radnóti 
Miklós Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként 
eljárva:
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (FÉBA 
Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft., 1064 Budapest, 
Szondi u. 63., Fábik-Balogh Éva könyvvizsgáló, 
kamarai tagsági szám: 006057) jelentését a Társa-
ság 2017. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését tartal-
mazó határozatát a Társaság 2017. évi éves beszá-
molójáról. 
– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Tár-
saság 2017. üzleti évre vonatkozó beszámolóját 
(mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mel-
lékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékle-
tét) a következők szerint: 

ÉVES BESZÁMOLÓ 2017. december 31.
Mérlegfőösszeg 398 891 E Ft
Saját tőke 306 075 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény –14 835 E Ft
Közhasznú eredmény –18 832 E Ft
Adózott eredmény –14 835 E Ft

– Elfogadja a 2017. évi adózott eredmény (veszte-
ség) eredménytartalék terhére történő elszámolását. 
– Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a 2017. évi 
veszteségre tekintettel a Társaság biztonságos mű-
ködésének tulajdonosi nyomon követése érdekében 
2018. június 30. fordulónapra készítsen évközi ki-
értékelő jelentést, valamint a 2018. évi első féléves 
tényadatok alapján készítse el a 2018. évi várható 
adatok bemutatását –, üzleti terv részletezettségé-
ben és formájában – és azt 2018. augusztus 31-ig 
nyújtsa be a Főpolgármesteri Hivatal részére.

– Tudomásul veszi a felügyelőbizottság 2017. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a 
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatko-
zással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való 
közléssel válik hatályossá. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

312/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Sza-
bad Tér Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként 
eljárva:
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Leit-
ner + Leitner Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó 
Kft., 1027 Budapest, Kapás u. 6–12., Siklós Márta 
könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003610) je-
lentését a Társaság 2017. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését tartal-
mazó határozatát a Társaság 2017. évi éves beszá-
molójáról.
– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Tár-
saság 2017. üzleti évre vonatkozó beszámolóját 
(mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mel-
lékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági jelentését) 
a következők szerint: 

ÉVES BESZÁMOLÓ 2017. december 31.
Mérlegfőösszeg 202 549 E Ft
Saját tőke 123 379 E Ft
Jegyzett tőke 3 500 E Ft
Adózás előtti eredmény 11 064 E Ft
Közhasznú eredmény –10 236 E Ft
Adózott eredmény 11 036 E Ft

– Elfogadja a 2017. évi adózott eredmény ered-
ménytartalékba történő helyezését.
– Tudomásul veszi a felügyelőbizottság 2017. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a 
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatko-
zással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való 
közléssel válik hatályossá. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

313/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Thália 
Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva:
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– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Debit-
Credit Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft., 
1143 Budapest, Ilka u. 20., Almási Valéria könyv-
vizsgáló, kamarai tagsági szám: 002879) jelentését 
a Társaság 2017. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését tartal-
mazó határozatát a Társaság 2017. évi éves beszá-
molójáról.
– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Tár-
saság 2017. üzleti évre vonatkozó beszámolóját 
(mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mel-
lékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékle-
tét) a következők szerint: 

ÉVES BESZÁMOLÓ 2017. december 31.
Mérlegfőösszeg 825 224 E Ft
Saját tőke 477 969 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 4 826 E Ft
Közhasznú eredmény –5 071 E Ft
Adózott eredmény 4 810 E Ft

– Elfogadja a 2017. évi adózott eredmény ered-
ménytartalékba történő helyezését. 
– Tudomásul veszi a felügyelőbizottság 2017. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a 
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatko-
zással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való 
közléssel válik hatályossá. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

314/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a TRAFÓ 
Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. legfőbb 
szerveként eljárva:
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Mingus 
Gazdasági Szolgáltató és Könyvvizsgáló Kft., 1165 
Budapest, Mátyás király tér 6/A., Miszori Ildikó 
könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003327) je-
lentését a Társaság 2017. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését tartal-
mazó határozatát a Társaság 2017. évi éves beszá-
molójáról.  
– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Tár-
saság 2017. üzleti évre vonatkozó beszámolóját 
(mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mel-
lékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékle-
tét) a következők szerint: 

ÉVES BESZÁMOLÓ 2017. december 31.
Mérlegfőösszeg 436 952 E Ft

Saját tőke 339 596 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 12 807 E Ft
Közhasznú eredmény 12 274 E Ft
Adózott eredmény 12 799 E Ft

– Elfogadja a 2017. évi adózott eredmény ered-
ménytartalékba történő helyezését.  
– Tudomásul veszi a felügyelőbizottság 2017. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a 
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatko-
zással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való 
közléssel válik hatályossá. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

315/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, az Új Szín-
ház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva:
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (BPO-
AUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Kft., 
1146 Budapest, Zichy Géza u. 5., Miszori Ildikó 
könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003327) je-
lentését a Társaság 2017. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését tartal-
mazó határozatát a Társaság 2017. évi éves beszá-
molójáról. 
– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Tár-
saság 2017. üzleti évre vonatkozó beszámolóját 
(mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mel-
lékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékle-
tét) a következők szerint: 

ÉVES BESZÁMOLÓ 2017. december 31.
Mérlegfőösszeg 341 061 E Ft
Saját tőke 162 187 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 1 399 E Ft
Közhasznú eredmény –11 685 E Ft
Adózott eredmény 1 388 E Ft

– Elfogadja a 2017. évi adózott eredmény ered-
ménytartalékba történő helyezését.
– Tudomásul veszi a felügyelőbizottság 2017. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját. 
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a 
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatko-
zással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való 
közléssel válik hatályossá. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 
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316/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Vígszín-
ház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva:
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (FÉBA 
Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft., 1064 Budapest, 
Szondi u. 63., Fábik-Balogh Éva könyvvizsgáló, 
kamarai tagsági szám: 006057) jelentését a Társa-
ság 2017. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését tartal-
mazó határozatát a Társaság 2017. évi éves beszá-
molójáról. 
– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Tár-
saság 2017. üzleti évre vonatkozó beszámolóját 
(mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mel-
lékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékle-
tét) a következők szerint: 

ÉVES BESZÁMOLÓ 2017. december 31.
Mérlegfőösszeg 1 094 265 E Ft
Saját tőke 537 609 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény –46 686 E Ft
Közhasznú eredmény –71 137 E Ft
Adózott eredmény –46 686 E Ft

– Elfogadja a 2017. évi adózott eredmény (veszte-
ség) eredménytartalék terhére történő elszámolását. 
– Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a 2017. évi 
veszteségre tekintettel a Társaság biztonságos mű-
ködésének tulajdonosi nyomon követése érdekében 
2018. június 30. fordulónapra készítsen évközi ki-
értékelő jelentést, valamint a 2018. évi első féléves 
tényadatok alapján készítse el a 2018. évi várható 
adatok bemutatását –, üzleti terv részletezettségé-
ben és formájában – és azt 2018. augusztus 31-ig 
nyújtsa be a Főpolgármesteri Hivatal részére.
– Tudomásul veszi a felügyelőbizottság 2017. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját. 
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a 
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatko-
zással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való 
közléssel válik hatályossá. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

317/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapes-
ti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. 
legfőbb szerveként eljárva:

– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (East-
Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Zrt., 4025 Deb-
recen, Széchenyi u. 15., Baloghné Tasi Judit könyv-
vizsgáló, kamarai tagsági szám: 002587) jelentését 
a Társaság 2017. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését tartal-
mazó határozatát a Társaság 2017. évi éves beszá-
molójáról.
– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Tár-
saság 2017. üzleti évre vonatkozó beszámolóját 
(mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mel-
lékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékle-
tét) a következők szerint: 

ÉVES BESZÁMOLÓ 2017. december 31.
Mérlegfőösszeg 1 050 984 E Ft
Saját tőke 737 440 E Ft
Jegyzett tőke 10 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 162 487 E Ft
Közhasznú eredmény 47 618 E Ft
Adózott eredmény 161 263 E Ft

– Elfogadja a 2017. évi adózott eredmény ered-
ménytartalékba történő helyezését.
– Tudomásul veszi a felügyelőbizottság 2017. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a 
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatko-
zással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való 
közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

318/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BVA Bu-
dapesti Városarculati Nonprofit Kft. legfőbb szer-
veként eljárva:
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (BPO-
AUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Kft., 
1146 Budapest, Zichy Géza u. 5., Miszori Ildikó 
könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003327) je-
lentését a Társaság 2017. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését és hatá-
rozatát a Társaság 2017. évi éves beszámolójáról.  
– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Tár-
saság 2017. üzleti évre vonatkozó beszámolóját 
(mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mel-
lékletét, üzleti jelentését) a következők szerint: 

ÉVES BESZÁMOLÓ 2017. december 31.
Mérlegfőösszeg 173 417 E Ft
Saját tőke 3 000 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
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Adózás előtti eredmény 0 E Ft
Adózott eredmény 0 E Ft

– Tudomásul veszi a felügyelőbizottság 2017. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a 
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatko-
zással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való 
közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

319/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapes-
ti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit 
Kft. legfőbb szerveként eljárva:
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Adó-
szervíz-93 Adó és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1031 
Malomkerék u. 3., dr. Bakonyiné Juhász Ildikó 
könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002907) je-
lentését a Társaság 2017. évi egyszerűsített éves be-
számolójáról.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését tartal-
mazó határozatát a Társaság 2017. évi egyszerűsí-
tett éves beszámolójáról. 
– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Tár-
saság 2017. üzleti évre vonatkozó egyszerűsített 
éves beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, 
kiegészítő mellékletét, közhasznúsági mellékletét) 
a következők szerint: 

ÉVES BESZÁMOLÓ 2017. december 31.
Mérlegfőösszeg 517 019 E Ft
Saját tőke 373 885 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 235 695 E Ft
Közhasznú eredmény 170 841 E Ft
Adózott eredmény 226 425 E Ft

– Elfogadja a 2017. évi adózott eredmény ered-
ménytartalékba történő helyezését.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a 
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatko-
zással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való 
közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

320/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 

(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest 
Esély Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva:
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (MO-
NETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1188 
Budapest, Bercsényi Miklós u. 29/a., Tóth József 
könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002555) je-
lentését a Társaság 2017. évi egyszerűsített éves be-
számolójáról.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését tartal-
mazó határozatát a Társaság 2017. évi egyszerűsí-
tett éves beszámolójáról 
– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Tár-
saság 2017. üzleti évre vonatkozó egyszerűsített 
éves beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, 
kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznú-
sági mellékletét) a következők szerint: 

ÉVES BESZÁMOLÓ 2017. december 31.
Mérlegfőösszeg 112 098 E Ft
Saját tőke 55 424 E Ft
Jegyzett tőke 10 000 E Ft
Adózás előtti eredmény –10 681 E Ft
Közhasznú eredmény –11 278 E Ft
Adózott eredmény –10 681 E Ft

– Elfogadja a 2017. évi adózott eredmény (veszte-
ség) eredménytartalék terhére történő elszámolását.
– Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a 2017. évi 
veszteségre tekintettel a Társaság biztonságos mű-
ködésének tulajdonosi nyomon követése érdekében 
2018. június 30. fordulónapra készítsen évközi ki-
értékelő jelentést, valamint a 2018. évi első féléves 
tényadatok alapján készítse el a 2018. évi várható 
adatok bemutatását –, üzleti terv részletezettségé-
ben és formájában – és azt 2018. augusztus 31-ig 
nyújtsa be a Főpolgármesteri Hivatal részére.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a 
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatko-
zással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való 
közléssel válik hatályossá. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

321/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest 
Film Forgalmazó és Moziüzemi Zrt. legfőbb szer-
veként eljárva:
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Csa-
bai-Szabó Szakértői Kft., 1212 Budapest, Marti-
nász utca 22/1.; Csabai Gergely könyvvizsgáló, ka-
marai tagsági szám: 006216) jelentését a Társaság 
2017. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja az igazgatóság határozatát a Társaság 
2017. évi éves beszámolójáról.
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– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését tartal-
mazó határozatát a Társaság 2017. évi éves beszá-
molójáról. 
– Elfogadja a Társaság 2017. évi éves beszámolóját 
(mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mel-
lékletét, üzleti jelentését) az igazgatóság vonatkozó 
javaslatával a következők szerint: 

ÉVES BESZÁMOLÓ 2017. december 31.
Mérlegfőösszeg 1 636 714 E Ft
Saját tőke 1 270 361 E Ft
Jegyzett tőke 1 271 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 60 914 E Ft
Adózott eredmény 55 984 E Ft

– Elfogadja a 2017. évi adózott eredmény ered-
ménytartalékba történő helyezését.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse a 
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatko-
zással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való 
közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 38. pontja: Javaslat a kulturális, turisz
tikai, sport és szociális ágazatba tartozó gazdasági tár
saságok 2018. évi üzleti tervével kapcsolatos döntésekre

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szalay-Bobrov-
niczky Alexandra 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

322/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdése alapján a Budapest Bábszínház Non-
profit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:
– Elfogadja a Társaság 2018. évi üzleti tervét az 
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalom-
mal.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a 
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatko-
zással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való 
közléssel válik hatályossá. 

Határidő: 2018. május 31.
Felelős: Tarlós István

323/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdése alapján a József Attila Színház Non-
profit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

– Elfogadja a Társaság 2018. évi üzleti tervét az 
előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalom-
mal.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a 
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatko-
zással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való 
közléssel válik hatályossá.

Határidő: 2018. május 31.
Felelős: Tarlós István

324/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) bekezdése alapján a Katona József Szín-
ház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében 
eljárva:
– Elfogadja a Társaság 2018. évi üzleti tervét az 
előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalom-
mal.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a 
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatko-
zással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való 
közléssel válik hatályossá.

Határidő: 2018. május 31.
Felelős: Tarlós István

325/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdése alapján a Kolibri Gyermek- és Ifjúsá-
gi Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatás-
körében eljárva:
– Elfogadja a Társaság 2018. évi üzleti tervét az 
előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalom-
mal.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a 
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatko-
zással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való 
közléssel válik hatályossá. 

Határidő: 2018. május 31.
Felelős: Tarlós István

326/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdése alapján a Madách Színház Nonprofit 
Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:
– Elfogadja a Társaság 2018. évi üzleti tervét az 
előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalom-
mal.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a 
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Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatko-
zással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való 
közléssel válik hatályossá. 

Határidő: 2018. május 31.
Felelős: Tarlós István

327/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) bekezdése alapján az Örkény István Szín-
ház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében 
eljárva:
– Elfogadja a Társaság 2018. évi üzleti tervét az 
előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalom-
mal.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a 
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatko-
zással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való 
közléssel válik hatályossá. 

Határidő: 2018. május 31.
Felelős: Tarlós István

328/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdése alapján a Szabad Tér Színház Non-
profit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:
– Elfogadja a Társaság 2018. évi üzleti tervét az 
előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalom-
mal.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a 
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatko-
zással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való 
közléssel válik hatályossá. 

Határidő: 2018. május 31.
Felelős: Tarlós István

329/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdése alapján a Thália Színház Nonprofit 
Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:
– Elfogadja a Társaság 2018. évi üzleti tervét az 
előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalom-
mal.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a 
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatko-
zással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való 
közléssel válik hatályossá. 

Határidő: 2018. május 31.
Felelős: Tarlós István

330/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdése alapján a Trafó Kortárs Művészetek 
Háza Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatásköré-
ben eljárva:
– Elfogadja a Társaság 2018. évi üzleti tervét az 
előterjesztés 9. számú melléklete szerinti tartalom-
mal.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a 
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatko-
zással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való 
közléssel válik hatályossá. 

Határidő: 2018. május 31.
Felelős: Tarlós István

331/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdése alapján az Új Színház Nonprofit Kft. 
legfőbb szervének hatáskörében eljárva:
– Elfogadja a Társaság 2018. évi üzleti tervét az 
előterjesztés 10. számú melléklete szerinti tarta-
lommal.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a 
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatko-
zással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való 
közléssel válik hatályossá. 

Határidő: 2018. május 31.
Felelős: Tarlós István

332/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdése alapján a Vígszínház Nonprofit Kft. 
legfőbb szervének hatáskörében eljárva:
– Elfogadja a Társaság 2018. évi üzleti tervét az 
előterjesztés 11. számú melléklete szerinti tarta-
lommal.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a 
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatko-
zással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való 
közléssel válik hatályossá. 

Határidő: 2018. május 31.
Felelős: Tarlós István

333/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdése alapján a Budapesti Fesztivál- és Tu-
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risztikai Központ Nonprofit Kft. legfőbb szervének 
hatáskörében eljárva:
– Elfogadja a Társaság 2018. évi üzleti tervét az 
előterjesztés 12. számú melléklete szerinti tarta-
lommal.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a 
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatko-
zással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való 
közléssel válik hatályossá. 

Határidő: 2018. május 31.
Felelős: Tarlós István

334/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdése alapján a Budapest Film Forgalmazó 
és Moziüzemi Zrt. legfőbb szervének hatáskörében 
eljárva:
– Elfogadja a Társaság 2018. évi üzleti tervét az 
előterjesztés 13. számú melléklete szerinti tarta-
lommal.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a 
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatko-
zással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való 
közléssel válik hatályossá. 

Határidő: 2018. május 31.
Felelős: Tarlós István

335/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdése alapján a BVA Budapesti Városarcu-
lati Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében 
eljárva:
– Elfogadja a Társaság 2018. évi üzleti tervét az 
előterjesztés 14. számú melléklete szerinti tarta-
lommal.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a 
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatko-
zással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való 
közléssel válik hatályossá. 

Határidő: 2018. május 31.
Felelős: Tarlós István

336/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdése alapján a Budapesti Sportszolgáltató 
Központ Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szervé-
nek hatáskörében eljárva:

– Elfogadja a Társaság 2018. évi üzleti tervét az 
előterjesztés 15. számú melléklete szerinti tarta-
lommal.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a 
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatko-
zással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való 
közléssel válik hatályossá. 

Határidő: 2018. május 31.
Felelős: Tarlós István

337/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdése alapján a Budapest Esély Nonprofit 
Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:
– Elfogadja a Társaság 2018. évi üzleti tervét az 
előterjesztés 16. számú melléklete szerinti tarta-
lommal.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a 
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatko-
zással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való 
közléssel válik hatályossá. 

Határidő: 2018. május 31.
Felelős: Tarlós István

A napirend 39. pontja: Javaslat a FŐKERT Nonpro
fit Zrt.vel a 2018. évi Zöldfelületi Közszolgáltatási Szer
ződés megkötésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

338/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Fővárosi Kertészeti Zárt-
körűen Működő Nonprofit Részvénytársaság és a 
Fővárosi Önkormányzat közötti 2018. évi Zöldfe-
lületi Közszolgáltatási Szerződést az előterjesztés 
melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpol-
gármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István

A napirend 40. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor
mányzat kizárólagos tulajdonában lévő ENVIRODUNA 
Beruházás Előkészítő Kft. 2018. évi üzleti tervének elfo
gadására 

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

339/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
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sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében egye-
düli tagként és az ENVIRODUNA Beruházás Elő-
készítő Kft. legfőbb szerveként eljárva jóváhagy-
ja az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. 
2018. évi üzleti tervét az előterjesztés 1. sz. mellék-
lete szerinti tartalommal. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntés-
ről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Tár-
saság vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 41. pontja: Javaslat a BKV Zrt. DBR 
Metró Projekt Igazgatóság 2017. évi menedzsmentköltsé
geiről készült beszámoló, valamint a 2018. évi menedzs
mentköltségvetés elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

340/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazga-
tóság 2017. évi menedzsmentköltségei felhasználá-
sáról készült beszámolót az előterjesztés 1. sz. mel-
léklete szerint.

341/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a DBR Metró Projekt Igazgatóság 
2018. évi költségvetési előirányzatát a BKV Zrt. 
DBR Metró Projekt Igazgatóság által összeállított, 
az előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő költ-
ségvetési tervezet alapján 388 950 E Ft összegben.

342/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
Magyar Államkincstár és a BKV Zrt. értesítéséről 
a DBR Metró Projekt Igazgatóság 2018. évi költ-
ségvetésének a Fővárosi Önkormányzat általi elfo-
gadásáról.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István

A napirend 42. pontja: Javaslat a Pro Regio Kö
zépMagyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgálta
tó Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi üzleti tervének és 
2018. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

343/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 

(1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy 
dönt, hogy a Pro Regio Közép-Magyarországi Re-
gionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Köz-
hasznú Kft. taggyűlési ülés nélküli tagi határozat-
hozatala során, Budapest Főváros Önkormányzata 
mint tag képviseletében eljáró személy kötött man-
dátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a 
következő döntések meghozatalát:
– A Pro Regio Közép-Magyarországi Regioná-
lis Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú 
Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadását az előter-
jesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.
– A Pro Regio Közép-Magyarországi Regioná-
lis Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú 
Kft. 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadását 
az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalom-
mal.
Felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő megha-
talmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a taggyűlési ülés nélküli tagi határozatho-
zatal napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 43. pontja: Javaslat közvilágítási oszlo
pokon közművelődési eseményeket népszerűsítő reklám
célú eszköz elhelyezésére vonatkozó szerződés előzetes 
elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

344/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a BDK Buda-
pesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő 
taggyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata 
mint tag képviseletében eljáró személy kötött man-
dátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a 
BDK Kft. és a BFTK Nonprofit Kft. között kötendő 
bérleti szerződés jóváhagyását az előterjesztés mel-
léklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármes-
tert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására 
és kiadására.

Határidő: a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási 
Kft. soron következő taggyűlése

Felelős: Tarlós István 

A napirend 44. pontja: Javaslat a Horizont 2020 
Cities4People című projektet érintő Fővárosi Önkor
mányzat és a BKK között megkötött együttműködési meg
állapodás 1. számú módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

345/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkor-
mányzata és a BKK Zrt. között kötött együttműkö-
dési megállapodás 1. számú módosítását az előter-
jesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
megállapodás módosításának aláírásáról.

Határidő: 2018. május 30.
Felelős: Tarlós István

A napirend 45. pontja: Javaslat a VEKOP5.3.115 
konstrukcióban megvalósuló projektekkel kapcsolatos 
döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

346/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkor-
mányzata, valamint a BKK Zrt.-vel és kerületi önkor-
mányzatok között a VEKOP-5.3.1-15-2016-00001-
00012 azonosító számú projektek megvalósítására 
létrejött konzorciumi együttműködési megállapo-
dások módosítását az előterjesztés 1–12. sz. mel-
lékletei szerinti tartalommal, és felkéri a főpol-
gármestert, hogy gondoskodjon a megállapodások 
aláírásáról.
Határidő: 2018. május 4.
Felelős: Tarlós István

347/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a konzorciumi 
együttműködési megállapodások aláírását köve-
tően kezdeményezze a támogatási szerződések 
módo sítását az Irányító Hatóságnál, és gondoskod-
jon egyidejűleg az Irányító Hatóság által jóváha-
gyott támogatásiszerződés-módosítások Közgyű-
lés elé történő beterjesztéséről.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek a támogatási-
szerződés-módosítások Irányító Hatóság általi jó-
váhagyását követő ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 46. pontja: Javaslat Budapest Klímastra
tégiájának elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

348/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
egyetért a „KEHOP-1.2.0-15-2016-00020 Klíma-
stratégia és Éghajlatváltozási Platform létrehozása 

Budapesten” projekt keretében elkészült Budapest 
Klímastratégiájának tartalmával, elfogadja azt az 
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

349/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy Budapest Klíma-
stratégiájának végrehajtásáról 3 évente készítsen 
beszámolót a Fővárosi Közgyűlés részére, valamint 
a stratégiát 5 évente vizsgálja felül.

Határidő: a beszámoló vonatkozásában: 2021. május 
31.; a stratégia vonatkozásában: 2023. május 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 47. pontja: Javaslat a TÉR_KÖZ 
városrehabilitációs pályázatok egyes támogatási szerző
déseinek megkötésére, módosítására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

350/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormány-
zata és Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente 
Önkormányzata között a „Kerékpárfor galmi nyom-
vonal kialakítása a Naplás út mentén” c. projektről 
szóló támogatási szerződést az előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpol-
gármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Tarlós István 

351/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és Budafok-Tétény Budapest XXII. ke-
rületi Önkormányzat között a „Hajó utca – Duna-
parti sétány környezetének fejlesztése” c. projektről 
szóló támogatási szerződést az előterjesztés 2. sz. 
melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpol-
gármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Tarlós István 

352/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Hatályon kívül helyezi a 130/2018. (II. 21.) Főv. 
Kgy. határozatot.

353/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és Budapest Főváros XVI. kerületi Ön-
kormányzat között a „Szilasmenti kerékpárút 
kö zösségi tereinek bővítése” c. projektről szóló tá-
mogatási szerződést az előterjesztés 3. sz. mellékle-
te szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert 
a támogatási szerződés aláírására. 

Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Tarlós István 
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A napirend 48. pontja: Javaslat a kerületi önkor
mányzatok számára városrehabilitációs munkák támo
gatására szóló pályázati kiírás – TÉR_KÖZ 2018 – jó
váhagyására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

354/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
pályázatot ír ki kerületi önkormányzatok városre-
habilitációs munkáinak támogatására az előterjesz-
tés mellékleteként csatolt pályázati kiírásban fog-
lalt tartalommal.

Határidő: 2018. május 2.
Felelős: Tarlós István 

355/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés 
mellékletében szereplő pályázati kiírás Budapest 
Portálon való közzétételéről és az Ügyfélszolgála-
ti Irodán (Budapest V. kerület, Bárczy István utca 
1–3.) nyomtatott formában való hozzáférhetőségé-
ről gondoskodjon. 

Határidő: 2018. május 2.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 49. pontja: Javaslat a „Műemléki Keret 
2016” és az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2016” 
egyes megállapodásainak határidőmódosítására, vala
mint az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015”, a 
„Műemléki Keret 2015” és az „Építészeti Értékvédel
mi Támogatás 2016” egyes megállapodásainak felmon
dására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

356/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2016” ter-
hére hozzájárul a Budapest Főváros Önkormány-
zata és a Budapest II. kerület, Margit körút 29/A. 
szám alatti Társasház (képviseli: Kulcsárné Csuka 
Gabriella, egyéni vállalkozó) között 2017. április 
6. napján megkötött, FPH059/390-3/2017. iktató-
számú megállapodásban szereplő teljesítési határ-
idő 2019. április 6-ra történő módosításához. Ez-
zel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest 
II. kerület, Margit körút 29/A. szám alatti Társas-
házzal az előterjesztés 1.3. sz. melléklete szerinti 
megállapodásmódosítást, és felkéri a főpolgármes-
tert annak aláírására.

Határidő: a megállapodás módosítás aláírására: a 
döntést követő két hónapon belül; 

 a pályázó levélben történő értesítésére: a döntést 
követő egy hónapon belül

Felelős: Tarlós István 

357/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2016” ter-
hére hozzájárul a Budapest Főváros Önkormányza-
ta és a Budapest II. kerület, Margit körút 41. szám 
alatti Társasház (képviseli: Schei Éva) között 2017. 
április 6. napján megkötött, FPH059/391-3/2017 
iktatószámú megállapodásban szereplő teljesítési 
határidő 2019. április 6-ra történő módosításához. 
Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Buda-
pest II. kerület, Margit körút 41. szám alatti Társas-
házzal az előterjesztés 2.3. sz. melléklete szerinti 
megállapodásmódosítást, és felkéri a főpolgármes-
tert annak aláírására.

Határidő: a megállapodásmódosítás aláírására: a dön-
tést követő két hónapon belül; 

 a pályázó levélben történő értesítésére: a döntést 
követő egy hónapon belül

Felelős: Tarlós István 

358/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2016” ter-
hére hozzájárul a Budapest Főváros Önkormány-
zata és a Budapest III. kerület, Templom utca 19. 
szám alatti Lakóház (képviseli: …………..) között 
2017. április 6. napján megkötött, FPH059/394-
3/2017 iktatószámú megállapodásban szereplő tel-
jesítési határidő 2019. április 6-ra történő módosí-
tásához. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a 
Budapest III. kerület, Templom utca 19. szám alatti 
Lakóházzal az előterjesztés 3.3. sz. melléklete sze-
rinti megállapodásmódosítást, és felkéri a főpolgár-
mestert annak aláírására.

Határidő: a megállapodásmódosítás aláírására: a dön-
tést követő két hónapon belül; 

 a pályázó levélben történő értesítésére: a döntést 
követő egy hónapon belül

Felelős: Tarlós István 

359/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2016” ter-
hére hozzájárul a Budapest Főváros Önkormányza-
ta és a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum, 
Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakgimnázi-
um és Szakközépiskola (képviseli: Hackné Nyerges 
Rita, igazgató) között 2017. április 6. napján meg-
kötött, FPH059/395-3/2017. iktatószámú megálla-
podásban szereplő teljesítési határidő 2019. április 
6-ra történő módosításához. Ezzel egyidejűleg jó-
váhagyja és megköti a Budapest IV. kerület, Görgey 
Artúr utca 26. szám alatti Iskolával az előterjesztés 
4.3. sz. melléklete szerinti megállapodásmódosítást, 
és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a megállapodásmódosítás aláírására: a dön-
tést követő két hónapon belül; 

 a pályázó levélben történő értesítésére: a döntést 
követő egy hónapon belül

Felelős: Tarlós István 
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360/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2016” ter-
hére hozzájárul a Budapest Főváros Önkormányza-
ta és a Budapest VIII. kerület, Szűz utca 5–7. szám 
alatti Társasház (képviseli: Breuer András) között 
2017. április 6. napján megkötött, FPH059/400-
3/2017. iktatószámú megállapodásban szereplő tel-
jesítési határidő 2019. április 6-ra történő módosí-
tásához. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti 
a Budapest VIII. kerület, Szűz utca 5–7. szám alat-
ti Társasházzal az előterjesztés 5.3. sz. melléklete 
szerinti megállapodásmódosítást, és felkéri a főpol-
gármestert annak aláírására.

Határidő: a megállapodásmódosítás aláírására: a dön-
tést követő két hónapon belül; 

 a pályázó levélben történő értesítésére: a döntést 
követő egy hónapon belül

Felelős: Tarlós István 

361/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2016” ter-
hére hozzájárul a Budapest Főváros Önkormányza-
ta és a Budapest IX. kerület, Ipar utca 15–21. szám 
alatti Társasház (képviseli: …………..) között 
2017. április 6. napján megkötött, FPH059/402-
3/2017. iktatószámú megállapodásban szereplő tel-
jesítési határidő 2019. április 6-ra történő módosí-
tásához. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti 
a Budapest IX. kerület, Ipar utca 15–21. szám alat-
ti Társasházzal az előterjesztés 6.3. sz. melléklete 
szerinti megállapodásmódosítást, és felkéri a főpol-
gármestert annak aláírására.

Határidő: a megállapodásmódosítás aláírására: a dön-
tést követő két hónapon belül; 

 a pályázó levélben történő értesítésére: a döntést 
követő egy hónapon belül

Felelős: Tarlós István 

362/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2016” ter-
hére hozzájárul a Budapest Főváros Önkormányza-
ta és a Budapest IX. kerület, Vámház körút 7. szám 
alatti Társasház (képviseli: Zdravics János Gábor) 
között 2017. április 6. napján megkötött, FPH059/ 
404-3/2017. iktatószámú megállapodásban szerep-
lő teljesítési határidő 2019. április 6-ra történő mó-
dosításához. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és meg-
köti a Budapest IX. kerület, Vámház körút 7. szám 
alatti Társasházzal az előterjesztés 7.3. sz. mellék-
lete szerinti megállapodásmódosítást, és felkéri a 
főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a megállapodásmódosítás aláírására: a dön-
tést követő két hónapon belül; 

 a pályázó levélben történő értesítésére: a döntést 
követő egy hónapon belül

Felelős: Tarlós István 

363/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2016” ter-
hére hozzájárul a Budapest Főváros Önkormány-
zata és a Budapest XXII. kerület, Kossuth Lajos 
utca 78–94. szám alatti Borárverési csarnok (kép-
viseli: …………...) között 2017. április 6. napján 
megkötött, FPH059/410-3/2017. iktatószámú meg-
állapodásban szereplő teljesítési határidő 2019. áp-
rilis 6-ra történő módosításához. Ezzel egyidejűleg 
jóváhagyja és megköti a Budapest XXII. kerület, 
Kossuth Lajos utca 78–94. szám alatti Borárverési 
csarnokkal az előterjesztés 8.3. sz. melléklete sze-
rinti megállapodásmódosítást, és felkéri a főpolgár-
mestert annak aláírására.

Határidő: a megállapodásmódosítás aláírására: a dön-
tést követő két hónapon belül; 

 a pályázó levélben történő értesítésére: a döntést 
követő egy hónapon belül

Felelős: Tarlós István 

364/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
A „Műemléki Keret 2016” terhére hozzájárul a 
Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest 
I. kerület, Lánchíd utca 13. szám alatti Társasház 
(képviseli: Szabó Dezső László) között 2017. má-
jus 17. napján megkötött, FPH059/661-3/2017. ik-
tatószámú megállapodásban szereplő teljesítési ha-
táridő 2019. május 17-re történő módosításához. 
Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Buda-
pest I. kerület, Lánchíd utca 13. szám alatti Társas-
házzal az előterjesztés 9.3. sz. melléklete szerinti 
megállapodásmódosítást, és felkéri a főpolgármes-
tert annak aláírására.

Határidő: a megállapodásmódosítás aláírására: a dön-
tést követő két hónapon belül; 

 a pályázó levélben történő értesítésére: a döntést 
követő egy hónapon belül

Felelős: Tarlós István 

365/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
A „Műemléki Keret 2016” terhére hozzájárul a Bu-
dapest Főváros Önkormányzata és a Budapest I. 
kerület, Vám utca 2. szám alatti Társasház (kép-
viseli: Géczyné Deák Szilvia) között 2017. június 
16. napján megkötött, FPH059/686-3/2017. ikta-
tószámú megállapodásban szereplő teljesítési ha-
táridő 2019. június 16-ra történő módosításához. 
Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Bu-
dapest I. kerület, Vám utca 2. szám alatti Társas-
házzal az előterjesztés 10.3. sz. melléklete szerinti 
megállapodásmódosítást, és felkéri a főpolgármes-
tert annak aláírására.

Határidő: a megállapodásmódosítás aláírására: a dön-
tést követő két hónapon belül; 

 a pályázó levélben történő értesítésére: a döntést 
követő egy hónapon belül

Felelős: Tarlós István 
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366/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
A „Műemléki Keret 2016” terhére hozzájárul a 
Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest 
I. kerület, Várkert rakpart 17. szám alatti Társas-
ház (képviseli: Darai Imre) között 2017. június 16. 
napján megkötött, FPH059/687-3/2017. iktató-
számú megállapodásban szereplő teljesítési határ-
idő 2019. június 16-ra történő módosításához. Ez-
zel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest 
I. kerület, Várkert rakpart 17. szám alatti Társas-
házzal az előterjesztés 11.3. sz. melléklete szerinti 
megállapodásmódosítást, és felkéri a főpolgármes-
tert annak aláírására.

Határidő: a megállapodásmódosítás aláírására: a dön-
tést követő két hónapon belül; 

 a pályázó levélben történő értesítésére: a döntést 
követő egy hónapon belül

Felelős: Tarlós István 

367/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
A „Műemléki Keret 2016” terhére hozzájárul a 
Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest 
II. kerület, Felvinci út 2. szám alatti épület (kép-
viseli: Haris György Erik) között 2017. május 17. 
napján megkötött, FPH059/689-3/2017. iktatószá-
mú megállapodásban szereplő teljesítési határidő 
2019. május 17-re történő módosításához. Ezzel 
egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest II. 
kerület, Felvinci út 2. szám alatti épülettel az elő-
terjesztés 12.3. sz. melléklete szerinti megállapo-
dásmódosítást, és felkéri a főpolgármestert annak 
aláírására.

Határidő: a megállapodásmódosítás aláírására: a dön-
tést követő két hónapon belül; 

 a pályázó levélben történő értesítésére: a döntést 
követő egy hónapon belül

Felelős: Tarlós István 

368/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
A „Műemléki Keret 2016” terhére hozzájárul a 
Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest 
II. kerület, Margit körút 41. szám alatti Társasház 
(képviseli: Schei Éva) között 2017. június 16. nap-
ján megkötött, FPH059/692-3/2017. iktatószámú 
megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2019. 
június 16-ra történő módosításához. Ezzel egyide-
jűleg jóváhagyja és megköti a Budapest II. ke-
rület, Margit körút 41. szám alatti Társasház-
zal az előterjesztés 13.3. sz. melléklete szerinti 
megállapodásmódosítást, és felkéri a főpolgármes-
tert annak aláírására.

Határidő: a megállapodásmódosítás aláírására: a dön-
tést követő két hónapon belül; 

 a pályázó levélben történő értesítésére: a döntést 
követő egy hónapon belül

Felelős: Tarlós István 

369/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
A „Műemléki Keret 2016” terhére hozzájárul a Bu-
dapest Főváros Önkormányzata és a Budapest-Óbu-
da Református Egyházközség (képviseli: Csaholczi 
László és Kovács József) között 2017. május 22. nap-
ján megkötött, FPH059/695-3/2017. iktatószámú 
megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2019. 
május 22-re történő módosításához. Ezzel egyide-
jűleg jóváhagyja és megköti a Budapest-Óbuda Re-
formátus Egyházközséggel az előterjesztés 14.3. sz. 
melléklete szerinti megállapodásmódosítást, és fel-
kéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a megállapodásmódosítás aláírására: a dön-
tést követő két hónapon belül; 

 a pályázó levélben történő értesítésére: a döntést 
követő egy hónapon belül

Felelős: Tarlós István 

370/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
A „Műemléki Keret 2016” terhére hozzájárul a 
Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest 
V. kerület, Papnövelde utca 1. szám alatti Társas-
ház (képviseli: Molnár Attila) között 2017. április 
28. napján megkötött, FPH059/638-3/2017. iktató-
számú megállapodásban szereplő teljesítési határ-
idő 2019. április 28-ra történő módosításához. Ez-
zel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest 
V. kerület, Papnövelde utca 1. szám alatti Társas-
házzal az előterjesztés 15.3. sz. melléklete szerinti 
megállapodásmódosítást és felkéri a főpolgármes-
tert annak aláírására.

Határidő: a megállapodásmódosítás aláírására: a dön-
tést követő két hónapon belül; 

 a pályázó levélben történő értesítésére: a döntést 
követő egy hónapon belül

Felelős: Tarlós István 

371/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
A „Műemléki Keret 2016” terhére hozzájárul a 
Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest 
VI. kerület, Andrássy út 15. szám alatti Társas-
ház (képviseli: ..................) között 2017. május 17. 
napján megkötött, FPH059/703-3/2017. iktató-
számú megállapodásban szereplő teljesítési határ-
idő 2019. május 17-re történő módosításához. Ez-
zel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest 
VI. kerület, Andrássy út 15. szám alatti Társas-
házzal az előterjesztés 16.3. sz. melléklete szerinti 
megállapodásmódosítást, és felkéri a főpolgármes-
tert annak aláírására.

Határidő: a megállapodásmódosítás aláírására: a dön-
tést követő két hónapon belül; 

 a pályázó levélben történő értesítésére: a döntést 
követő egy hónapon belül

Felelős: Tarlós István 
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372/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
A „Műemléki Keret 2016” terhére hozzájárul a 
Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest 
VI. kerület, Hajós utca 23. szám alatti Társasház 
(képviseli: Devecsai János) között 2017. május 17. 
napján megkötött, FPH059/704-3/2017. iktató-
számú megállapodásban szereplő teljesítési ha-
táridő 2019. május 17-re történő módosításához. 
Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Buda-
pest VI. kerület, Hajós utca 23. szám alatti Társas-
házzal az előterjesztés 17.3. sz. melléklete szerinti 
megállapodásmódosítást, és felkéri a főpolgármes-
tert annak aláírására.

Határidő: a megállapodásmódosítás aláírására: a dön-
tést követő két hónapon belül; 

 a pályázó levélben történő értesítésére: a döntést 
követő egy hónapon belül

Felelős: Tarlós István 

373/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
A „Műemléki Keret 2016” terhére hozzájárul a Bu-
dapest Főváros Önkormányzata és a Budapest VI. 
kerület, Nagymező utca 19. szám alatti Társasház 
(képviseli: Kovács Jenő) között 2017. május 17. 
napján megkötött, FPH059/706-3/2017. iktató-
számú megállapodásban szereplő teljesítési határ-
idő 2019. május 17-re történő módosításához. Ez-
zel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest 
VI. kerület, Nagymező utca 19. szám alatti Társas-
házzal az előterjesztés 18.3. sz. melléklete szerinti 
megállapodásmódosítást, és felkéri a főpolgármes-
tert annak aláírására.

Határidő: a megállapodásmódosítás aláírására: a dön-
tést követő két hónapon belül; 

 a pályázó levélben történő értesítésére: a döntést 
követő egy hónapon belül

Felelős: Tarlós István 

374/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
A „Műemléki Keret 2016” terhére hozzájárul a Bu-
dapest Főváros Önkormányzata és a Budapest XIII. 
kerület, Pannónia utca 8. szám alatti Társasház 
(képviseli: Zádori István Zoltánné) között 2017. 
június 16. napján megkötött, FPH059/720-4/2017. 
iktatószámú megállapodásban szereplő teljesíté-
si határidő 2019. június 16-ra történő módosítá-
sához. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a 
Budapest XIII. kerület, Pannónia utca 8. szám alat-
ti Társasházzal az előterjesztés 19.3. sz. melléklete 
szerinti megállapodásmódosítást, és felkéri a főpol-
gármestert annak aláírására.

Határidő: a megállapodásmódosítás aláírására: a dön-
tést követő két hónapon belül; 

 a pályázó levélben történő értesítésére: a döntést 
követő egy hónapon belül

Felelős: Tarlós István 

375/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
A „Műemléki Keret 2016” terhére hozzájárul a 
Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest 
XIII. kerület, Pozsonyi út 44–46. szám alatti Tár-
sasház (képviseli: Dobi Imre) között 2017. június 
16. napján megkötött, FPH059/721-3/2017. iktató-
számú megállapodásban szereplő teljesítési határ-
idő 2019. június 16-ra történő módosításához. Ez-
zel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest 
XIII. kerület, Pozsonyi út 44–46. szám alatti Tár-
sasházzal az előterjesztés 20.3. sz. melléklete sze-
rinti megállapodásmódosítást, és felkéri a főpolgár-
mestert annak aláírására.

Határidő: a megállapodásmódosítás aláírására: a dön-
tést követő két hónapon belül; 

 a pályázó levélben történő értesítésére: a döntést 
követő egy hónapon belül

Felelős: Tarlós István 

376/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
A „Műemléki Keret 2016” terhére hozzájárul a Bu-
dapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Va-
kok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (kép-
viseli: dr. Nagy Sándor) között 2017. május 17. 
napján megkötött, FPH059/724-3/2017. iktató-
számú megállapodásban szereplő teljesítési ha-
táridő 2019. május 17-re történő módosításához. 
Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Ma-
gyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsé-
gével az előterjesztés 21.3. sz. melléklete szerinti 
megállapodásmódosítást, és felkéri a főpolgármes-
tert annak aláírására.

Határidő: a megállapodásmódosítás aláírására: a dön-
tést követő két hónapon belül; 

 a pályázó levélben történő értesítésére: a döntést 
követő egy hónapon belül

Felelős: Tarlós István 

377/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
A „Műemléki Keret 2016” terhére hozzájárul a 
Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest 
XIV. kerület, Róna utca 117. szám alatti Lakóház 
(képviseli: ……….) között 2017. május 17. nap-
ján megkötött, FPH059/725-3/2017. iktatószámú 
megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2019. 
május 17-re történő módosításához. Ezzel egyide-
jűleg jóváhagyja és megköti a Budapest XIV. ke-
rület, Róna utca 117. szám alatti Lakóházzal az 
előterjesztés 22.3. sz. melléklete szerinti megálla-
po  dásmódosítást, és felkéri a főpolgármestert an-
nak aláírására.

Határidő: a megállapodásmódosítás aláírására: a dön-
tést követő két hónapon belül; 

 a pályázó levélben történő értesítésére: a döntést 
követő egy hónapon belül

Felelős: Tarlós István 
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378/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
A „Műemléki Keret 2016” terhére hozzájárul a Bu-
dapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Fő-
város XIV. kerület Zugló Önkormányzata (képvi-
seli: Karácsony Gergely) között 2017. június 16. 
napján megkötött, FPH059/726-3/2017. iktatószá-
mú megállapodásban szereplő teljesítési határidő 
2019. június 16-ra történő módosításához. Ezzel 
egyidejűleg jóváhagyja és megköti Budapest Fővá-
ros XIV. kerület Zugló Önkormányzatával az elő-
terjesztés 23.3. sz. melléklete szerinti megállapo-
dásmódosítást, és felkéri a főpolgármestert annak 
aláírására.

Határidő: a megállapodásmódosítás aláírására: a dön-
tést követő két hónapon belül; 

 a pályázó levélben történő értesítésére: a döntést 
követő egy hónapon belül

Felelős: Tarlós István 

379/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
A „Műemléki Keret 2016” terhére hozzájárul a 
Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest 
XIX. kerület, Kós Károly tér 4. szám alatti Társas-
ház (képviseli: Gyurákovics Andrea) között 2017. 
május 17. napján megkötött, FPH059/728-3/2017. 
iktatószámú megállapodásban szereplő teljesítési 
határidő 2019. május 17-re történő módosításához. 
Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti Budapest 
XIX. kerület, Kós Károly tér 4. szám alatti Társas-
házzal az előterjesztés 24.3. sz. melléklete szerinti 
megállapodásmódosítást, és felkéri a főpolgármes-
tert annak aláírására.

Határidő: a megállapodásmódosítás aláírására: a dön-
tést követő két hónapon belül; 

 a pályázó levélben történő értesítésére: a döntést 
követő egy hónapon belül

Felelős: Tarlós István 

380/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015” ter-
hére felmondja a Budapest Főváros Önkormányza-
ta és a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola 
és Kollégium a Magyar Képzőművészeti Egyetem 
Gyakorlóiskolája (képviseli: Szűcs Tibor) között 
2016. március 2. napján megkötött, FPH059/110-
5/2016. iktatószámú megállapodást az előterjesz-
tés 25.1. sz. melléklete szerinti tartalommal. Ezzel 
egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a felmondó 
nyilatkozat aláírására és az értesítés megküldésére.

Határidő: a felmondó nyilatkozat aláírására: a döntést 
követő két hónapon belül;

a pályázó levélben történő értesítésére: a döntést kö-
vető egy hónapon belül

Felelős: Tarlós István 

381/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
A „Műemléki Keret 2015” terhére felmondja a Bu-
dapest Főváros Önkormányzata és a Budapest V. 

kerület, Belgrád rakpart 18. szám alatti Társasház 
(képviseli: Ratiu Róbert) között 2016. január 28. 
napján megkötött, FPH059/133-1/2016. iktatószá-
mú megállapodást az előterjesztés 26.1. sz. mellék-
lete szerinti tartalommal. Ezzel egyidejűleg felkéri 
a főpolgármestert a felmondó nyilatkozat aláírására 
és az értesítés megküldésére.

Határidő: a felmondó nyilatkozat aláírására: a döntést 
követő két hónapon belül;

 a pályázó levélben történő értesítésére: a döntést 
követő egy hónapon belül

Felelős: Tarlós István 

382/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
A „Műemléki Keret 2015” terhére felmondja a Bu-
dapest Főváros Önkormányzata és a Budapest VI. 
kerület, Teréz körút 36. szám alatti Társasház (kép-
viseli: Sebestyén Tímea) között 2016. március 3. 
napján megkötött, FPH059/421-3/2016. iktatószá-
mú megállapodást az előterjesztés 27.1. sz. mellék-
lete szerinti tartalommal. Ezzel egyidejűleg felkéri 
a főpolgármestert a felmondó nyilatkozat aláírására 
és az értesítés megküldésére.

Határidő: a felmondó nyilatkozat aláírására: a döntést 
követő két hónapon belül;

 a pályázó levélben történő értesítésére: a döntést 
követő egy hónapon belül

Felelős: Tarlós István 

383/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2016” ter-
hére felmondja a Budapest Főváros Önkormány-
zata és a Budapest II. kerület, Szilágyi Erzsé-
bet fasor 17–21. szám alatti Társasház (képviseli: 
………..) között 2016. május 16. napján megkö-
tött, FPH059/392-6/2016. iktatószámú megállapo-
dást az előterjesztés 28.1. sz. melléklete szerinti 
tartalom mal. Ezzel egyidejűleg felkéri a főpolgár-
mestert a felmondó nyilatkozat aláírására és az ér-
tesítés megküldésére.

Határidő: a felmondó nyilatkozat aláírására: a döntést 
követő két hónapon belül;

 a pályázó levélben történő értesítésére: a döntést 
követő egy hónapon belül

Felelős: Tarlós István 

A napirend 50. pontja: Javaslat a településrendezési 
eszközök módosításához kapcsolódó környezeti értékelés 
szükségességének eldöntésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

384/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy nem tartja szükségesnek a Buda-
pest X. kerület Népliget területének az 1651/2017. 
(XII. 6.) Főv. Kgy. határozattal módosított 50/2015. 
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(I. 28.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Budapest 
főváros településszerkezeti terv (TSZT 2017) és a 
Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 
5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet (FRSZ) módosí-
tásához kapcsolódóan a 2/2005. (I. 11.) Korm. ren-
delet alapján környezeti vizsgálat készítését.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
döntés környezet védelméért felelős érintett szer-
vezeteknek történő megküldéséről, valamint annak 
közzétételéről. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

385/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy nem tartja szükségesnek a Buda-
pest X. kerület 80J vasútvonal menti területeknek 
az 1651/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. határozattal mó-
dosított 50/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. határozattal el-
fogadott Budapest főváros településszerkezeti terv 
(TSZT 2017) és a Budapest főváros rendezési sza-
bályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rende-
let (FRSZ) módosításához kapcsolódóan a 2/2005. 
(I. 11.) Korm. rendelet alapján környezeti vizsgálat 
készítését.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
döntés környezet védelméért felelős érintett szer-
vezeteknek történő megküldéséről, valamint annak 
közzétételéről. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

386/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy nem tartja szükségesnek a Budapest 
XXIII. kerület egyes területeinek az 1651/2017. 
(XII. 6.) Főv. Kgy. határozattal módosított 50/2015. 
(I. 28.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Budapest 
főváros településszerkezeti terv (TSZT 2017) és a 
Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 
5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet (FRSZ) módosí-
tásához kapcsolódóan a 2/2005. (I. 11.) Korm. ren-
delet alapján környezeti vizsgálat készítését.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
döntés környezet védelméért felelős érintett szer-
vezeteknek történő megküldéséről, valamint annak 
közzétételéről. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 51. pontja: Javaslat a kulturális és tu
risztikai ágazathoz tartozó szervezetekkel történő éves 
szerződések és támogatási megállapodások megkötésére

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra  

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

387/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Jazzart Közcélú Alapít-
vánnyal kötendő 2018. évi közszolgáltatási szer-
ződést az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti 
tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak alá-
írására és kiadására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István

388/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Függetlenül Egymással 
Közhasznú Egyesülettel kötendő 2018. évi közszol-
gáltatási szerződést az előterjesztés 3. számú mel-
léklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgár-
mestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István

389/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapesti Fesztiválzene-
kar Alapítvánnyal kötendő 2018. évi közszolgálta-
tási szerződést az előterjesztés 4. számú mellékle-
te szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert 
annak aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István

390/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a BFTK Budapesti Feszti-
vál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.-vel kö-
tendő 2018. évi finanszírozási megállapodást az 
előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalom-
mal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására 
és kiadására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István

391/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a BVA Budapesti Városar-
culati Nonprofit Kft.-vel kötendő 2018. évi finan-
szírozási megállapodást az előterjesztés 6. számú 
melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpol-
gármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István

392/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapest Film Zrt.-vel kö-
tendő támogatási megállapodást az előterjesztés 7. 
számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a 
főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István
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393/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Pro Cultura Urbis Közala-
pítvánnyal kötendő támogatási megállapodást az 
előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalom-
mal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására 
és kiadására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István

394/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az Ingatlanfejlesztő Kerek-
asztal Egyesülettel kötendő támogatási megállapo-
dást az előterjesztés 9. számú melléklete szerinti 
tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak alá-
írására és kiadására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István

395/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Szabad Tér Színház Non-
profit Kft.-vel kötendő támogatási megállapodást 
az előterjesztés 10. számú melléklete szerinti tarta-
lommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírá-
sára és kiadására. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István

396/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Szabad Tér Színház Non-
profit Kft.-vel kötendő támogatási szerződést az 
előterjesztés 11. számú melléklete szerinti tarta-
lommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírá-
sára és kiadására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István

A napirend 52. pontja: Javaslat az Új Színház Non
profit Kft. szervezeti és működési szabályzatának módo
sítására

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra  

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

397/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, az Új 
Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Társaság 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szer-
vezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 2. 
sz. melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a tulajdonosi dön-
tésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján a Társa-
ság vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 53. pontja: Javaslat a Thália Színház 
Nonprofit Kft.vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meg
hozatalára

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra  

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

398/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rende-
let 56. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja, hogy a 
Thália Színház Nonprofit Kft. a Budapest Főváros 
Önkormányzata tulajdonában álló, az ingatlan-nyil-
vántartás szerint a Budapest VI. kerület, belterület 
29086/0/A/1 és 29086/0/A/2 helyrajzi számokon 
nyilvántartott, természetben a Budapest VI. kerület, 
Nagymező u. 22–24. szám alatt található ingatla-
non a tervezett 50 M Ft fölötti beruházási felada-
tot megvalósítsa, egyben felkéri a főpolgármestert, 
hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tiszt-
ségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

399/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rende-
let 56. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja, hogy a 
Thália Színház Nonprofit Kft. a Budapest Főváros 
Önkormányzata tulajdonában álló, az ingatlan-nyil-
vántartás szerint a Budapest VI. kerület, belterület 
29086/0/A/1 és 29086/0/A/2 helyrajzi számokon 
nyilvántartott, természetben a Budapest VI. kerület, 
Nagymező u. 22–24. szám alatt található ingatlanon 
az 50 M Ft fölötti Színpadtechnológia (színpadgé-
pészet), valamint az 50 M Ft fölötti Mikroszínpad 
hang- és fénytechnikai berendezések beszerzése 
feladatokat végrehajtsa, egyben felkéri a főpolgár-
mestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság veze-
tő tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 54. pontja: Jelentés lejárt határidejű köz
gyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr. 
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

400/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló 
jelentést – figyelemmel a 401–402/2018. (IV. 25.) 
Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra – elfogadja.

401/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Az 1534/2016. (XII. 7.) határozatot hatályon kívül 
helyezi;
– az 1566/2016. (XII. 7.) határozatot hatályon kí-

vül helyezi;
– a 108/2017. (I. 25.) határozatot hatályon kívül 

helyezi;
– az 1315/2017. (IX. 27.) határozatot hatályon kí-

vül helyezi.

402/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
Az 1940/2007. (XI. 29.) határozat végrehajtási ha-
táridejét 2018. szeptember 30-ra módosítja;
– a 2268/2010. (XII. 15.) határozat végrehajtási 

határidejét 2018. december 31-re módosítja;
– a 879/2015. (VI. 23.) határozat végrehajtási ha-

táridejét 2018. december 31-re módosítja;
– az 546/2016. (IV. 27.) határozat végrehajtási ha-

táridejét 2018. június 30-ra módosítja;
– a 12/2017. (I. 25.) határozat végrehajtási határ-

idejét 2018. december 31-re módosítja;
– a 65/2017. (I. 25.) határozat végrehajtási határ-

idejét 2018. június 30-ra módosítja;
– a 128/2017. (I. 27.) határozat végrehajtási határ-

idejét 2018. június 30-ra módosítja;

– az 1118/2017. (VIII. 30.) határozat végrehajtási 
határidejét 2018. augusztus 31-re módosítja;

– az 1127/2017. (VIII. 30.) határozat végrehajtási 
határidejét 2018. augusztus 31-re módosítja;

– az 1257/2017. (VIII. 30.) határozat végrehajtási 
határidejét 2018. december 31-re módosítja.

A napirend 55. pontja: Javaslat Budapest XV. kerü
let, Zsókavár utca és Erdőkerülő utca felújításának kez
deményezésére

Előterjesztő: Hajdu László

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

403/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy felkéri a Városfejlesztési, Közleke-
dési és Környezetvédelmi Bizottságot arra, hogy a 
„Javaslat Budapest XV. kerület, Zsókavár utca és 
Erdőkerülő utca felújításának kezdeményezésére” 
tárgyú előterjesztést vizsgálja meg, és a Bizottság 
döntését terjessze a Fővárosi Közgyűlés következő 
ülése elé.

Határidő: 2018. május 31. 
Felelős: Tarlós István 

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2018. április 25-i ülésén.

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

s
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III. rész

Tájékoztató
közterület-elnevezésről

Budapest Főváros Közgyűlése az 566/2018. (V. 30.) határozatával 

a Budapest III. kerület 23152/36. hrsz.-ú névtelen közterületnek az

Adam Mickiewicz park

elnevezést adta.
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Tájékoztató
közterület-elnevezés megszűnéséről

Budapest III. kerület 

Óbudai rakpart,

valamint Budapest XX. kerület

Kraszna köz

elnevezés megszűnt.



1668 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2018. június 19.

HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány 
2017. évi beszámolója
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Pro Cultura Urbis Közalapítvány 
2017. évi beszámolója
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