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I. rész
Kivonat a Fővárosi Közgyűlés
2019. május 29-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
362/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el az „Eseti vizsgálóbizottság felállítása a „Főváros patkánymentes állapotának fenntartása” közbeszerzési eljárás és kapcsolódó döntések
ügyében” című előterjesztés napirendre vételére
vonatkozó javaslatot.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
363/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat a 76546/14 hrsz.-ú erdő
művelési ágú ingatlan 20 800 m² területének Magyar Íjász Szövetség részére történő ingyenes használatba adására közfeladat ellátás céljára, valamint
az Újpesti Önkormányzattal erdőgazdálkodási feladatok ellátására megkötött megállapodás módosítására” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványt.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
364/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi a „Javaslat a Budapest Főváros
IV. kerület Újpest, Külső Szilágyi út – Székpatak
utca csomópontjában meglévő átkelőhely jelzőlámpás, nyomógombos gyalogos átkelőhellyé történő
átalakítására” című előterjesztést.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
365/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:
1. Javaslat Egyetértési Megállapodás megkötésére
Budapest Főváros Önkormányzata (Magyarország) és Szentpétervár Törvényhozó Testülete
(Oroszországi Föderáció) között
2. Javaslat Nur-Szultán (Kazah Köztársaság) és Bu
dapest (Magyarország) közti testvérvárosi kap
csolat létrehozásáról szóló Megállapodás megkötésére
3. Javaslat személyi döntések meghozatalára
4. Jelentések Budapest Főváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetési gazdálkodásáról
a) Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

b) Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi pénzmaradványának jóváhagyására
5. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014.
(XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására
6. Javaslat Drogprevenciós célú Keret létrehozására
7. Javaslat a 2019. évi Bűnmegelőzési keret terhére nyújtandó támogatások tárgyában alapítványokkal kötendő szerződések jóváhagyására
8. Javaslat a budapesti szmogriadóterv módosítására
9. Javaslat a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló
65/2013. (IX. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására
10. Javaslat a településkép védelméről szóló
30/2017. (IX. 29.) Főv. Kgy. rendelet módosítására
11. Javaslat a Rác Fürdő és Hotellel összefüggő felszámolási eljárásban meghozandó döntésekre
12. Társaságokkal összefüggő tulajdonosi döntések
a) Javaslat egyes a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos és résztulajdonában lévő gazdasági társaságok 2018. évi beszámolóinak elfogadására vonatkozó tulajdonosi döntésekre
b) Javaslat a kulturális, szociális és sport ágazatba tartozó gazdasági társaságok 2018. évi
beszámolóival kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
c) Javaslat a BVH Holding Zrt. 2018. évi éves
beszámolójára és 2018. évi konszolidált beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntések
meghozatalára
d) Javaslat a BVH Zrt. tagvállalatai létesítő okiratainak módosítására
e) Javaslat BKV Zrt. és a BKK Zrt. 2018. évi
éves beszámolóira és 2018. évi konszolidált
beszámolóira vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára
f) Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. éves rendes közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára
g) Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
2019. május 31-én tartandó éves rendes közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó
előzetes döntések meghozatalára
h) Javaslat a Fővárosi Közbeszerzési Kft. BVH
Zrt.-be történő beolvadásával kapcsolatos
végleges döntések meghozatalára
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i) Javaslat egyes gazdasági társaságok létesítő
okiratának, valamint SZMSZ-ének módosítására
j) Javaslat a BFVK Zrt. 2019. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésnek 1. számú módosítására, megvalósítási megállapodás megszüntetésére, valamint a BFVK Zrt. 2019.
évi üzleti tervének jóváhagyására
13. Kerületi ingatlanügyek
a) Javaslat a Bp. IV. ker. 70413/9 és 70413/12
hrsz.-ú közterületi ingatlanok tulajdonjogá
nak az Újpesti Önkormányzat javára köz
feladatellátás elősegítése érdekében történő
ingyenes átruházására, továbbá a 70423/2
hrsz.-ú, szintén közterületi ingatlan tulajdonjogának Budapest Főváros Önkormányzat részéről történő ingyenes átvételére
b) Javaslat a Budapest XVIII. ker., 151126/56
és 151126/57 helyrajzi számú ingatlanok
közfeladat ellátás célú ingyenes használatba
adására
c) Javaslat alapítói döntés meghozatalára
XXII. kerületi ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról a BKV Zrt. által a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzata részére, közfeladat ellátás (közpark
üzemeltetése) céljából
d) Javaslat Rákosmente Önkormányzat telepü
lésfejlesztése körében a Kucorgó térre vonatkozó telekalakításról -és tulajdon-rendezéséről, valamint az „Innova park”
létrehozásához szükséges ingatlan ingyenes
átadásáról szóló megállapodások jóváhagyására
e) Javaslat a Bp. IV. ker., Berda József utca,
70435 hrsz. alatti 2 297 m² alapterületű ingatlan 1 070 m² területű ingatlanrésze ingyenes használatba adásáról szóló megállapodás megkötésére és tulajdonosi hozzájárulás
megadása az érintett területen lévő park, játszótér és zöldfelületek kialakításához
14. Ingatlanügyek
a) Javaslat a Budapest III. kerület 17929/13
hrsz.-ú ingatlan Szalézi Intézmény Fenntartó részére történő ingyenes vagyonkezelésbe adására, a köznevelési alapfeladatok ellátásának elősegítése céljából
b) Javaslat a Bp. VIII., Rigó u. 6–8. sz. alatti
ingatlan haszonkölcsön szerződésének hos�szabbítására
c) Javaslat a Bp. XI., Rimaszombati út 2–4.
szám alatti ingatlan hajléktalan krízisszállóként történő ingyenes haszonkölcsönbe
adására a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Egyesület részére
d) Javaslat a III. ker., Péter utca 23152/173
hrsz. alatti ingatlan FŐKERT Zrt. részé-
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re egy hónap időtartamra történő ingyenes
használatba adására
e) Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a 1053 Budapest, Egyetem tér 5. szám
alatti társasház alapító okiratának módosításához
f) Javaslat a 76546/14 hrsz.-ú erdő művelési
ágú ingatlan 2 0800 m² területének Magyar
Íjász Szövetség részére történő ingyenes
használatba adására közfeladat ellátás céljára, valamint az Újpesti Önkormányzattal
erdőgazdálkodási feladatok ellátására megkötött megállapodás módosítására
15. Javaslat közlekedés-üzemeltetési feladatokhoz
kapcsolódó egyes döntések meghozatalára
a) Javaslat a BKK Zrt. feladatellátási és közszolgáltatási feladatai éves elszámolásainak
elfogadására
b) Javaslat a Budapest Közút Zrt. feladatellátási
és közszolgáltatási feladatai éves elszámolásainak elfogadására
c) Javaslat a BKV Zrt. 2019. évi üzleti tervének és a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 2019. évi üzleti tervének elfogadására és szerződés módosítására
d) Javaslat a helyi közösségi közlekedés 2019.
évi normatív állami támogatására irányuló
szerződés megkötésére
e) Javaslat a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012.
(III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására
és a Budapest Főváros Önkormányzata és a
BKK Zrt. közötti Feladat-ellátásról és Közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodás 6.
számú módosítására
f) Javaslat az Európai Mobilitási Héthez és az
Autómentes Naphoz való csatlakozás alapjául szolgáló 2019. évi Karta elfogadására
16. Javaslat a BVH Zrt.-t és leányvállalatait érintő
egyes döntések meghozatalára
a) Javaslat a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2019. évi üzleti tervének és közbeszerzési tervének elfogadására
b) Javaslat a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kémény
seprőipari Kft.-vel kötött közszolgáltatási
szerződés módosítására
c) Javaslat egyes zöldfelület-fenntartási döntések meghozatalára
d) Javaslat a kegyeleti közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatalára
e) Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó
Nonprofit Zrt. közszolgáltatási kötelezettségeinek 2018. évi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására
17. Javaslat a Fővárosi Önkormányzata intézményeit érintő beruházásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
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18. Javaslat a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep 2017–2019. évi felújítási, pótlási feladataira vonatkozó szerződések elfogadására
19. Javaslat a Magyarországi Zsidó Hitközségek
Szövetsége részére, verőczei Balázs Mór családi kripta-síremlékének helyreállításához nyújtott támogatás felhasználásáról készült beszámoló elfogadására, valamint új támogatási
szerződés jóváhagyására a családi kripta-síremlékének kovácsoltvas kapuval történő lezárásához
20. Javaslat a Margitszigeten keletkező állati eredetű melléktermékek kezelésére kötött, 2019.
november 30-ig hatályos szolgáltatási szerződés fedezetének további három évre történő biztosítására
21. Javaslat egyes informatikai feladatok megvalósítására
22. Javaslat egyes európai uniós, valamint központi
költségvetési forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos döntésekre
a) Javaslat „A fővárosi hulladék-gazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak
bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára
b) Javaslat támogató nyilatkozatok kiadására fővárosi cégek részére a KEHOP-5.2.8
„Állami támogatási szabályok szerint megvalósuló épületenergetikai fejlesztések” c.
konstrukcióba 2019-ben benyújtandó támogatási kérelmekhez
23. Javaslat a Városligeti távhűtési projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára
24. Javaslat egyes vízgazdálkodási és környezetfejlesztési feladatok megvalósításával összefüggő
döntések meghozatalára
a) Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft. 2019. évi üzleti tervének
elfogadására, valamint a BKSZT projekttel
kapcsolatosan az Enviroduna Kft.-vel kötendő 2019. évi megállapodás jóváhagyására
b) Javaslat a Béke tér projekt I. ütemének megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára
c) Javaslat a Római-part és a Margitsziget
fenntartási és fejlesztési munkáinak elvégzéséhez szükséges megállapodások megkötésére
d) Javaslat a KEHOP-forrásból megvalósítandó árvízvédelmi fejlesztések megvalósításához szükséges döntéshozatalra
25. Javaslat egyes közlekedésfejlesztést érintő döntések meghozatalára
a) Javaslat az Aquincumi híd előkészítéséhez
kapcsolódó döntések meghozatalára
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b) Javaslat a Blaha Lujza tér rendezése c. fejlesztéshez kapcsolódó egyes döntések meghozatalára
c) Javaslat a BKK Zrt. által megvalósuló egyes
közlekedési, beruházási és felújítási feladatok engedélyezési okmányai és kapcsolódó
megállapodások módosításainak jóváhagyására
d) Javaslat a „XXII. kerület, Városház tér rekonstrukció” feladattal kapcsolatos döntések meghozatalára
e) Javaslat a „Széchenyi lánchíd, a Széchenyi
István tér alatti villamos-közúti aluljáró és
a Várhegyi alagút rekonstrukciója, kivitelezés” c. feladattal kapcsolatos döntések meghozatalára
26. Javaslat a „Budapest Közút Zrt. 2016–2019. évi
útfelújítási program” feladat engedélyokiratának és a kapcsolódó megállapodásainak módosítására
27. Javaslat a pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpáros út kialakítása feladattal kapcsolatos döntések meghozatalára
28. Javaslat közlekedési szabályszegések visszaszorítása érdekében a FÖRI IKSZR Data Center
rendszer továbbfejlesztésével kapcsolatos döntések meghozatalára
29. Javaslat köznevelési feladatellátást szolgáló ingó
és ingatlan vagyon egyházi, állami fenntartó részére történő átadásával kapcsolatos döntések
meghozatalára
30. Javaslat egyes dísz– és közvilágítást érintő döntések meghozatalára
31. Javaslat a Budapest főváros településszerkezeti tervének (TSZT 2017) és a Budapest főváros
rendezési szabályzatának (FRSZ) eseti módosításaihoz kapcsolódó környezeti értékelés szükségességének eldöntésére
a) Budapest XV. kerület egyes területeire,
b) Budapest X. kerület, Bihari utca – Üllői út
– Déli Körvasút – Balkán utca által határolt
területre,
c) Egészséges Budapest program III. területére
(DÉL-BUDAI CENTRUM),
d) Budapest XXIII. kerület, Vízisport utca
menti hétvégiházas üdülőterület ingatlanaira vonatkozóan
32. Javaslat a Budapest főváros településszerkezeti
terv (TSZT 2017) és a Budapest főváros rendezési szabályzat (FRSZ) eseti módosításának elfogadására
a) Budapest X. kerület, Bihari utca – Üllői út
– Déli Körvasút – Balkán utca által határolt
területre,
b) Budapest II. kerület, Elvis Presley park területére,
c) Egészséges Budapest program III. területére
(DÉL-BUDAI CENTRUM),
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d) Budapest XXIII. kerület, Vízisport utca
menti hétvégi házas üdülőterület ingatlanaira vonatkozóan
33. Javaslat a Budapest főváros településszerkezeti tervének (TSZT 2017) és a Budapest főváros
rendezési szabályzatának (FRSZ) III. kerület
egyes területeire vonatkozó eseti módosításának elfogadására
34. Javaslat az „Építészeti Örökségvédelmi Támogatás 2018” pályázat elbírálására
35. Javaslat a „Budapest Építészeti Nívódíja 2019”
pályázat kiírására
36. Javaslat a Március 15. tér alatti romterület fejlesztésére
37. Javaslat a volt Óbudai Gázgyár területén egyes
műemléki védettségű épületek állagmegóvási
munkáinak elvégzésére
38. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában
lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított
szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal
kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV.
18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására
39. Javaslat az Örkény István Színház Nonprofit Kft. ingatlanvásárlásával kapcsolatos döntés
meghozatalára
40. Javaslat a Budapest helyi jelentőségű védett
természeti területeiről szóló 25/2013. (IV. 18.)
Főv. Kgy. rendelet módosítására
41. Javaslat a Budapesti Módszertani Szociális
Központ és Intézményei feladataihoz kapcsolódó fenntartói döntések meghozatalára
42. Javaslat a kulturális, köznevelési és szociálpolitikai szervezetekhez kapcsolódó fenntartói és
tulajdonosi döntések meghozatalára
43. Javaslat döntések meghozatalára a Budapest
XXII. kerület 221425/1 helyrajzi számú ingatlanon tervezett játszótér megvalósítása érdekében
44. Javaslat kulturális és szociális ágazatba tartozó
szervezetekkel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
45. Javaslat kulturális szervezetek támogatására
46. Javaslat a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.
2019. évi üzleti tervének jóváhagyására
47. Javaslat kiemelt sportegyesületek támogatására
48. Javaslat a Pannon Park projekt megvalósításához szükséges egyes döntések meghozatalára
49. Javaslat a Budapesti Mobilitási Terv elfogadására
50. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2019.
évi összevont költségvetéséről szóló 8/2019.
(III. 7.) Főv. Kgy. rendelet módosítására
51. Javaslat egyes TÉR_KÖZ városrehabilitációs
projektek támogatási szerződéseinek megkötésére, támogatási szerződéseinek módosítására,
illetve egyes projektek együttműködési megállapodásának módosítására
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52. Javaslat névtelen fővárosi közterületek elnevezésére és egy elnevezett közterület egy szakaszának átnevezésére
53. Javaslat a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 2018. évi menedzsment-költségeiről készült beszámoló, valamint a 2019. évi menedzsment-költségvetés elfogadására
54. Javaslat vízi közművek átvételével kapcsolatos
döntések meghozatalára
55. Javaslat a Smart Budapest Keretstratégia elfogadására
56. Javaslat a BFVT Kft. közfeladatellátás feltéte
leiről szóló megállapodás módosítására
57. Javaslat településrendezési szerződés megkötésére a Fehér-Liget Ingatlanhasznosító Kft.-vel
58. Javaslat a Magyar Úszó Szövetség 2025. vagy
2027. évi FINA világbajnokság megrendezésére irányuló pályázatához kapcsolódó elvi támogatói nyilatkozat kibocsátására
59. Javaslat a 2020. évi labdarúgó-Európa-bajnok
sághoz kapcsolódó, a rendező városi szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítésére
60. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő egyes közterületeket érintő köztéri mű
alkotásokkal kapcsolatos döntések meghozata
lára
61. Javaslat Szent Istvánt ábrázoló szobor Szent István parkban történő elhelyezésére
62. A Fővárosi Önkormányzat 2018. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése
63. Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
64. Döntés Budapest Ösztöndíj Program keretében
az ösztöndíjak odaítéléséről
65. Forrás biztosítása Budapest XVIII. kerület,
Béke tér átépítéséhez
66. Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest,
Külső Szilágyi út – Székpatak utca csomópontjában meglévő átkelőhely jelzőlámpás, nyomógombos gyalogos-átkelőhellyé történő átalakítására
67. Döntés fővárosi kitüntető díjak adományozásáról
68. Bírósági ülnökválasztás
69. Javaslat közterület-használati önkormányzati
hatósági ügyekben szükséges döntések meghozatalára
70. Javaslat kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre
A napirend 1. pontja: Javaslat Egyetértési Megállapodás megkötésére Budapest Főváros Önkormányzata
(Magyarország) és Szentpétervár Törvényhozó Testülete
(Oroszországi Föderáció) között
Előterjesztő: Tarlós István
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

366/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti az előterjesztés mellékletében csatolt egyetértési megállapodást Budapest
Főváros Önkormányzata (Magyarország) és Szentpétervár Törvényhozó Testülete (Oroszországi Föderáció) között, és felhatalmazza a főpolgármestert
annak aláírására.
Határidő: 2019. szeptember 30.
Felelős: Tarlós István
A napirend 2. pontja: Javaslat Nur-Szultán (Kazah
Köztársaság) és Budapest (Magyarország) közti testvérvárosi kapcsolat létrehozásáról szóló Megállapodás
megkötésére
Előterjesztő: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
367/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti az előterjesztés mellékletében csatolt Nur-Szultán (Kazah Köztársaság) és
Budapest (Magyarország) közti testvérvárosi kapcsolat létrehozásáról szóló Megállapodást, és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 2019. szeptember 30.
Felelős: Tarlós István
A napirend 3. pontja: Javaslat személyi döntések
meghozatalára
Előterjesztő: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
368/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
munkáltatói jogkörében eljárva, előadó-művészeti
szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének szabályairól szóló 155/2017. (VI. 15.) Kormányrendelet
2. § (1) bekezdése alapján a Budapest Bábszínház
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakör ellátására pályázatot ír ki az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert,
hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a pályázati felhívás megjelentetése érdekében.
Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István
369/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Munkáltatói jogkörében eljárva, előadó-művészeti
szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének szabályairól szóló 155/2017. (VI. 15.) Kormányrendelet
2. § (1) bekezdése alapján a Kolibri Gyermek– és

2019. szeptember 18.

Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakör ellátására pályázatot ír ki az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges
intézkedéseket a pályázati felhívás megjelentetése
érdekében.
Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István
370/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Munkáltatói jogkörében eljárva, előadó-művészeti
szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének szabályairól szóló 155/2017. (VI. 15.) Kormányrendelet
2. § (1) bekezdése alapján az Örkény István Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakör
ellátására pályázatot ír ki az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a
pályázati felhívás megjelentetése érdekében.
Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István
371/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Munkáltatói jogkörében eljárva, előadó-művészeti
szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének szabályairól szóló 155/2017. (VI. 15.) Kormányrendelet
2. § (1) bekezdése alapján a Szabad Tér Színház
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakör ellátására pályázatot ír ki az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert,
hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a pályázati felhívás megjelentetése érdekében.
Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István
372/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Az előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének szabályairól szóló 155/2017. (VI.
15.) Kormányrendelet 4. § (1) bekezdés e) pontjában előírtaknak megfelelően a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft., a Kolibri Gyermek– és Ifjúsági
Színház Nonprofit Kft., az Örkény István Színház
Nonprofit Kft., valamint a Szabad Tér Színház
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményező szakmai bizottságba a munkáltatói jogkör gyakorlójának képviselőjeként az alábbi két főt kéri fel:
– dr. Tóth József
– Hassay Zsófia.
Határidő: 150 nap
Felelős: Tarlós István
373/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Az előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör
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betöltésének szabályairól szóló 155/2017. (VI. 15.)
Kormányrendelet 4. § (1) bekezdésében előírtaknak
megfelelően felkéri a főpolgármestert, hogy tegye
meg a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft., a Kolibri Gyermek– és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.,
az Örkény István Színház Nonprofit Kft., valamint
a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményező szakmai bizottság felkérésére vonatkozó
intézkedéseket.
Határidő: 150 nap
Felelős: Tarlós István
374/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Budapesti Közlekedési Vállalat Zrt. legfőbb szervének
hatáskörében eljárva:
– visszahívja Gecsei-Tóth Andreát a Budapesti
Közlekedési Vállalat Zrt. felügyelőbizottsági tagságából 2019. május 29. napjával.
– Egyben megválasztja a Társaság felügyelőbizottsági tagjának Turcsán Szabolcsot (anyja neve:
…….., születési hely, idő: ……..) 2019. május 30.
napjától a többi felügyelőbizottsági tag megbízatásával összhangban 2019. október 31. napjáig, díjazását a korábbi tag díjazásával azonos mértékben
bruttó 200 000 Ft/hó összegben, azaz kettőszázezer
forint/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi
CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel történhet.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető
tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változás Cégbírósághoz történő bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
375/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(2) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Budapesti Sportszolgáltató
Központ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, Molnár Zoltánnak munkaszerződését határozatlan idejű munkaszerződésre módosítja a jelenlegi munkabér változatlanul hagyása mellett 2019.
június 15. nappal.
Határidő: 2019. június 15.
Felelős: Tarlós István
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376/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. §-ában foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt,
hogy a RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. soron következő közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes
meghatalmazottjaként és képviseletében szerződés
alapján eljáró BFVK Zrt. képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a
következő döntések meghozatalát:
– Tudomásul veszi Kovács Barbara a RÉV8 Zrt.
Igazgatóságában betöltött tisztségéről történő lemondását.
– A Társaság soron következő közgyűlésének napját követő nappal megválasztja igazgatósági tagjának, egyben elnökének dr. Nagy Attila Mihályt
(anyja neve: …….., születési hely, idő: ……...) a
korábbi igazgatósági elnök megbízatásával összhangban 2020. május 28. napjáig, díjazását bruttó
100 000 Ft/hó, azaz egyszázezer forint/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a
köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény
6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.
Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének napja
Felelős: Tarlós István
377/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy az „Esély-Budapest /fővárosi gyermek és ifjúsági/ Alapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
a Felügyelőbizottság tagjának Kövesdy Katalint
bízza, választja meg 3 év határozott időtartamra.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
378/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja az Esély-Budapest /fővárosi gyermek
és ifjúsági/ Alapítványnak az előterjesztés 11. számú melléklete szerinti, módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát, és felkéri a főpolgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására,
illetve a módosítások bírósági nyilvántartásba vétele iránti eljárás megindítására.
Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István
379/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljár-
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va úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zártkörűen
Működő Részvénytársaság soron következő közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata mint
részvényes képviseletében eljáró, a főpolgármester
által meghatalmazott személy kötött mandátummal
eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő
döntés meghozatalát:
– a beszerzési eljárás 1. helyezett nyertes ajánlattevő, a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1055
Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., könyvvizsgálói
nyilvántartási száma: 001464, cégjegyzékszáma:
01-09-063022) Fővárosi Vízművek Zrt. könyvvizsgálójának történő megválasztását 2019. június 1-től
2020. május 31-ig terjedő időszakra, a könyvvizsgálatért felelős személy Barsi Éva (a.n.: ………….,
lakcíme: ……………..., könyvvizsgálói kamarai
tagsági száma: 002945) könyvvizsgáló és Tímár Pál
(a.n.: ……………, lakcíme: …………….., könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 002527) helyettes
könyvvizsgáló bevonásával, továbbá a könyvvizsgáló díjazásának megállapítását 14 300 000 Ft/év +
áfa összegben.
– a beszerzési eljárás 1. helyezett nyertes ajánlattevő visszalépése esetén az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye:
1132 Bp., Váci út 20., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 001165, cégjegyzékszáma: 01-09267553), Fővárosi Vízművek Zrt. könyvvizsgálójának történő megválasztását 2019. június 1-től
2020. május 31-ig terjedő időszakra, a könyvvizsgálatért felelős személy Kujbus Attila (a.n.: ……..,
lakcíme: ……., könyvvizsgálói kamarai tagszáma: 007370) könyvvizsgáló és Bartha Zsuzsanna (a.n.: …….., lakcíme: …….., könyvvizsgálói
kamarai tagsági száma: 005268) helyettes könyvvizsgáló bevonásával, továbbá a könyvvizsgáló
díjazásának megállapítását 14 400 000 Ft/év + áfa
összegben.
Felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő
meghatalmazásának aláírására és kiadására.
Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének napja
Felelős: Tarlós István
380/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek
Zártkörűen Működő Részvénytársaság soron következő közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes képviseletében eljáró, a
főpolgármester által meghatalmazott személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntés meghozatalát:
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– a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlá
tolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., könyvvizsgálói
nyilvántartási száma: 001464, cégjegyzékszáma:
01-09-063022) Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
könyvvizsgálójának történő megválasztását 2019.
június 1-től 2020. május 31-ig terjedő időszakra, a
könyvvizsgálatért felelős személy Mészáros Balázs
(a.n.: …….., lakcíme: …….., könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 005589) könyvvizsgáló bevonásával, továbbá a könyvvizsgáló díjazásának megállapítását 8 900 000 Ft /év + áfa összegben.
Felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő
meghatalmazásának aláírására és kiadására.
Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének napja
Felelős: Tarlós István
381/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében
eljárva úgy dönt, hogy a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
taggyűlési ülés tartása nélküli tagi határozathozatala során a Budapest Főváros Önkormányzata mint
tag képviseletében eljáró, a főpolgármester által
meghatalmazott személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő
döntés meghozatalát:
– Huszár Annamária egyéni vállalkozó (a.n.: ……..,
lakcíme: …….., székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 35. 1/1., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 000194) a Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.
könyvvizsgálójának történő megválasztását 2019.
június 1-től 2020. május 31-ig terjedő időszakra,
továbbá a könyvvizsgáló díjazásának megállapítását 150 000 Ft/hó + áfa összegben.
Felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.
Határidő: a Társaság taggyűlési ülés tartása nélküli
tagi határozathozatalának napja
Felelős: Tarlós István
382/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a
REK Rác Fürdő Eszközkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy
– a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a
Correct Pénzügyi és Könyvszakértő Kft.-t (székhelye: 1026 Budapest, Bimbó út 182., könyvvizs-

2019. szeptember 18.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

1857

gálói kamarai nyilvántartási száma: 000079, cégjegyzékszáma: 01-09-907186), a könyvvizsgálatért
felelős személynek megválasztja Egri István Ivánt
(a.n.: …….., lakcíme: …….., könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma: 003152) 2019. június 1-től
2020. május 31-ig terjedő időtartamra 560 000 Ft/
év + áfa megbízási díjért.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. §
(4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó
változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a
könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

Bp., Martinász u. 22/1., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 004191, cégjegyzékszáma: 01-09187464), a könyvvizsgálatért felelős személynek
megválasztja Csabai Gergelyt (könyvvizsgálói kamarai tagszáma: 006216) 2019. június 1-től 2021.
május 31-ig terjedő időtartamra 80 000 Ft/hó + áfa
megbízási díjért.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. §
(4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó
változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a
könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

383/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében
eljárva úgy dönt, hogy a Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság soron következő közgyűlésén a
Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes
meghatalmazottjaként és képviseletében a közszolgáltatási keretszerződés alapján eljáró BFVK Zrt.
képviselője kötött mandátummal eljárva „igen”
szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:
– a Tolnai Consulting Könyvvizsgáló és Könyvelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1043
Budapest, Csányi László u. 34/A. II. em., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 004141, cégjegyzékszáma: 01-09-878862 ) Rév8 Zrt. könyvvizsgálójának történő megválasztását 2019. június 1-től
2020. május 31-ig terjedő időszakra, a könyvvizsgálatért felelős személy Tolnai István (a.n.: ……..,
lakcíme: …….., könyvvizsgáló kamarai tagszáma:
002532) könyvvizsgáló bevonásával, továbbá a
könyvvizsgáló díjazásának megállapítását 390 000
Ft/év + áfa összegben.
Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének napja
Felelős: Tarlós István

385/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a Szabad
Tér Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy
dönt, hogy
– a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a
Leitner + Leitner Audit és Könyvvizsgáló Kft.-t
(székhelye: 1027 Budapest, Kapás u. 6–12., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 001297, cégjegyzékszáma: 01-09-367040), a könyvvizsgálatért
felelős személynek megválasztja Siklós Mártát
(a.n.: …….., lakcíme: …….., könyvvizsgálói kamarai tagszáma: 003610) 2019. július 1-től 2024. június 30-ig terjedő időtartamra 80 000 Ft/hó + áfa
megbízási díjért.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. §
(4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó
változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a
könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

384/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a
Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szervének
hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy
– a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a
Csabai-Szabó Szakértői Kft.-t (székhelye: 1212

386/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a TRAFÓ
Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szervének hatáskörében
eljárva úgy dönt, hogy
– a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a
Mingus Gazdasági Szolgáltató és Könyvvizsgáló
Kft.-t (székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király tér
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6/a., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 001352,
cégjegyzékszáma: 01-09-268667), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Miszori Ildikót (a.n.: …….., lakcíme: …….., könyvvizsgálói
kamarai tagszáma: 003327) 2019. július 1-től 2024.
június 30-ig terjedő időtartamra 100 000 Ft/hó + áfa
megbízási díjért.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. §
(4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó
változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a
könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 4. pontja: Jelentések Budapest Főváros
Önkormányzatának 2018. évi költségvetési gazdálkodásáról
a) Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata 2018.
évi költségvetésének alakulásáról
Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
387/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata, a
költségvetési intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési beszámolóját az előterjesztés 7/a.–7/f. sz. mellékleteiben fővárosi szinten
összesített 2 280 384 207 E Ft mérlegfőösszeggel.
388/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzat 2018.
évi összevont (konszolidált) beszámolóját az előterjesztés 7/g. sz. melléklete szerinti tartalommal.
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 20/2019. (V. 30.) önkormányzati rendeletét
Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi költségvetése végrehajtásáról.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
389/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi vagyonkimutatását az előterjesztés 5. sz.
melléklete szerinti tartalommal.
A napirend 4. pontja: Jelentések Budapest Főváros
Önkormányzatának 2018. évi költségvetési gazdálkodásáról
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b) Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi
pénzmaradványának jóváhagyására
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
390/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata, a
Főpolgármesteri Hivatal, a Költségvetési Intézmények 2018. évi maradványát az előterjesztés 1. sz.
melléklet 22. oszlopa szerinti tartalommal.
391/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Költségvetési Intézmények:
a) 2018. évi alaptevékenysége kötelezettségvállalással terhelt maradványának felhasználását címkódonkénti, illetve kiemelt előirányzatonkénti bontásban az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti
tartalommal;
b) a 2018. évi vállalkozási tevékenysége maradványának felhasználását címkódonkénti, illetve kiemelt előirányzatonkénti bontásban az előterjesztés
3. sz. melléklete szerinti tartalommal;
c) szabad maradvány elvonását címkódonkénti és
kiemelt előirányzatonkénti bontásban az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.
392/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Főpolgármesteri Hivatal 2018. évi
kötelezettségvállalással terhelt maradványának felhasználását, a szabad maradvány elvonását címkódonkénti, illetve kiemelt előirányzatonkénti bontásban az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti
tartalommal.
393/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat 2018. évi
kötelezettségvállalással terhelt maradványának
felhasználását címkódonkénti, illetve kiemelt előirányzatonkénti bontásban az előterjesztés 6. sz.
melléklete szerinti tartalommal.
394/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Főváros Önkormányzata 2018. évi
maradványelszámolásához kapcsolódó, felhasználási kötöttséggel járó normatív, központosított és
egyéb kötött felhasználású állami támogatások elszámolását az alábbiak szerint:
● a 2018. évi felhasználási kötöttséggel járó normatív felhasználású állami támogatások elszámolását az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal;
● a 2018. évi kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását az előterjesztés
8. sz. melléklete szerinti tartalommal;
● az előző évre (2017.) vonatkozó központosított
előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támo-
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gatások maradványainak elszámolását az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal;
● a vis maior támogatás elszámolását az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal.
395/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata, Főpolgármesteri Hivatala és a Költségvetési Intézmények 2018.
évi maradványáról és a kapcsolódó elvonásokról
szóló döntéseknek megfelelően címenkénti és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2019. évi
költségvetési rendeletben az előirányzatokat az előterjesztés 11. sz. melléklete szerinti tartalommal
módosítja.
396/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzatmódosításokra vonatkozó döntéseket vezesse át a
2019. évi költségvetési rendeleten.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
397/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéseknek meg
felelően gondoskodjon a Költségvetési Intézmé
nyek szabad maradványa befizetésének teljesíté
séről.
Határidő: 2019. június 30.
Felelős: Tarlós István
A napirend 5. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására
Előterjesztő: Tarlós István
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A napirend 6. pontja: Javaslat Drogprevenciós célú
Keret létrehozására
Előterjesztő: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
398/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
egyetért a Budapesti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum céljaival, és 20 000 E Ft összeggel támogatja
azt. Létrehozza a Drogprevenciós Keret céltartalékát, melyből támogatás nyújtható a Fórum céljaival
egyező tevékenységek ellátására támogatási kérelmet benyújtó civil és egyéb szervezetek részére.
399/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
A drogprevencióra nyújtandó támogatások fedezetének biztosítása érdekében 20 000 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím, azon belül
a „Tartalékok” előirányzatát, egyidejűleg azonos
összeggel megemeli az új „9……. Drogprevenciós
Keret céltartaléka” cím, azon belül a „Tartalékok”
előirányzatát.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításról szóló döntést vezesse át a költségvetési
rendeleten.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
A napirend 7. pontja: Javaslat a 2019. évi Bűnmegelőzési keret terhére nyújtandó támogatások tárgyában
alapítványokkal kötendő szerződések jóváhagyására
Előterjesztő: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 21/2019. (VI. 19.) önkormányzati rendeletét
a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet
módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint.

400/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
a bűnmegelőzési és közbiztonsági feladatok végrehajtása érdekében támogatja az alábbi szervezeteket:

TÁMOGATOTT MEGNEVEZÉSE:

TÁMOGATÁS CÉLJA:

TÁMOGATÁS
ÖSSZEGE:
(E Ft)

T-Rádió Közhasznú Alapítvány

Drogprevenciós tárgykörű előadások, bemutatók szervezése.

7 000

Józsefváros Közbiztonságáért
Közalapítvány

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság VIII. kerületi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság épületében található edzőterem,
valamint a földszinti étkező padlóburkolatának felújítása.

2 500

Ferencvárosi Közbiztonsági
Közalapítvány

3 db meglévő, elavult, illetve meghibásodott térfelügyeleti kamera
IP kamerára történő cseréje.

2.000

Terézváros Közrendjéért és
Közbiztonságáért Közalapítvány

Bűnmegelőzési programok, közbiztonsági táborok szervezése.

2 000

Budapest II. kerületi Közbiztonsági
Alapítvány

Működési célú feladatként a T-Com kábelhasználati díj kifizetése,
könyvelés költségei, titkári bér kifizetése, alapítványi célok megvalósulását
segítő kommunikációs anyagok, rendezvények költségei.
Beruházási célú feladatként a közbiztonságot növelő eszközök beszerzése
(például szén-monoxid-jelző, jelzőrendszer stb.).

2 500
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401/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
A bűnmegelőzési és közbiztonsági feladatok végrehajtása érdekében csökkenti a „916502 Bűnmegelőzési keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a
tartalékok előirányzatát 16 000 E Ft-tal, és egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847402 Bűnmegelőzési keret” cím kiadási, azon belül az egyéb
működési célú támogatások áht-n kívülre és az EUnak előirányzatát 10 250 E Ft-tal, az egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 2 500 E Ft-tal, az egyéb beruházási célú
támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 3 250 E Ft-tal.
402/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításra vonatkozó döntést vezesse át a költségvetési rendeleten.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
403/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány közötti támogatási szerződést az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal,
egyben felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 45 nap
Felelős: Tarlós István
404/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány közötti támogatási szerződést az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal,
egyben felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 45 nap
Felelős: Tarlós István
405/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest II. kerületi Közbiztonsági Alapítvány közötti támogatási szerződést az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal,
egyben felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 45 nap
Felelős: Tarlós István
406/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány közötti támogatási
szerződést az előterjesztés 4. számú melléklete sze-
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rinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert
a szerződés aláírására.
Határidő: 45 nap
Felelős: Tarlós István
407/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a T-Rádió Közhasznú Alapítvány közötti támogatási szerződést az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri
a főpolgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 45 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 8. pontja: Javaslat a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti
Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 65/2013.
(IX. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására
Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 22/2019. (VI. 19.) önkormányzati rendeletét
a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket
megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról
szóló 65/2013. (IX. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerint.
A napirend 9. pontja: Javaslat a budapesti szmog
riadóterv módosítására
Előterjesztők: Tarlós István, dr. Szalay-Bobrovniczky
Alexandra, dr. Szeneczey Balázs
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 23/2019. (VI. 19.) önkormányzati rendeletét
a Budapest Főváros szmogriadótervéről szóló 69/2008.
(XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés – előterjesztői kiegészítéssel módosított – 1. számú
melléklete szerint.
A napirend 10. pontja: Javaslat a településkép védelméről szóló 30/2017. (IX. 29.) Főv. Kgy. rendelet módosítására
Előterjesztők: Sárádi Kálmánné dr., dr. Szeneczey Balázs
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 24/2019. (VI. 19.) önkormányzati rendeletét
a településkép védelméről szóló 30/2017. (IX. 29.) Főv.
Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

2019. szeptember 18.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

A napirend 11. pontja: Javaslat a Rác Fürdő és Hotellel összefüggő felszámolási eljárásban meghozandó
döntésekre
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
408/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat és érintett gazdasági
társaságai érdekének, valamint hitelezői igényének védelme érdekében az előterjesztéssel érintett
egyes kérdésekben Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv.
Kgy. rendelet 56. § (4a) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonja a Tulajdonosi, Gazdasági és
Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört, és az alábbi döntést hozza:
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (1) bekezdése szerint a REK Rác Fürdő Eszközkezelő Kft. egyedüli tagjaként, valamint a Társaság alapító okiratának 8.2 lc) pontja és 8.3. pontja
értelmében utasítja a Társaság ügyvezetőjét, hogy
a Rác Fürdő (1013 Budapest, Hadnagy u. 8–10.,
5973/0/A hrsz.) és a Hotel (1013 Budapest, Hadnagy u. 8–10., 5973/0/B hrsz.) felszámoló általi értékesítése során mindkét felépítmény, azaz a teljes
ingatlanegyüttes tulajdonjogának megszerzése érdekében 7 401 490 666 Ft összeghatárig ajánlatot
tegyen.
Határidő: a felépítmények felszámolási eljárásban
történő értékesítése
Felelős: Tarlós István
409/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
A REK Rác Fürdő Eszközkezelő Kft. részére a
Rácz Fürdő (1013 Budapest, Hadnagy u. 8–10.,
5973/0/A hrsz.) és a Hotel (1013 Budapest, Hadnagy u. 8–10., 5973/0/B hrsz.) tulajdonjogának
megszerzése érdekében 7 500 000 E Ft összegű kamatmentes tagi kölcsönt nyújt, amelynek biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím tartalékok előirányzatát 7 500 000 E Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847902
REK Kft. szakmai feladatai”, azon belül „Működési célú visszatérítendő támogatási kölcsön nyújtása,
törlesztése” kiemelt előirányzatot.
410/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításra vonatkozó döntést vezesse át a költségvetési rendeleten.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
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411/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a REK Rác Fürdő Eszközkezelő Kft.
közötti, kölcsön nyújtására vonatkozó megállapodást az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
412/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a tulajdonosi döntéseket küldje meg a REK Kft. ügyvezetője részére
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése értelmében.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 12. pontja: Társaságokkal összefüggő tulajdonosi döntések
a) Javaslat egyes a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos és résztulajdonában lévő gazdasági társaságok
2018. évi beszámolóinak elfogadására vonatkozó
tulajdonosi döntésekre
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
b) Javaslat a kulturális, szociális és sportágazatba tartozó gazdasági társaságok 2018. évi beszámolóival
kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szalay-Bobrov
niczky Alexandra
c) Javaslat a BVH Holding Zrt. 2018. évi éves beszámolójára és 2018. évi konszolidált beszámolójára
vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
d) Javaslat a BVH Zrt. tagvállalatai létesítő okiratainak módosítására
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
e) Javaslat a BKV Zrt. és a BKK Zrt. 2018. évi éves
beszámolóira és 2018. évi konszolidált beszámolóira vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
f) Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. éves rendes közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes
döntések meghozatalára
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
g) Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2019.
május 31-én tartandó éves rendes közgyűlésének
napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések
meghozatalára
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
h) Javaslat a Fővárosi Közbeszerzési Kft. BVH Zrt.-be
történő beolvadásával kapcsolatos végleges döntések meghozatalára
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
i) Javaslat egyes gazdasági társaságok létesítő okiratának, valamint SZMSZ-ének módosítására
Előterjesztők: dr. Szeneczey Balázs, dr. SzalayBobrovniczky Alexandra
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j) Javaslat a BFVK Zrt. 2019. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésének 1. számú módosítására, megvalósítási megállapodás megszüntetésére, valamint a
BFVK Zrt. 2019. évi üzleti tervének jóváhagyására
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
12/a. Javaslat egyes a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos és résztulajdonában lévő gazdasági társaságok
2018. évi beszámolóinak elfogadására vonatkozó tulajdonosi döntésekre
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
413/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest
Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. legfőbb szerveként eljárva:
– Elfogadja az Igazgatóság határozatát a Társaság
2018. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését, határozatát a Társaság 2018. évi beszámolójáról és üzleti jelentéséről.
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának
(CORRECT Pénzügyi és Könyvszakértő Kft., nyilvántartásba vételi szám: 000079, Egri István Iván
kamarai tagsági szám: 003152) jelentését a Társaság 2018. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja – figyelemmel a felügyelőbizottság
határozataira és a könyvvizsgáló jelentésére – a
Társaság 2018. üzleti évre vonatkozó beszámolóját
(mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:
ÉVES BESZÁMOLÓ
Mérlegfőösszeg
Saját tőke
Jegyzett tőke
Adózás előtti eredmény
Adózott eredmény

2018. december 31.
2 363 039 E Ft
1 496 077 E Ft
721 280 E Ft
43 875 E Ft
39 752 E Ft

– Elfogadja a 2018. évi adózott eredmény eredménytartalékba történő helyezését.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való
közléssel válik hatályossá.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
414/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, az
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ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. legfőbb
szerveként eljárva:
– Elfogadja az ügyvezető jelentését a Társaság
2018. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését, határozatát a Társaság 2018. évi éves beszámolójáról és
üzleti jelentéséről.
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Audit Assistance Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.,
1042 Budapest, Árpád út 51–53., Fekete Ildikó
könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 007262) jelentését a Társaság 2018. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a
Társaság 2018. üzleti évre vonatkozó beszámolóját
(mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:
ÉVES BESZÁMOLÓ
Mérlegfőösszeg
Saját tőke
Jegyzett tőke
Adózás előtti eredmény
Adózott eredmény

2018. december 31.
1 564 850 E Ft
1 453 937 E Ft
588 500 E Ft
15 167 E Ft
14 348 E Ft

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való
közléssel válik hatályossá.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
415/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest
Főváros Városépítési Tervező Kft. legfőbb szerveként eljárva:
– Elfogadja az ügyvezető jelentését a Társaság a
2018. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését, határozatát a Társaság 2018. évi éves beszámolójáról és
üzleti jelentéséről.
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának
(CORRECT Pénzügyi és Könyvszakértő Kft., 1026
Budapest, Bimbó út 182., Egri István Iván könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003152) jelentését
a Társaság 2018. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2018. üzleti évre vonatkozó beszámolóját
(mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:
ÉVES BESZÁMOLÓ
Mérlegfőösszeg
Saját tőke
Jegyzett tőke
Adózás előtti eredmény
Adózott eredmény

2018. december 31.
221 595 E Ft
147 361 E Ft
45 000 E Ft
19 054 E Ft
18 118 E Ft
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– Elfogadja a 2018. évi adózott eredmény eredménytartalékba történő helyezését.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való
közléssel válik hatályossá.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
416/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva
úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. évi rendes közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes képviseletében eljáró főpolgármester által meghatalmazott részvényesi képviselő
kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával
támogassa a következő döntések meghozatalát:
– Az Igazgatóság számviteli törvény szerinti
2018. évi éves beszámolójáról, az engedélyes tevékenységek számviteli szétválasztásáról és üzleti jelentéséről szóló javaslatának elfogadását.
– A Társaság könyvvizsgálója (BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft., 1103 Budapest, Kőér utca
2/a., Kékesi Péter könyvvizsgáló, kamarai tagsági
száma: 007128) jelentésének elfogadását a Társaság 2018. évi éves beszámolójáról, az engedélyes
tevékenységek számviteli szétválasztásáról és üzleti jelentéséről.
– A felügyelőbizottság jelentésének, határozatának elfogadását a Fővárosi Vízművek Zrt. számviteli törvény szerinti 2018. éves beszámolójáról és
üzleti jelentéséről.
– A felügyelőbizottság beszámolójának tudomásulvételét a felügyelőbizottság 2018. évi tevékenységéről.
– Az Igazgatóság és felügyelőbizottság határo
zataiban foglaltakra figyelemmel a Társaság számviteli törvény szerinti 2018. évi éves beszámolójának és üzleti jelentésének, valamint az adózott
eredmény felhasználására vonatkozó javaslat alábbi főbb számokkal történő elfogadását:
ÉVES BESZÁMOLÓ
Mérlegfőösszeg
Adózás előtti eredmény
Eredménytartalék
Lekötött tartalék
Osztalék
Adózott eredmény

2018. december 31.
(adatok M Ft-ban)
128 061
708
5 844
2 678
0
544

– A 2018. évi adózott eredmény teljes összegének
eredménytartalékba történő átvezetésének jóváhagyását.
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– Az igazgatósági tagok részére a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. §
(1) bekezdése szerinti felmentvény megadását azzal, hogy a felmentvény megadása igazolja, hogy
az igazgatósági tagok munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.
– Felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.
Határidő: a Társaság évi rendes közgyűlésének napja, 2019. május 30.
Felelős: Tarlós István
417/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva
úgy dönt, hogy a BDK Budapesti Dísz– és Közvilágítási Kft. évi rendes taggyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata mint tag képviseletében a főpolgármester által meghatalmazott tagi képviselője
kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával
támogassa a következő döntések meghozatalát:
– Az ügyvezető által a Társaság 2018. évi tevékenységéről készített üzleti jelentésének elfogadását.
– A Társaság felügyelőbizottsága jelentésének,
határozatának elfogadását a Társaság 2018. évi beszámolójáról és üzleti jelentéséről.
– A könyvvizsgáló (Auditor-Partners Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., nyilvántartási
szám: 000874, Pluhár Márta könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 004623) jelentésének elfogadását
a Társaság 2018. évi beszámolójáról.
– Az ügyvezető által készített, a Társaság 2018.
üzleti évre vonatkozó beszámolójának elfogadását
a következők szerint:
2018. december 31.
ÉVES BESZÁMOLÓ
(adatok E Ft-ban)
Mérlegfőösszeg
17 053 228
Saját tőke
10 361 172
Jegyzett tőke
8 478 900
Adózás előtti eredmény
603 703
Adózott eredmény
596 810
– Az ügyvezető felügyelőbizottság által jóváhagyott osztalékfizetési javaslatának elfogadását,
mely szerint: az ELMŰ Nyrt. tag részére a társasági
szerződés alapján a társasági taggyűlést követő 30.
napig fizetendő osztalék összege 86 979 E Ft.
– Felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.
Határidő: a Társaság évi rendes taggyűlésének napja,
2019. május 30.
Felelős: Tarlós István

1864

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

418/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva
úgy dönt, hogy a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú Kft. taggyűlési ülés nélküli tagi írásbeli határozathozatala során Budapest Főváros Önkormányzata mint tag képviseletében eljáró, a főpolgármester által meghatalmazott tagi képviselő
kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával
támogassa a következő döntések meghozatalát:
– A Társaság felügyelőbizottsága jelentésének, ha
tározatának elfogadását a Társaság 2018. évi éves
beszámolójáról és üzleti jelentéséről.
– A Társaság könyvvizsgálójának (Huszár Anna
mária kamarai tag könyvvizsgáló, tagsági szám:
000194) jelentését a Társaság 2018. évi éves beszámolójáról.
– Az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság
2018. üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának
(mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet,
közhasznúsági melléklet, üzleti jelentés) elfogadását a következők szerint:
2018. december 31.
ÉVES BESZÁMOLÓ
(adatok E Ft-ban)
Mérlegfőösszeg
307 282
Saját tőke
265 154
Jegyzett tőke
50 000
Adózás előtti eredmény
759
Adózott eredmény
759
Vállalkozási eredmény
759
Közhasznú eredmény
0
– A 2018. évi adózott eredmény eredménytartalékba történő helyezésének jóváhagyását.
– Felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.
Határidő: a taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatal napja
Felelős: Tarlós István
419/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy.
rendelet 40. § (7) bekezdése alapján eseti jelleggel
magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv.
Kgy. rendelet 56. § (4a) bekezdése alapján a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskörét, és a REK Rác Fürdő Eszközkezelő Kft. legfőbb szerveként:
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának
(CORRECT Pénzügyi és Könyvszakértő Kft., 1026
Budapest, Bimbó út 182., Egri István Iván könyv-
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vizsgáló, kamarai tagsági szám: 003152) jelentését
a Társaság 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójáról.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését, határozatát a Társaság 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójáról.
– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, és a
Társaság felügyelőbizottsága javaslatával egyező
2018. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét) a
következők szerint:
ÉVES BESZÁMOLÓ
Mérlegfőösszeg
Saját tőke
Jegyzett tőke
Adózás előtti eredmény
Adózott eredmény

2018. december 31.
2 860 253 E Ft
2 856 892 E Ft
2 403 270 E Ft
–8 699 E Ft
–8 699 E Ft

– Elfogadja a 2018. évi mérleg szerinti eredmény
(veszteség) eredménytartalékba történő helyezését.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való
közléssel válik hatályossá.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
12/b. Javaslat a kulturális, szociális és sportágazatba tartozó gazdasági társaságok 2018. évi beszámolóival
kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
420/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest
Bábszínház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva:
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (RÉDUÓ Könyvvizsgáló Bt., 1037 Budapest, Táborhegyi út 25., Rédei Emese könyvvizsgáló, kamarai
tagsági szám: 004125) jelentését a Társaság 2018.
évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését, határozatát a Társaság 2018. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a
Társaság 2018. üzleti évre vonatkozó beszámolóját
(mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:
ÉVES BESZÁMOLÓ
Mérlegfőösszeg
Saját tőke
Jegyzett tőke
Adózás előtti eredmény

2018. december 31.
447 873 E Ft
252 579 E Ft
3 000 E Ft
17 926 E Ft

2019. szeptember 18.
Közhasznú eredmény
Adózott eredmény

FŐVÁROSI KÖZLÖNY
16 059 E Ft
17 916 E Ft

– Elfogadja a 2018. évi adózott eredmény eredménytartalékba történő helyezését.
– Tudomásul veszi a felügyelőbizottság 2018. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való
közléssel válik hatályossá.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
421/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a József Attila Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva:
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Dr.
PRINTZ ÉS TÁRSA Nemzetközi Könyvvizsgáló
Kft., 1181 Budapest, Barcsay u. 36., dr. Printz János könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 004097)
jelentését a Társaság 2018. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését, határozatát a Társaság 2018. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a
Társaság 2018. üzleti évre vonatkozó beszámolóját
(mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági jelentését)
a következők szerint:
ÉVES BESZÁMOLÓ
Mérlegfőösszeg
Saját tőke
Jegyzett tőke
Adózás előtti eredmény
Közhasznú eredmény
Adózott eredmény

2018. december 31.
507 587 E Ft
289 201 E Ft
3 000 E Ft
–9 826 E Ft
–9 898 E Ft
–9 832 E Ft

– Elfogadja a 2018. évi adózott eredmény (veszteség) eredménytartalék terhére történő elszámolását.
– Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a 2018.
évi veszteségre tekintettel a Társaság biztonságos
működésének tulajdonosi nyomon követése érdekében, 2019. június 30. fordulónapra készítsen évközi kiértékelő jelentést, valamint a 2019. évi első
féléves tényadatok alapján készítse el a 2019. évi
éves várható adatok bemutatását – üzleti terv részletezettségében és formájában –, és azt 2019. augusztus 31-ig nyújtsa be a Főpolgármesteri Hivatal
részére.
– Tudomásul veszi a felügyelőbizottság 2018. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját.
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– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való
közléssel válik hatályossá.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
422/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Katona József Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva:
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának
(MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.,
1188 Budapest, Bercsényi Miklós u. 29/a., Tóth József könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002555)
jelentését a Társaság 2018. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését, határozatát a Társaság 2018. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a
Társaság 2018. üzleti évre vonatkozó beszámolóját
(mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:
ÉVES BESZÁMOLÓ
Mérlegfőösszeg
Saját tőke
Jegyzett tőke
Adózás előtti eredmény
Közhasznú eredmény
Adózott eredmény

2018. december 31.
656 221 E Ft
470 021 E Ft
3 000 E Ft
169 092 E Ft
124 103 E Ft
168 234 E Ft

– Elfogadja a 2018. évi adózott eredmény eredménytartalékba történő helyezését.
– Tudomásul veszi a felügyelőbizottság 2018. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való
közléssel válik hatályossá.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
423/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Kolibri
Gyermek– és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva:
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (BPOAUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Kft.,
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FŐVÁROSI KÖZLÖNY
1146 Budapest, Zichy Géza u. 5., Miszori Ildikó
könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003327) jelentését a Társaság 2018. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését, határozatát a Társaság 2018. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a
Társaság 2018. üzleti évre vonatkozó beszámolóját
(mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ
Mérlegfőösszeg
Saját tőke
Jegyzett tőke
Adózás előtti eredmény
Közhasznú eredmény
Adózott eredmény

2018. december 31.
207 439 E Ft
129 022 E Ft
3 000 E Ft
33 409 E Ft
32 771 E Ft
33 409 E Ft

– Elfogadja a 2018. évi adózott eredmény eredménytartalékba történő helyezését.
– Tudomásul veszi a felügyelőbizottság 2018. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való
közléssel válik hatályossá.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
424/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Madách
Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva:
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának
(MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.,
1188 Budapest, Bercsényi Miklós u. 29/a., Tóth József könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002555)
jelentését a Társaság 2018. évi éves beszámoló
járól.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését, határozatát a Társaság 2018. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a
Társaság 2018. üzleti évre vonatkozó beszámolóját
(mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:
ÉVES BESZÁMOLÓ
Mérlegfőösszeg
Saját tőke
Jegyzett tőke
Adózás előtti eredmény
Közhasznú eredmény
Adózott eredmény

2018. december 31.
1 862 526 E Ft
1 178 151 E Ft
3 500 E Ft
–32 133 E Ft
–45 798 E Ft
–32 133 E Ft

2019. szeptember 18.

– Elfogadja a 2018. évi adózott eredmény (veszteség) eredménytartalék terhére történő elszámolását.
– Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a 2018.
évi veszteségre tekintettel a Társaság biztonságos
működésének tulajdonosi nyomon követése érdekében, 2019. június 30. fordulónapra készítsen évközi kiértékelő jelentést, valamint a 2019. évi első
féléves tényadatok alapján készítse el a 2019. éves
várható adatok bemutatását – üzleti terv részletezettségében és formájában – és azt 2019. augusztus
31-ig nyújtsa be a Főpolgármesteri Hivatal részére.
– Tudomásul veszi a felügyelőbizottság 2018. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való
közléssel válik hatályossá.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
425/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, az Örkény
István Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként
eljárva:
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának
(MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.,
1188 Budapest, Bercsényi Miklós u. 29/a., Tóth József könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002555)
jelentését a Társaság 2018. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését, határozatát a Társaság 2018. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a
Társaság 2018. üzleti évre vonatkozó beszámolóját
(mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:
ÉVES BESZÁMOLÓ
Mérlegfőösszeg
Saját tőke
Jegyzett tőke
Adózás előtti eredmény
Közhasznú eredmény
Adózott eredmény

2018. december 31.
825 435 E Ft
28 796 E Ft
3 000 E Ft
2 900 E Ft
2 874 E Ft
2 896 E Ft

– Elfogadja a 2018. évi adózott eredmény eredménytartalékba történő helyezését.
– Tudomásul veszi a felügyelőbizottság 2018. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való
közléssel válik hatályossá.

2019. szeptember 18.
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Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
426/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Radnóti
Miklós Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként
eljárva:
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (FÉBA
Könyvvizsgáló és Könyvelő Bt., 1161 Budapest,
Nap u. 18., Fábik-Balogh Éva könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 006057) jelentését a Társaság
2018. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését, határozatát a Társaság 2018. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a
Társaság 2018. üzleti évre vonatkozó beszámolóját
(mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:
ÉVES BESZÁMOLÓ
Mérlegfőösszeg
Saját tőke
Jegyzett tőke
Adózás előtti eredmény
Közhasznú eredmény
Adózott eredmény

2018. december 31.
685 880 E Ft
396 194 E Ft
3 000 E Ft
90 192 E Ft
83 946 E Ft
90 119 E Ft

– Elfogadja a 2018. évi adózott eredmény ered
ményartalékba történő helyezését.
– Tudomásul veszi a felügyelőbizottság 2018. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való
közléssel válik hatályossá.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
427/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Szabad 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) jelentését a Társaság 2018. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését, határozatát a Társaság 2018. évi éves beszámolójáról.
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– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a
Társaság 2018. üzleti évre vonatkozó beszámolóját
(mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági jelentését)
a következők szerint:
ÉVES BESZÁMOLÓ
Mérlegfőösszeg
Saját tőke
Jegyzett tőke
Adózás előtti eredmény
Közhasznú eredmény
Adózott eredmény

2018. december 31.
307 032 E Ft
216 647 E Ft
3 500 E Ft
93 434 E Ft
69 171 E Ft
93 268 E Ft

– Elfogadja a 2018. évi adózott eredmény eredménytartalékba történő helyezését.
– Tudomásul veszi a felügyelőbizottság 2018. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való
közléssel válik hatályossá.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
428/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Thália
Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva:
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának
(Debit-Credit Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft., 1143 Budapest, Ilka u. 20., Almási Valéria
könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002879) jelentését a Társaság 2018. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését, határozatát a Társaság 2018. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a
Társaság 2018. üzleti évre vonatkozó beszámolóját
(mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:
ÉVES BESZÁMOLÓ
Mérlegfőösszeg
Saját tőke
Jegyzett tőke
Adózás előtti eredmény
Közhasznú eredmény
Adózott eredmény

2018. december 31.
2 230 215 E Ft
807 827 E Ft
3 000 E Ft
330 176 E Ft
325 497 E Ft
329 858 E Ft

– Elfogadja a 2018. évi adózott eredmény eredménytartalékba történő helyezését.
– Tudomásul veszi a felügyelőbizottság 2018. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a
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Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való
közléssel válik hatályossá.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
429/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a TRAFÓ
Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. legfőbb
szerveként eljárva:
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Min
gus Gazdasági Szolgáltató és Könyvvizsgáló Kft.,
1165 Budapest, Mátyás király tér 6/A., Miszori Ildikó könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003327)
jelentését a Társaság 2018. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését, határozatát a Társaság 2018. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a
Társaság 2018. üzleti évre vonatkozó beszámolóját
(mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:
ÉVES BESZÁMOLÓ
Mérlegfőösszeg
Saját tőke
Jegyzett tőke
Adózás előtti eredmény
Közhasznú eredmény
Adózott eredmény

2018. december 31.
433 095 E Ft
347 848 E Ft
3 000 E Ft
8 258 E Ft
8 894 E Ft
8 252 E Ft

– Elfogadja a 2018. évi adózott eredmény eredménytartalékba történő helyezését.
– Tudomásul veszi a felügyelőbizottság 2018. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való
közléssel válik hatályossá.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
430/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, az Új Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva:
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (BPOAUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Kft.,
1146 Budapest, Zichy Géza u. 5., Miszori Ildikó
könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003327) jelentését a Társaság 2018. évi éves beszámolójáról.

2019. szeptember 18.

– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését, határozatát a Társaság 2018. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a
Társaság 2018. üzleti évre vonatkozó beszámolóját
(mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:
ÉVES BESZÁMOLÓ
Mérlegfőösszeg
Saját tőke
Jegyzett tőke
Adózás előtti eredmény
Közhasznú eredmény
Adózott eredmény

2018. december 31.
221 993 E Ft
163 151 E Ft
3 000 E Ft
964 E Ft
–11 352 E Ft
964 E Ft

– Elfogadja a 2018. évi adózott eredmény eredménytartalékba történő helyezését.
– Tudomásul veszi a felügyelőbizottság 2018. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való
közléssel válik hatályossá.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
431/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Vígszínház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva:
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (FÉBA
Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft., 1161 Budapest,
Nap u. 18., Fábik-Balogh Éva könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 006057) jelentését a Társaság
2018. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését, határozatát a Társaság 2018. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a
Társaság 2018. üzleti évre vonatkozó beszámolóját
(mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:
ÉVES BESZÁMOLÓ
Mérlegfőösszeg
Saját tőke
Jegyzett tőke
Adózás előtti eredmény
Közhasznú eredmény
Adózott eredmény

2018. december 31.
1 950 385 E Ft
1 325 397 E Ft
3 000 E Ft
772 800 E Ft
737 288 E Ft
771 549 E Ft

– Elfogadja a 2018. évi adózott eredmény eredménytartalékba történő helyezését.
– Tudomásul veszi a felügyelőbizottság 2018. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját.

2019. szeptember 18.
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– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való
közléssel válik hatályossá.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
432/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Fesztivál– és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.
legfőbb szerveként eljárva:
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (HKH
Consulting Számviteli és Gazdasági Tanácsadó
Kft., 1132 Budapest, Váci út 34. III. 2., Horváth János könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003436)
jelentését a Társaság 2018. évi egyszerűsített éves
beszámolójáról.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését, határozatát a Társaság 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójáról.
– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a
Társaság 2018. üzleti évre vonatkozó egyszerűsített
éves beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását,
kiegészítő mellékletét, közhasznúsági mellékletét)
a következők szerint:
ÉVES BESZÁMOLÓ
Mérlegfőösszeg
Saját tőke
Jegyzett tőke
Adózás előtti eredmény
Közhasznú eredmény
Adózott eredmény

2018. december 31.
1 454 953 E Ft
876 899 E Ft
10 000 E Ft
141 286 E Ft
–91 311 E Ft
139 459 E Ft

– Elfogadja a 2018. évi adózott eredmény eredménytartalékba történő helyezését.
– Tudomásul veszi a felügyelőbizottság 2018. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való
közléssel válik hatályossá.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
433/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva:
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (BPOAUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Kft.,
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1146 Budapest, Zichy Géza u. 5., Miszori Ildikó
könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003327) jelentését a Társaság 2018. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését, határozatát a Társaság 2018. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a
Társaság 2018. üzleti évre vonatkozó beszámolóját
(mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:
ÉVES BESZÁMOLÓ
Mérlegfőösszeg
Saját tőke
Jegyzett tőke
Adózás előtti eredmény
Adózott eredmény

2018. december 31.
102 146 E Ft
3 000 E Ft
3 000 E Ft
0 E Ft
0 E Ft

– Tudomásul veszi a felügyelőbizottság 2018. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való
közléssel válik hatályossá.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
434/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit
Kft. legfőbb szerveként eljárva:
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Adó
szervíz-93 Adó és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1031
Budapest, Malomkerék u. 3., dr. Bakonyiné Juhász Ildikó könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám:
002907) jelentését a Társaság 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójáról.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését, határozatát a Társaság 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójáról.
– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a
Társaság 2018. üzleti évre vonatkozó egyszerűsített
éves beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását,
kiegészítő mellékletét, közhasznúsági mellékletét)
a következők szerint:
ÉVES BESZÁMOLÓ
Mérlegfőösszeg
Saját tőke
Jegyzett tőke
Adózás előtti eredmény
Közhasznú eredmény
Adózott eredmény

2018. december 31.
589 387 E Ft
493 219 E Ft
3 000 E Ft
121 012 E Ft
101 163 E Ft
119 333 E Ft

– Elfogadja a 2018. évi adózott eredmény eredménytartalékba történő helyezését.
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– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való
közléssel válik hatályossá.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
435/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a 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) jelentését a Társaság 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójáról.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését, határozatát a Társaság 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójáról
– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a
Társaság 2018. üzleti évre vonatkozó egyszerűsített
éves beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását,
kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:
ÉVES BESZÁMOLÓ
Mérlegfőösszeg
Saját tőke
Jegyzett tőke
Adózás előtti eredmény
Közhasznú eredmény
Adózott eredmény

2018. december 31.
152 094 E Ft
51 767 E Ft
10 000 E Ft
–3 657 E Ft
–5 290 E Ft
–3 657 E Ft

– Elfogadja a 2018. évi adózott eredmény (veszteség) eredménytartalék terhére történő elszámolását.
– Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a 2018.
évi veszteségre tekintettel a Társaság biztonságos
működésének tulajdonosi nyomon követése érdekében, 2019. június 30. fordulónapra készítsen évközi kiértékelő jelentést, valamint a 2019. évi első
féléves tényadatok alapján készítse el a 2019. évi
éves várható adatok bemutatását – üzleti terv részletezettségében és formájában –, és azt 2019. augusztus 31-ig nyújtsa be a Főpolgármesteri Hivatal
részére.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való
közléssel válik hatályossá.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

2019. szeptember 18.

436/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest
Film Forgalmazó és Moziüzemi Zrt. legfőbb szerveként eljárva:
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Csa
bai-Szabó Szakértői Kft., 1212 Budapest, Martinász utca 22/1.; Csabai Gergely könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 006216) jelentését a Társaság
2018. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja az Igazgatóság határozatát a Társaság
2018. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését, határozatát a Társaság 2018. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja a Társaság 2018. évi éves beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő
mellékletét, üzleti jelentését) az igazgatóság vonatkozó javaslatával a következők szerint:
ÉVES BESZÁMOLÓ
Mérlegfőösszeg
Saját tőke
Jegyzett tőke
Adózás előtti eredmény
Adózott eredmény

2018. december 31.
1 652 162 E Ft
1 315 111 E Ft
1 271 000 E Ft
45 797 E Ft
44 750 E Ft

– Elfogadja a 2018. évi adózott eredmény eredménytartalékba történő helyezését.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse a
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való
közléssel válik hatályossá.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
12/c. Javaslat a BVH Holding Zrt. 2018. évi éves beszámolójára és 2018. évi konszolidált beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára
437/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. legfőbb
szerveként eljárva:
– Elfogadja az Igazgatóság határozatát a Társaság 2018. évi éves beszámolójáról és üzleti jelenté
séről.
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (BDO
Magyarország Könyvvizsgáló Kft., 1103 Budapest,
Kőér utca 2/a., könyvvizsgálatért felelős személy:
Baumgartner Ferenc bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002955) jelentését a Társaság
2018. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről.

2019. szeptember 18.
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– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését, határozatát a Társaság 2018. évi éves beszámolójáról és
üzleti jelentéséről.
– Elfogadja a Társaság 2018. évi éves beszámolóját (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés) az alábbiak szerint:
ÉVES BESZÁMOLÓ
Mérlegfőösszeg
Saját tőke
Jegyzett tőke
Üzemi eredmény
Adózás előtti eredmény
Adózott eredmény

2018. december 31.
126 682 308 E Ft
126 591 263 E Ft
50 319 000 E Ft
–17 779 E Ft
–10 895 760 E Ft
–10 895 760 E Ft

– Elfogadja a 2018. évi adózott eredmény (veszteség) eredménytartalékba történő helyezését.
– Az elfogadott tagvállalati beszámolók alapján a
tagvállalatoktól elvont összesen 2 600 000 E Ft osztalékból (FŐTÁV Zrt.-től 1 200 000 E Ft, BGYH
Zrt.-től 1 400 000 E Ft) a Fővárosi Önkormányzatot 2 400 000 E Ft illeti meg, amely összeg 2019.
augusztus 31-ei fordulónapra készítendő közbenső
mérleg alapján, osztalékelőleg címén kerüljön kifizetésre legkésőbb 2019. december 31-ig.
Határidő: a közbenső mérleg készítésére: 2019. augusztus 31.,
az osztalékelőleg-fizetésre: 2019. december 31.
Felelős: Tarlós István
– Felkéri a főpolgármestert, hogy a BVH Zrt.
vezető tisztségviselője útján gondoskodjon arról,
hogy a Monitoring-Controlling Kézikönyv előírásai alapján a BVH Zrt. az üzemi (üzleti) szinten
veszteséges beszámolóra tekintettel készítsen kiértékelő jelentést 2019. június 30. fordulónapra, valamint a 2019. évi első féléves tényadatok alapján
mutassa be a 2018. évi várható adatokat – az üzleti terv részletezettségében és formájában –, és azt
2019. augusztus 31-ig nyújtsa be a Főpolgármesteri
Hivatal részére.
– Tudomásul veszi a Társaság felügyelőbizottságának 2018. évi tevékenységéről szóló, az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tájékoztatóját.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való
közléssel válik hatályossá.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
438/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. legfőbb
szerveként eljárva:
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– Jóváhagyja a Társaság könyvvizsgálójának (BDO
Magyarország Könyvvizsgáló Kft., 1103 Budapest,
Kőér utca 2/a., könyvvizsgálatért felelős személy:
Baumgartner Ferenc bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002955) jelentését a Társaság
2018. évi konszolidált éves beszámolójáról és konszolidált üzleti jelentéséről.
– Jóváhagyja az Igazgatóság határozatát a Társaság 2018. évi konszolidált éves beszámolójáról és
konszolidált üzleti jelentéséről.
– Jóváhagyja a felügyelőbizottság jelentését, határozatát a Társaság 2018. évi konszolidált éves beszámolójáról és konszolidált üzleti jelentéséről.
– A könyvvizsgálói jelentésre figyelemmel jóváhagyja a Társaság 2018. üzleti évére vonatkozó
konszolidált éves beszámolóját (konszolidált mérlegét, konszolidált eredménykimutatását, konszolidált kiegészítő mellékletét) és konszolidált üzleti
jelentését az alábbi fő számokkal:
KONSZOLIDÁLT
BESZÁMOLÓ
Mérlegfőösszeg
Saját tőke
Jegyzett tőke
Adózás előtti eredmény
Adózott eredmény
Korrigált adózott eredmény

2018. december 31.
213 325 748 E Ft
113 605 370 E Ft
50 319 000 E Ft
5 531 170 E Ft
4 562 523 E Ft
4 555 466 E Ft

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való
közléssel válik hatályossá.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
12/d. Javaslat a BVH Zrt. tagvállalatai létesítő okiratainak módosítására
439/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. §
(3) bekezdésében foglaltak alapján a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabálya VI. fejezet
1. y) ya) alpontja és az FKF Nonprofit Zrt. Alapszabálya VII. fejezet 1. a) alpontja szerinti hatáskörében eljárva módosítja az FKF Nonprofit Zrt.
Alapszabályát a telephelyek változására való tekintettel az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti
tartalommal, és jóváhagyja a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy jelen határozatot
a BVH Zrt. részére küldje meg annak érdekében,
hogy az FKF Nonprofit Zrt. részére szóló részvé-
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nyesi határozat kiadásra és az alapszabály-módosításhoz kapcsolódó cégbírósági eljárás határidőben
megindításra kerülhessen.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
440/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. §
(3) bekezdésében foglaltak alapján a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabálya VI. fejezet
1. y) ya) alpontja és az FKF Nonprofit Zrt. Alapszabálya VII. fejezet 1. a) alpontja szerinti hatáskörében eljárva 2019. szeptember 1. napjával hatályon
kívül helyezi az FKF Nonprofit Zrt. akkor hatályos
Alapszabályát, és 2019. szeptember 1-i hatállyal
elfogadja az FKF Nonprofit Zrt. Alapszabályát az
előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy jelen határozatot
a BVH Zrt. részére küldje meg annak érdekében,
hogy az FKF Nonprofit Zrt. részére szóló részvényesi határozat kiadásra és az alapszabály-módosításhoz kapcsolódó cégbírósági eljárás határidőben
megindításra kerülhessen.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
441/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. §
(3) bekezdésében foglaltak alapján a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabálya VI. fejezet
1. y) ya) alpontja és a FŐTÁV Zrt. Alapszabálya
VII. fejezet 2. a) alpontja szerinti hatáskörében eljárva 2019. szeptember 1. napjával hatályon kívül
helyezi a FŐTÁV Zrt. hatályos Alapszabályát, és
2019. szeptember 1-i hatállyal elfogadja a FŐTÁV
Zrt. Alapszabályát az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy jelen határozatot
a BVH Zrt. részére küldje meg annak érdekében,
hogy a FŐTÁV Zrt. részére szóló részvényesi határozat kiadásra és az alapszabály-módosításhoz
kapcsolódó cégbírósági eljárás határidőben megindításra kerülhessen.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
442/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
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57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a BVH
Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen
Működő Részvénytársaság Alapszabálya VI. fejezet 1. y) ya) alpontja és a Budapest Gyógyfürdői
Zrt. Alapszabálya VII. fejezet 2. a) alpontja szerinti
hatáskörében eljárva 2019. szeptember 1. napjával
hatályon kívül helyezi a Budapest Gyógyfürdői Zrt.
hatályos Alapszabályát, és 2019. szeptember 1-i hatállyal elfogadja a Budapest Gyógyfürdői Zrt. Alapszabályát az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy jelen határozatot
a BVH Zrt. részére küldje meg annak érdekében,
hogy a Budapest Gyógyfürdői Zrt. részére szóló
részvényesi határozat kiadásra és az alapszabálymódosításhoz kapcsolódó cégbírósági eljárás határidőben megindításra kerülhessen.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
443/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a BVH
Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen
Működő Részvénytársaság Alapszabálya VI. fejezet 1. y) ya) alpontja és a Budapesti Temetkezési
Intézet Zrt. Alapszabálya VII. fejezet 1. a) alpontja
szerinti hatáskörében eljárva 2019. szeptember 1.
napjával hatályon kívül helyezi a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. hatályos Alapszabályát, és 2019.
szeptember 1-i hatállyal elfogadja a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. Alapszabályát az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy jelen határozatot
a BVH Zrt. részére küldje meg annak érdekében,
hogy a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. részére
szóló részvényesi határozat kiadásra és az alapszabály-módosításhoz kapcsolódó cégbírósági eljárás
határidőben megindításra kerülhessen.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
444/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a BVH
Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen
Működő Részvénytársaság Alapszabálya VI. fejezet 1. y) ya) alpontja és a FŐKERT Nonprofit Zrt.
Alapszabálya VII. fejezet 1. a) alpontja szerinti hatáskörében eljárva 2019. szeptember 1. napjával
hatályon kívül helyezi a FŐKERT Nonprofit Zrt.
hatályos Alapszabályát és 2019. szeptember 1-i hatállyal elfogadja a FŐKERT Nonprofit Zrt. Alap-
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szabályát az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy jelen határozatot
a BVH Zrt. részére küldje meg annak érdekében,
hogy a FŐKERT Nonprofit Zrt. részére szóló részvényesi határozat kiadásra és az alapszabály-módosításhoz kapcsolódó cégbírósági eljárás határidőben megindításra kerülhessen.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
445/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. §
(3) bekezdésében foglaltak alapján a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabálya VI. fejezet
1. y) ya) alpontja és a FŐKÉTÜSZ Kft. alapító okirata VIII. fejezet 1. a) alpontja szerinti hatáskörében eljárva 2019. szeptember 1. napjával hatályon
kívül helyezi a FŐKÉTÜSZ Kft. hatályos alapító
okiratát, és 2019. szeptember 1-i hatállyal elfogadja
a FŐKÉTÜSZ Kft. alapító okiratát az előterjesztés
8. számú melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy jelen határozatot
a BVH Zrt. részére küldje meg annak érdekében,
hogy a FŐKÉTÜSZ Kft. részére szóló tagi határozat kiadásra és az alapítóokirat-módosításhoz kapcsolódó cégbírósági eljárás határidőben megindításra kerülhessen.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
446/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. §
(3) bekezdésében foglaltak alapján a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabálya VI. fejezet
1. y) ya) alpontja és a Fővárosi Közbeszerzési Kft.
alapító okiratának VII. fejezet 7.1. pont a) alpontja
szerinti hatáskörében eljárva módosítja a Fővárosi
Közbeszerzési Kft. alapító okiratát székhelyének
változására való tekintettel az előterjesztői kiegészítés 13. számú melléklete szerinti tartalommal,
és jóváhagyja a módosítással egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratát az előterjesztői kiegészítés
14. számú melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a határozatot a
BVH Zrt. részére küldje meg annak érdekében,
hogy a Fővárosi Közbeszerzési Kft. részére szóló
tagi határozat kiadásra és az alapítóokirat-módosításhoz kapcsolódó cégbírósági eljárás határidőben
megindításra kerülhessen.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
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447/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy.
rendelet 54. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, eseti jelleggel magához vonva a főpolgármesternek a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv.
Kgy. rendelet 23. § (3) bekezdésében foglalt hatáskörét, jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros
Önkormányzata és a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. között – a Fővárosi Közgyűlés 2245/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozatával
megkötött és több alkalommal módosított – bérleti szerződés 5. számú módosítását az előterjesztői
kiegészítés 15. számú melléklete szerinti tartalommal, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt bérleti szerződést az előterjesztői
kiegészítés 16. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a szerződések aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
12/e. Javaslat a BKV Zrt. és a BKK Zrt. 2018. évi éves
beszámolóira és 2018. évi konszolidált beszámolóira vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára
448/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Közlekedési Zrt. (BKV Zrt.) legfőbb szerveként eljárva:
– Jóváhagyja az Igazgatóság határozatát a Társaság 2018. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről.
– Jóváhagyja a felügyelőbizottság jelentését, határozatát a Társaság 2018. évi éves beszámolójáról
és üzleti jelentéséről.
– Jóváhagyja a Társaság könyvvizsgálójának
(Ernst & Young Kft., 1132 Budapest, Váci út 20.,
Lelkes Tamás könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám:
007349) jelentését a Társaság 2018. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről.
– Jóváhagyja a Társaság 2018. évi éves beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) – figyelemmel az
Igazgatóság és a felügyelőbizottság határozataira és
a könyvvizsgáló jelentésére, valamint a BKK Zrt.
javaslatára – a következők szerint:
ÉVES BESZÁMOLÓ
Mérlegfőösszeg
Saját tőke
Jegyzett tőke

2018. december 31.
(adatok M Ft-ban)
687 342
236 082
116 000
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Üzemi eredmény
Adózás előtti eredmény
Adózott eredmény
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–9 322
–9 289
–9 289

– Jóváhagyja a 2018. évi adózott eredmény (veszteség) eredménytartalékba történő helyezését.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKV Zrt.
vezető tisztségviselője útján gondoskodjon arról,
hogy a Monitoring-Controlling Kézikönyv előírásai alapján a BKV Zrt. a veszteséges beszámolóra tekintettel készítsen évközi kiértékelő jelentést
2019. június 30. fordulónapra, valamint a 2019. évi
első féléves tényadatok alapján mutassa be a 2018.
évi várható adatokat – az üzleti terv részletezettségében és formájában –, és azt 2019. augusztus 31-ig
nyújtsa be a Főpolgármesteri Hivatal részére.
– Jóváhagyja, hogy a Társaság Igazgatóságának
tagjai részére a felmentvény kiadásra kerüljön az
Igazgatóság 75/2019. (IV. 29.) sz. és a felügyelőbizottság 34/2019. (IV. 29.) sz. határozataiban foglalt
javaslat szerint – a 2017. évi beszámoló elfogadásával egyidejűleg – az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségének megállapításáról.
– Tudomásul veszi a Társaság felügyelőbizottságának 2018. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját az előterjesztés 1/5. számú melléklete szerinti
tartalommal,
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse a
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való
közléssel válik hatályossá.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
449/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Közlekedési Zrt. (BKV Zrt.) legfőbb szerveként
eljárva:
– Jóváhagyja a BKV Zrt. és konszolidációba bevont leányvállalatai 2018. évi tevékenységéről készített konszolidált beszámolót és konszolidált üzleti jelentést.
– Jóváhagyja a BKV Zrt. felügyelőbizottságának
a Társaság 2018. évi tevékenységéről készített konszolidált beszámolójáról szóló jelentését.
– Jóváhagyja a BKV Zrt. könyvvizsgálójának
(Ernst & Young Kft., a könyvvizsgálatért felelős
Lelkes Tamás könyvvizsgáló, kamarai nyilvántartási száma: 007349) jelentését a BKV Zrt. 2018. évi
konszolidált beszámolójáról.
– Jóváhagyja – figyelemmel az Igazgatóság és a
felügyelőbizottság határozataira és a könyvvizsgáló
jelentésére, valamint a BKK Zrt. javaslatára is – a
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BKV Zrt. 2018. üzleti évre vonatkozó konszolidált
beszámolóját a következők szerint:
KONSZOLIDÁLT ÉVES
BESZÁMOLÓ
Mérlegfőösszeg
Saját tőke
Jegyzett tőke
Üzemi eredmény
Adózás előtti eredmény
Adózott (korrigált) eredmény

2018. december 31.
(adatok M Ft-ban)
686 453
234 919
116 000
–9 268
–9 235
–9 243

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse a
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való
közléssel válik hatályossá.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
450/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. legfőbb szerveként eljárva:
– Jóváhagyja az Igazgatóság határozatát a Társaság 2018. évi éves beszámolójáról, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.
– Jóváhagyja a felügyelőbizottság jelentését, határozatát a Társaság 2018. évi éves beszámolójáról
– Jóváhagyja a Társaság könyvvizsgálójának
(Ernst & Young Kft., nyilvántartási száma: 001165,
1132 Budapest, Váci út 20., könyvvizsgálatért személyében felelős Kujbus Attila könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 007370) jelentését a Társaság
2018. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről.
– Jóváhagyja a Társaság 2018. évi éves beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő
mellékletét, üzleti jelentését) – figyelemmel a Társaság Igazgatósága és felügyelőbizottsága által hozott határozatokra – a következők szerint:
ÉVES BESZÁMOLÓ
Mérlegfőösszeg
Saját tőke
Jegyzett tőke
Adózás előtti eredmény
Adózott eredmény

2018. december 31.
(adatok M Ft-ban)
178 319
7 080
1 980
1 306
1 306

– Jóváhagyja a 2018. évi adózott eredmény eredménytartalékba történő helyezését.
– Jóváhagyja, hogy a Társaság Igazgatóságának
tagjai részére a felmentvény kiadásra kerüljön az
Igazgatóság 157/2019. (V. 7.) sz. határozatában
foglalt javaslat szerint – a 2018. évi beszámoló el-
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fogadásával egyidejűleg – az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségének
megállapításáról.
– Tudomásul veszi a Társaság felügyelőbizottságának 2018. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját az előterjesztés 3/4. számú melléklete szerinti
tartalommal.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse a
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való
közléssel válik hatályossá.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
451/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. legfőbb szerveként eljárva:
– Jóváhagyja a BKK Zrt. és konszolidációba bevont leányvállalatai 2018. évi tevékenységéről készített konszolidált beszámolót és üzleti jelentést.
– Jóváhagyja a BKK Zrt. felügyelőbizottságának
a Társaság 2018. évi tevékenységéről készített konszolidált beszámolójáról szóló jelentését.
– Jóváhagyja a Társaság könyvvizsgálójának
(Ernst & Young Kft., nyilvántartási száma: 001165,
1132 Budapest, Váci út 20., könyvvizsgálatért személyében felelős Kujbus Attila könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 007370) jelentését a BKK Zrt.
2018. évi konszolidált beszámolójáról és üzleti jelentéséről.
– Jóváhagyja – figyelemmel az Igazgatóság és a
felügyelőbizottság által hozott határozatokra, valamint a könyvvizsgáló jelentésére is, a BKK Zrt.
2018. üzleti évre vonatkozó konszolidált beszámolóját a következők szerint:
KONSZOLIDÁLT ÉVES
BESZÁMOLÓ
Mérlegfőösszeg
Saját tőke
Jegyzett tőke
Tőketartalék
Eredménytartalék
Adózás előtti eredmény
Adózott (korrigált) eredmény

2018. december 31.
(adatok M Ft-ban)
183 619
7 189
1 980
2 437
1 237
1 484
1 468

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse a
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való
közléssel válik hatályossá.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
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12/f. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. éves rendes
közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes
döntések meghozatalára
452/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2019.
május 30-án megtartandó (évi rendes) közgyűlésén
Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes
képviseletében eljáró, a főpolgármester által meghatalmazott személy, kötött mandátummal eljárva
„igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:
1. napirendi pont tekintetében:
A Fővárosi Vízművek Zrt. 2018. évi beruházási tervének teljesítéséről szóló jelentés elfogadását az
előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.
2–4. napirendi pontok tekintetében:
A Fővárosi Közgyűlés által – a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos és résztulajdonában
lévő egyes gazdasági társaságok 2018. évi beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára” tárgyú – külön előterjesztés alapján a Fővárosi Vízművek Zrt. vonatkozásában meghozott
határozatokban foglaltak szerinti döntések meghozatalát.
5. napirendi pont tekintetében:
A Társaság 2019. évi üzleti tervének 35 934 M Ft
nettó árbevétellel történő elfogadását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.
6. napirendi pont tekintetében:
6.1. A Társaság beruházásifőösszeg-kerete
11 787 500 E Ft összegre történő megemelésének
elfogadását.
6.2. A 2019. évi beruházási terv 1. sz. módosítására
tett javaslat elfogadását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.
7. napirendi pont tekintetében:
7.1. A Fővárosi Közgyűlés által – a „Javaslat
személyi döntések meghozatalára” tárgyú – külön előterjesztés alapján a Fővárosi Vízművek Zrt.
könyvvizsgálójának megválasztása vonatkozásában meghozott határozatban foglaltak szerinti döntések meghozatalát.
7.2. Az 1. helyezett nyertes ajánlattevő Price
waterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-vel kötendő szerződés jóváhagyását az előterjesztés 6/1. sz.
melléklete szerinti tartalommal.
7.3. A Társaság – 1. helyezett nyertes ajánlattevő
– könyvvizsgálójának megválasztására vonatkozó
döntéshez kapcsolódó alapszabály-módosítás elfogadását az előterjesztés 6/2. sz. melléklete szerinti tartalommal arra az esetre, ha az 1. helyezett
nyertes ajánlattevő könyvvizsgálóval megtörténik a
szerződéskötés.
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7.4. Az 1. helyezett nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a kihirdetett 2. helyezett ajánlattevő Ernst
& Young Könyvvizsgáló Kft.-vel kötendő szerződés jóváhagyását az előterjesztés 6/3. sz. melléklete
szerinti tartalommal.
7.5. A Társaság – 1. helyezett nyertes ajánlattevő
visszalépése esetén a kihirdetett 2. helyezett ajánlattevő – könyvvizsgálójának megválasztására vonatkozó döntéshez kapcsolódó alapszabály-módosítás elfogadását az előterjesztés 6/4. sz. melléklete
szerinti tartalommal arra az esetre, ha – az 1. helyezett nyertes ajánlattevő könyvvizsgáló visszalépése
esetén – a kihirdetett 2. helyezett ajánlattevővel történik a szerződéskötés.
8. napirendi pont tekintetében:
A Fővárosi Vízművek Zrt. 2019. évi ingatlangazdál
kodási tervének, és ezzel az abban megjelölt ingatlanhasznosításnak és ingatlannal összefüggő egyéb
jogügyleteknek a jóváhagyását az előterjesztés
7. sz. melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy a
BFVK Zrt. bevonásával kerüljön sor az értékesíteni
kívánt ingatlanok eladására, ingatlanok vásárlására
és a legalább 10 évre szóló, határozott idejű hasznosításokra.
9. napirendi pont tekintetében:
A Fővárosi Közgyűlés 303–304/2019. (III. 27.)
Főv. Kgy. határozataiban foglalt részvényesi kezdeményezéssel összefüggő alapszabály-módosítás
elfogadását az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő
meghatalmazásának aláírására és kiadására.
Határidő: az FV Zrt. 2019. május 30-án (megismétlés
esetén 2019. június 11-én) megtartandó közgyűlésének napja
Felelős: Tarlós István
453/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezérigazgatójával folytasson egyeztetést annak érdekében, hogy a Társaság 2019. június 30. fordulónapra készítsen évközi kiértékelő jelentést, valamint a
2019. évi első féléves tényadatok alapján készítse
el a 2019. éves várható adatok bemutatását (aktualizált üzleti terv részletezettségében és formájában)
és azt 2019. július 31-ig nyújtsa be a Főpolgármesteri Hivatal részére, különös tekintettel az ingatlanértékesítésekre és -vásárlásokra, mivel ezen események jelentősen befolyásolják a Társaság likviditási
helyzetét, és emiatt indokolt a Társaság biztonságos
működésének tulajdonosi nyomon követése.
Határidő: 2019. július 31.
Felelős: Tarlós István
12/g. Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
2019. május 31-én tartandó éves rendes közgyűlésének
napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára
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454/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy
dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő éves rendes közgyűlésén 2019. május 31-én Budapest Főváros Önkormányzata mint
részvényes képviseletében eljáró személy kötött
mandátummal az alábbiakban foglaltak szerint szavazhat a 3. napirend vonatkozásában:
– A Társaság számviteli törvény szerinti 2018. évi
éves auditált beszámolójának és üzleti jelentésének
(mérlegének, eredménykimutatásának, kiegészítő
mellékletének, üzleti jelentésének) az alábbi fő számokkal történő elfogadásának támogatását:
ÉVES BESZÁMOLÓ
Mérlegfőösszeg
Eredménytartalék
Lekötött tartalék
Adózás előtti eredmény
Adózott eredmény
Osztalék

2018. december 31.
(adatok E Ft-ban)
137 619 440
19 493 266
12 600
6 342 047
4 339 148
0

– A 2018. évi adózott eredmény teljes összegének eredménytartalékba történő átvezetésének jóváhagyásával azzal a kitétellel, hogy nem támogatja az osztalék megállapítását a Fővárosi Közgyűlés
592/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. határozatának végrehajtását lezáró, a tulajdonosok által elfogadott dokumentum létrejöttéig.
– Egyidejűleg meghosszabbítja a Fővárosi Közgyűlés 592/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. határozatában
megállapított egyeztetési határidőt 2019. december
31-ig és kezdeményezi a Társaság legfőbb szerve
által elfogadott azonos tartalmú 4/2018. számú határozatában foglalt határidő szintén 2019. december
31-ig történő meghosszabbítását.
455/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva
úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
2019. május 31-én tartandó évi rendes közgyűlésén
Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes
képviseletében eljáró személy kötött mandátummal
eljárva „igen” szavazatával támogassa az alábbi
döntések meghozatalát:
1. napirendi pont: A Társaság felügyelőbizottsága
jelentésének tudomásulvételét a számadás, a számviteli törvény szerinti beszámoló és az eredmény
felhasználási indítvány megvizsgálásáról.
2. napirendi pont: Az Igazgatóság jelentésének elfogadását a Társaság előző évi üzleti tevékenységéről.
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4. napirendi pont tekintetében: A Társaság 2019.
évi üzleti tervének elfogadását azzal a kitétellel,
hogy az üzleti tervben foglalt osztalékelőleg-fizetésre vonatkozó javaslatot nem támogatja a Fővárosi Közgyűlés 592/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. határozatának végrehajtását lezáró, a tulajdonosok által
elfogadott dokumentum létrejöttéig.
5. napirendi pont: A Társaság beruházási
előtervének teljeskörű felülvizsgálatát is tartalmazó
2019. évi beruházási tervének elfogadását.
6. napirendi pont: A Társaság számviteli politikájának módosítása napirendi pont napirendről való
levételét.
7. napirendi pont: Megállapodás a 2019. évi bérleti
és használati díjról napirendi pont napirendről való
levételét.
8. napirendi pont: A Fővárosi Önkormányzattal kötendő, a 2019. évi vízterhelési díj visszaigénylésére
vonatkozó megállapodás napirendi pont napirendről való levételét.
9. napirendi pont tekintetében: „Az FCSM Zrt.
2019. év első negyedévi auditált beszámolója, döntés osztalékelőleg kifizetéséről” napirendi pont napirendről való levételét.
10. napirendi pont: a Fővárosi Közgyűlés jelen ülésén a „Javaslat egyes személyi döntések meghozatalára” tárgyú előterjesztés keretén belül a Társaság
könyvvizsgálójára vonatkozóan meghozott döntés
szerint.
11. napirendi pont: A Fővárosi Közgyűlés 156/2019.
(III. 27.) Főv. Kgy. határozatában meghozott előzetes döntésnek megfelelően.
12. napirendi pont: a Társaság Igazgatóságának javaslata alapján, – és a 87/2015. (I. 28.) Főv. Kgy.
határozatában megállapított – változatlan összegű
tiszteletdíj megállapítását a Társaság Igazgatósága
és a felügyelőbizottsága tagjainak részére 2019-es
gazdasági évre.
Felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő
meghatalmazásának aláírására és kiadására.
Határidő: a Társaság évi rendes közgyűlésének napja
(2019. május 31.)
Felelős: Tarlós István
12/h. Javaslat a Fővárosi Közbeszerzési Kft. BVH
Zrt.-be történő beolvadásával kapcsolatos végleges döntések meghozatalára
456/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Közbeszerzési Kft. mint beolvadó gazdasági társaság vonatkozásában a Budapest Főváros
Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012.
(III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján a BVH Zrt. Alapszabályának VI.
fejezet 1.) y.) yd) alpontjában és a Fővárosi Közbeszerzési Kft. alapító okiratának 7.1 d.) pontjában
foglaltaknak megfelelően a BVH igazgatóságától
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elvont hatáskörében eljárva a Fővárosi Közbeszerzési Kft. alapítójaként úgy dönt, hogy
– az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 6. §-ában foglaltak szerint a Fővárosi Közbeszerzési Kft. és a BVH Zrt. egyesülését véglegesen
elhatározza olyan módon, hogy a Fővárosi Közbeszerzési Kft. mint beolvadó Társaság beolvadjon a
BVH Zrt.-be mint átvevő Társaságba azzal, hogy
a beolvadó Társaság (Fővárosi Közbeszerzési Kft.)
megszűnik, általános jogutódja az átvevő Társaság
(BVH Zrt.) lesz, amelynek neve és cégformája nem
változik, egyúttal jóváhagyja az előterjesztés 2. sz.
melléklete szerinti tartalommal az átalakulási tervet
(közös egyesülési tervet).
– a beolvadáshoz fűződő joghatások beállásának
napjaként 2019. szeptember 1. napját jelöli meg
azzal, hogy amennyiben a cégbírósági bejegyzés
e napot követően történik meg, úgy a joghatások
beállásának napja a cégbírósági bejegyzés napja,
a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 57. §
(2) bekezdése alapján.
– elfogadja a Fővárosi Közbeszerzési Kft. mint
beolvadó jogelőd Társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött, 2018. december 31-i fordulónapra készített vagyonmérleg– és vagyonleltár-tervezetét az azokról készült független könyvvizsgálói
jelentésben foglaltakkal együtt az előterjesztés 2.1.
sz. melléklete szerinti tartalommal.
– elfogadja a Fővárosi Közbeszerzési Kft.-nek
a BVH Zrt.-be történő beolvadásáról rendelkező
egyesülési szerződést az előterjesztés 2.5. sz. mel
léklete szerinti tartalommal és egyúttal felhatalmaz
za a beolvadó Fővárosi Közbeszerzési Kft. ügyvezetőjét a szerződés aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
457/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
A BVH Zrt. mint átvevő és mint jogutód gazdasági
társaság vonatkozásában a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III.
14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a BVH Zrt. Alapszabályának VI. fejezet 1./ c.) pontjában foglaltaknak megfelelően a
BVH Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva
úgy dönt, hogy
– az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 6. §-ában foglaltak szerint a Fővárosi Közbeszerzési Kft. és a BVH Zrt. egyesülését véglegesen
elhatározza olyan módon, hogy a Fővárosi Közbeszerzési Kft. mint beolvadó Társaság beolvadjon a
BVH Zrt.-be, mint átvevő Társaságba azzal, hogy
a beolvadó Társaság (Fővárosi Közbeszerzési Kft.)
megszűnik, általános jogutódja az átvevő Társaság
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(BVH Zrt.) lesz, amelynek neve és cégformája nem
változik, egyúttal jóváhagyja az előterjesztés 2. sz.
melléklete szerinti tartalommal az átalakulási tervet
(közös egyesülési tervet).
– a beolvadáshoz fűződő joghatások beállásának
napjaként 2019. szeptember 1. napját jelöli meg
azzal, hogy amennyiben a cégbírósági bejegyzés
e napot követően történik meg, úgy a joghatások
beállásának napja a cégbírósági bejegyzés napja,
a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 57. §
(2) bekezdése alapján.
– elfogadja a BVH Zrt. mint átvevő (jogelőd)
Társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött,
2018. december 31-i fordulónapra készített vagyonmérleg– és vagyonleltár-tervezetét az azokról
készült független könyvvizsgálói jelentésben foglaltakkal együtt az előterjesztés 2.2. sz. melléklete
szerinti tartalommal.
– elfogadja a beolvadást követően tovább működő BVH Zrt. mint jogutód Társaság független
könyvvizsgáló által ellenőrzött nyitó vagyonmérleg– és vagyonleltár-tervezetét az azokról készült
független könyvvizsgálói jelentésben foglaltakkal
együtt az előterjesztés 2.3. sz. melléklete szerinti
tartalommal.
– a BVH Alapszabály VI. fejezet 1./ a.) pontja
alapján 2019. szeptember 1. napjával hatályon kívül helyezi a BVH Zrt. hatályos Alapszabályát és
2019. szeptember 1-i hatállyal elfogadja a BVH
Zrt. Alapszabályát az előterjesztés 2.4. számú melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.
– elfogadja a Fővárosi Közbeszerzési Kft.-nek
a BVH Zrt.-be történő beolvadásáról rendelkező
egyesülési szerződést az előterjesztés 2.5. sz. melléklete szerinti tartalommal és egyúttal felhatalmazza a beolvadást követően tovább működő BVH
Zrt. vezérigazgatóját a szerződés aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
458/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Kijelöli a BVH Zrt.-t és felhatalmazza a BVH Zrt.
elnök-vezérigazgatóját arra, hogy gondoskodjon a
döntés meghozatalát követő 8 napon belül az egyesülési közlemény Cégközlönyben történő közzétételének kezdeményezéséről, majd ezt követően a
beolvadás illetékes Cégbírósághoz történő bejelentéséről.
Határidő: 8 nap
Felelős: Tarlós István
459/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapító fenti
döntéseiről a Ptk. 3:109. § (4) bek. alapján a BVH
Zrt. és a Fővárosi Közbeszerzési Kft. vezető tisztségviselőit tájékoztassa.
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Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
12/i. Javaslat egyes gazdasági társaságok létesítő okiratának, valamint SZMSZ-ének módosítására
460/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest
Esély Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja az egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés
2. számú melléklete szerinti tartalommal. Egyúttal
felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, kiadására, valamint arra, hogy az
alapítói döntésről a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdés értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse
annak érdekében, hogy a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével gondoskodjon a változások
Cégbírósághoz való bejelentéséről.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
461/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest
Esély Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Társaság
módosított szervezeti és működési szabályzatát az
előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal. Egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy az
alapítói döntésről a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
462/2019. (V. 29.) 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 BFTK
Budapesti Fesztivál– és Turisztikai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát
az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 5.
számú melléklete szerinti tartalommal. Egyúttal
felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosí-
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tás és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, kiadására, valamint arra, hogy az
alapítói döntésről a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdés értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse
annak érdekében, hogy a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével gondoskodjon a változások
Cégbírósághoz való bejelentéséről.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
463/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Madách
Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Társaság
módosított szervezeti és működési szabályzatát az
előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal. Egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy az
alapítói döntésről a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
464/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy
dönt, hogy a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési ülés tartása nélküli írásbeli
határozathozatala során Budapest Főváros Önkormányzata mint tag képviseletében kötött mandátummal eljáró, a főpolgármester által meghatalmazott személy „igen” szavazatával támogassa – a
Társaság közhasznú jogállásának megszűnése okán
– a Társaság társasági szerződés módosításának és
a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződésének elfogadását az előterjesztés 7.
és 8. sz. mellékletei szerinti tartalommal. Egyúttal
felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.
Határidő: a taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatal napja
Felelős: Tarlós István
12/j. Javaslat a BFVK Zrt. 2019. évi éves közszolgáltatási szerződésének 1. számú módosítására, megvalósítási megállapodás megszüntetésére, valamint a BFVK
Zrt. 2019. évi üzleti tervének jóváhagyására
465/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a 164/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. határozat alapján a Bálna Kereskedelmi és Kulturális
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Központ értékesítésével összefüggésben a BFVK
Zrt. 2019. évi kompenzációjának módosítása, illetve a tervezett bérleti díj bevétele összegének csökkentése szükséges. Ennek érdekében 354 605 E
Ft-tal csökkenteni kell a „825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás” cím kiadási, valamint 318 575 E Ft-tal
a „855101 Bérleti és lízingdíj bevételek” cím bevételei előirányzatát.
466/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Városháza épület üzemeltetési
feladataihoz (takarításban foglalkoztatott dolgozók
juttatásai) kapcsolódó többletkiadások fedezetére
20 976 E Ft-ot biztosít a BFVK Zrt. 2019. évi kompenzációjának terhére.
467/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
A Bálna Kereskedelmi és Kulturális Központ értékesítése okán a BFVK Zrt. 2019. évi üzemeltetési feladatainak és a BFVK Zrt. 2019. évre tervezett bérleti díj bevételének csökkentése, valamint
a Városháza épület üzemeltetési feladataihoz kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása érdekében összességében csökkenti a „825001 BFVK Zrt.
közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 333 629
E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg csökkenti a „855101
Bérleti és lízingdíj bevételek” cím bevételi, azon
belül a működési bevételek előirányzatát 318 575
E Ft-tal, (a bevételből: készletértékesítések és szolgáltatások bevételei: 250 847 E Ft, kiszámlázott áfa:
67 728 E Ft), valamint ezzel egyidejűleg 15 054 E
Ft-tal megemeli a „930001 Általános tartalék” cím
kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.
468/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításra vonatkozó döntést vezesse át a költségvetési rendeleten.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
469/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
43. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti
az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal a BFVK Zrt. 2019. évi éves közszolgáltatási szerződésének 1. számú módosítását és felkéri
a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a szerződés
módosítás aláírásáról.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
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470/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (2)
és (3) bekezdései alapján a „BFVK Zrt. közszolgáltatás – BÁLNA 2018. évi beruházási feladatok”
tárgyú, 330 970 E Ft teljes költséggel tervezett feladat BFVK Zrt. által történő megvalósítását lezárja.
A tervezett teljes költség terhére kifizetésre került
7 039 E Ft összegen túl a továbbiakban a 7356 azonosító számú „BFVK Zrt. közszolgáltatás – BÁLNA 2018. évi beruházási feladatok” megnevezésű
engedélyokirat terhére kifizetés nem teljesíthető,
így a 7356 azonosító számú engedélyokiratot hatályon kívül helyezi.
471/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (2)
és (3) bekezdései, valamint a 14. § (6) bekezdése
alapján jóváhagyja és megköti a BFVK Zrt.-vel „a
Bálna Kereskedelmi és Kulturális Központ üzemeltetéséhez és hasznosításához szükséges beruházási
feladatok elvégzéséről” megnevezésű megvalósítási megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről és a teljes körű elszámolásról szóló
megállapodást az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert,
hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
472/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a BFVK
Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:
– Jóváhagyja a Társaság 2019. évi üzleti tervét az
előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a
BFVK Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
473/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlanokra vonatkozó
egységes központi ingatlannyilvántartási rendszer
létrehozására 254 000 E Ft-ot biztosít. A beruházás
megvalósításával a BFVK Zrt.-t bízza meg.
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474/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Az egységes központi ingatlannyilvántartási rendszer fedezetének biztosítása érdekében csökkenti
a „911701 2018. évi forrásmaradvány elszámolási
keret” cím kiadási, azon belül tartalékok előirányzatát 16 061 E Ft-tal, valamint csökkenti a „840701
Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím
kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások
előirányzatán az „Áthúzódó kiadások átütemezési
kereté”-t 237 939 E Ft-tal, egyidejűleg 254 000 E
Ft-ot tervbe vesz a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az új „Egységes ingatlannyilvántartási rendszer
létrehozása” feladaton (a kiadásból: önkormányzati
beruházások 200 000 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 54 000 E Ft). A feladat összköltsége és egyben 2019. évi üteme 254 000 E Ft.
475/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításra vonatkozó döntést vezesse át a költségvetési rendeleten.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
476/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy.
rendelet 40. § (7) bekezdése alapján eseti jelleggel
magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv.
Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdése alapján az illetékes Költségvetési, és a Tulajdonosi, Gazdasági
és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott
hatáskörét, ezzel egyidejűleg jóváhagyja a 7808
azonosító számú, az „Egységes Központi Ingatlan
nyilvántartási rendszer létrehozása” című engedélyokiratot az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert,
hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
477/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy.
rendelet 40. § (7) bekezdése alapján eseti jelleggel
magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy.
rendelet 14. § (6) bekezdése és 17. §-a alapján az
illetékes Költségvetési, és a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott
hatáskörét, ezzel egyidejűleg jóváhagyja és meg-
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köti a BFVK Zrt.-vel a „Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanok egységes
központi ingatlannyilvántartási rendszere létrehozásáról” szóló megvalósítási megállapodást az előterjesztői kiegészítés 2. számú melléklete szerinti
tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 13. pontja: Kerületi ingatlanügyek
a) Javaslat a Bp. IV. ker. 70413/9 és 70413/12
hrsz.-ú közterületi ingatlanok tulajdonjogának az
Újpesti Önkormányzat javára közfeladat-ellátás
elősegítése érdekében történő ingyenes átruházására, továbbá a 70423/2 hrsz.-ú, szintén közterületi ingatlan tulajdonjogának Budapest Főváros Önkormányzat részéről történő ingyenes átvételére
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
b) Javaslat a Budapest XVIII. ker., 151126/56 és
151126/57 helyrajzi számú ingatlanok közfeladatellátás célú ingyenes használatba adására
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
c) Javaslat alapítói döntés meghozatalára XXII.
kerületi ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról
a BKV Zrt. által a Budafok–Tétény Budapest XXII.
kerületi Önkormányzata részére, közfeladat-ellátás
(közpark üzemeltetése) céljából
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
d) Javaslat Rákosmente Önkormányzat településfejlesztése körében a Kucorgó térre vonatkozó telekalakításról és tulajdon-rendezéséről, valamint
az „Innova park” létrehozásához szükséges ingatlan ingyenes átadásáról szóló megállapodások jóváhagyására
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
e) Javaslat a Bp. IV. ker., Berda József utca, 70435
hrsz. alatti 2 297 m² alapterületű ingatlan 1 070 m²
területű ingatlanrésze ingyenes használatba adásáról szóló megállapodás megkötésére és tulajdonosi hozzájárulás megadása az érintett területen lévő
park, játszótér és zöldfelületek kialakításához
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
13/a. Javaslat a Bp. IV. ker. 70413/9 és 70413/12
hrsz.-ú közterületi ingatlanok tulajdonjogának az Újpesti Önkormányzat javára közfeladat-ellátás elősegítése érdekében történő ingyenes átruházására, továbbá a
70423/2 hrsz.-ú, szintén közterületi ingatlan tulajdonjogának Fővárosi Önkormányzat részéről történő ingyenes átvételére
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
478/2019. (V. 29.) 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 22. §
(1) bekezdés a) pontja és 45. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Budapest IV. kerület 70413/9
hrsz.-ú és 70413/12 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonjogát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 108. §
(2) bekezdés a) pontja alapján az Újpesti Önkormányzat Mötv. 23. § (5) bekezdésének 1. pontjában meghatározott helyi közterek és parkok kezelési, fejlesztési, üzemeltetési feladatai ellátásának
elősegítése érdekében az Újpesti Önkormányzatra
ingyenesen átruházza.
Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István
479/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 44. §
(3) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Budapest
Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest IV. kerület 70423/2 hrsz.-ú
ingatlan tulajdonjogát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
23. § (4) bekezdésének 2. pontjában meghatározott,
kerületek határain átnyúló településrendezési, terület– és településfejlesztési közfeladatok, valamint
az Mötv. 23. § (4) bekezdésének 1. pontjában meghatározott, kiemelt forgalmú vagy országos közúti
közlekedésben fontos szerepet játszó főútvonalak,
sugár– és gyűrűirányú közutak kezelési, fejlesztési,
üzemeltetési feladatai, forgalomtechnikai kezelői
és üzemeltetői, forgalomszervezési feladatai ellátásának elősegítése érdekében ingyenesen átveszi.
Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István
480/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatával a „Megállapodás ingatlanok tulajdonjogának ingyenes átruházásáról”
elnevezésű okiratot az előterjesztés 12. számú melléklete szerinti tartalommal, egyúttal felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István
13/b. Javaslat a Budapest XVIII. ker. 151126/56 és
151126/57 helyrajzi számú ingatlanok közfeladat-ellátás
célú ingyenes használatba adására
481/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1)
bekezdése alapján jóváhagyja és megköti Budapest
Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc–Pestszent
imre Önkormányzatával a Budapest XVIII. kerület,
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151126/56 és 151126/57 helyrajzi számú ingatlanokra közfeladat ellátása, így a helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése, valamint a parkolásüzemeltetés, továbbá helyi
településrendezés, településfejlesztés céljából az
előterjesztés 5. számú mellékletét képező, határozatlan időtartamra szóló haszonkölcsön-szerződést.
Felkéri a főpolgármestert a haszonkölcsön-szerződés aláírására.
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István
482/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy.
rendelet 40. § (7) bek. alapján eseti jelleggel magához vonva a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a Budapest Főváros
Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012.
(III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § (1) bek. b) pontja szerinti hatáskörét, jóváhagyja és megköti Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc–Pestszentimre Önkormányzatával a Budapest XVIII.
kerület, 151126/56 és 151126/57 helyrajzi számú
ingatlanokon megvalósítandó beruházási feladatokra irányuló, az előterjesztés 6. számú mellékletét képező megállapodást. Felkéri a főpolgármestert
a megállapodás aláírására.
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István
13/c. Javaslat alapítói döntés meghozatalára, XXII.
kerületi ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról a BKV
Zrt. által a Budafok–Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzata részére, közfeladat-ellátás (közpark üzemeltetése) céljából
483/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (1) bekezdésében foglaltak, valamint a Budapesti Közlekedési Zrt. Alapszabályának IX. fejezet 9.3.16 pontjában foglaltak alapján, a Budapesti
Közlekedési Zrt. Alapítójának hatáskörében eljárva
jóváhagyja a Bp. XXII. ker., 220597 hrsz.-ú, Anna
utca 25. szám alatt található, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 4 088 m² alapterületű, valamint
a Bp. XXII. ker., 220599 hrsz.-ú, Ady Endre utca
7. szám alatt található, kivett beépítetlen terület
megnevezésű, 1 177 m² alapterületű, a Budapesti
Közlekedési Zrt. tulajdonát képező ingatlanoknak
a Budapest Főváros XXII. kerület Budafok–Tétény
Önkormányzata tulajdonába – helyi közpark kialakítása, kezelése és üzemeltetése céljára – történő
térítésmentes átadását. Jóváhagyja és megköti az
erre vonatkozó megállapodást az előterjesztés 3. sz.
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melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István
484/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapító fenti
döntéseiről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján a
Budapesti Közlekedési Zrt. vezető tisztségviselőit
tájékoztassa.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
13/d. Javaslat Rákosmente Önkormányzat településfejlesztése körében a Kucorgó térre vonatkozó telekalakításról és tulajdonrendezéséről, valamint az „Innova
park” létrehozásához szükséges ingatlan ingyenes átadásáról szóló megállapodások jóváhagyására
485/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 42. § 17. pontjában, valamint a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv.
Kgy. rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontjában és
45. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az Mötv. 108. § (2) bekezdés a)
pontjában foglaltak alapján a Budapest XVII. kerület belterület 121047/61 hrsz.-ú, kivett park megnevezésű, 7 361 m² területű ingatlan tulajdonjogát az
Mötv. 23. § (5) bekezdésének 1., 5. és 17. pontjában meghatározott helyi közterek és parkok kezelési, fejlesztési, üzemeltetési feladatai, helyi településrendezés, településfejlesztés, valamint kerületi
sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek
ellátásának elősegítése érdekében Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatára
ingyenesen átruházza. Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatával a „Megállapodás ingatlan tulajdonjogának ingyenes átruházásáról” elnevezésű okiratot
az előterjesztés 10. számú melléklete szerinti tartalommal, egyúttal felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István
486/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
48. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint 45. § (1)
bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva
a) egyetért a Budapest XVII. kerület belterület 127592/5, 127592/6, 127592/7, 127592/8,
127592/9, 127592/10, (127592/11), 127594/2,
127594/3 és (127594/4) helyrajzi számú földrész-
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letek telekcsoport újraosztásáról szóló, az előterjesztés 5. sz. mellékletében csatolt T-90363 trsz.-ú
változási vázrajz szerinti telekalakítással, ezért jóváhagyja az előterjesztés 5. sz. mellékletében csatolt T-90363 trsz.-ú változási vázrajzot és hozzájárul annak ingatlan-nyilvántartási átvezettetéséhez;
melynek végrehajtása érdekében
b) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 108. § (2)
bekezdés a) pontja alapján ingyenesen Budapest
Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának tulajdonába adja
ba) a Budapest XVII. kerület belterület 127592/24
hrsz. alatt kialakuló kivett közterület megnevezésű,
1 507 m² területű, helyi jelentőségű forgalomképtelen törzsvagyoni ingatlanvagyon (közút) ingatlant, valamint a Budapest XVII. kerület belterület
127592/26 hrsz. alatt kialakuló kivett közterület
megnevezésű, 3 437 m² területű, helyi jelentőségű forgalomképtelen törzsvagyoni ingatlanvagyon
(közút) ingatlanban tulajdonát képező 3332/3437
tulajdoni hányadát, az Mötv. 23. § (5) bekezdésének 1. pontjában meghatározott helyi közterek és
parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése feladatai ellátásának elősegítése érdekében;
bb) Budapest XVII. kerület belterület 127592/25
hrsz.-ú, kivett építési terület megnevezésű,
31 881 m² területű forgalomképes törzsvagyonba
tartozó ingatlanban tulajdonát képező 19605/31881
tulajdoni hányadát az Mötv. 23. § (5) bekezdésének
17. pontjában meghatározott kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek feladatai
ellátásának elősegítése érdekében, az MLSZ BPP
program keretében állami támogatással megvalósuló élő– és műfüves labdarúgó pályák és öltöző céljára; továbbá
bc) az előterjesztés 11. sz. melléklete szerinti, előterjesztői kiegészítésben csatolt szakértői vélemény
alapján meghatározott bruttó 97 000 000 Ft értékben elcseréli a Budapest XVII. kerület belterület
127592/27 hrsz.-ú, kivett általános iskola, üzletház,
óvoda, udvar megnevezésű, 22 968 m² területű forgalomképes osztatlan közös tulajdonú ingatlanban
lévő 12429/22968 tulajdoni hányadát, a Budapest
Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának tulajdonában álló Budapest XVII. kerület
belterület 127592/23 hrsz.-ú, kivett építési terület
megnevezésű, 5 943 m² területű ingatlanban lévő
bruttó 12 300 000 Ft értékű 1057/5943 tulajdoni hányadára, a kizárólagos tulajdonában álló 126485/2
hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű,
1 214 m² területű bruttó 21 850 000 Ft értékű, a
136258 hrsz.-ú, kivett építési terület megnevezésű,
704 m² területű bruttó 15 420 000 Ft értékű, valamint a 136259 hrsz.-ú, kivett építési terület megnevezésű, 812 m² területű bruttó 17 780 000 Ft értékű
forgalomképes ingatlanokra, a Rákosmente Önkor-
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mányzat által nettó 23 346 457 Ft összegű értékkülönbözet megfizetése mellett.
c) Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros
XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatával az
előterjesztés 12. számú melléklete szerinti, előter
jesztői kiegészítésben csatolt földrészletek telekcsoport újraosztásáról, valamint annak végrehajtására
szolgáló tulajdonrendezésről szóló megállapodást.
Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 5. számú
mellékletét képező T-90363 trsz.-ú változási vázrajz, valamint az előterjesztés 12. számú melléklete
szerinti, előterjesztői kiegészítésben csatolt megállapodás aláírására, valamint az ingatlan-nyilvántartási változás átvezetéséhez szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István
487/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
A csereügylet fedezetének biztosítása érdekében
csökkenti a „913201 Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 67 350
E Ft-tal (nettó 53 031 E Ft, 14 319 E Ft áfa) és egyidejűleg 67 350 E Ft-tal megemeli a „847702 Vagyongazdálkodási Keret” cím kiadási, azon belül az
önkormányzati beruházások előirányzatot 53 031 E
Ft-tal, valamint a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot 14 319 E Ft-tal, továbbá megemeli a „851301 Tárgyi eszközök értékesítése” bevételi, azon belül a felhalmozási bevételek
(egyéb tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése) előirányzatot 76 378 E Ft-tal. A csereügylet
kapcsán a Fővárosi Önkormányzat által visszaigényelhető áfa okán megemeli 14 319 E Ft összeggel
a „855401 Egyéb működési bevételek” cím működési bevételek, azon belül általános forgalmi adó
visszatérítése előirányzatát áfa-visszaigénylés címen, és megemeli 23 347 E Ft-tal a „913201 Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok
előirányzatát.
488/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításra vonatkozó döntést vezesse át a költségvetési rendeleten.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
13/e. Javaslat a Bp. IV. ker., Berda József utca, 70435
hrsz. alatti 2 297 m² alapterületű ingatlan 1 070 m² területű ingatlanrésze ingyenes használatba adásáról szóló megállapodás megkötésére és tulajdonosi hozzájárulás megadása az érintett területen lévő park, játszótér és
zöldfelületek kialakításához
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489/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
a) Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról,
a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
45. § (1) és (9) bekezdései alapján a Budapest Főváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező,
70435 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest IV. kerület, Berda József utcában
található, „kivett udvar” megnevezésű, 2 297 m²
alapterületű ingatlan 1 070 m² területű ingatlanrészét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 2.,
valamint (5) bekezdés 1. és 5. pontjaiban meghatározott közfeladatok ellátása céljára 10 éves időtartamra, de legalább a VEKOP-6.2.1-15-2016-00001
kódszámú Városrehabilitációs projekt (Projekt)
megvalósítását követő Projektzáró-beszámoló Támogató által történő elfogadásától számított 5 teljes évre Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata ingyenes használatába adja, továbbá
jóváhagyja és megköti Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatával az előterjesztés 4.
sz. mellékletét képező közfeladat-ellátásáról szóló
használati megállapodást, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására;
b) tulajdonosi hozzájárulást ad ahhoz, hogy az ingyenes használattal érintett ingatlanrészen park,
játszótér és zöldfelületek kerüljenek kialakításra a
Projekt keretében Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (Kerület) által, továbbá hozzájárul a Projekt támogatási időszaka során megvalósuló infrastrukturális fejlesztésnek a Kerület által
történő aktiválásához azzal, hogy az Ingatlanrészen
létrejövő vagyonnövekmény tulajdonjoga a megállapodás lejártát követően a Fővárosi Önkormányzatot illeti meg.
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 14. pontja: Ingatlanügyek
a) Javaslat a Budapest III. kerület 17929/13
hrsz.-ú ingatlan Szalézi Intézmény Fenntartó részére történő ingyenes vagyonkezelésbe adására, a
köznevelési alapfeladatok ellátásának elősegítése
céljából
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
b) Javaslat a Bp. VIII., Rigó u. 6–8. sz. alatti ingatlan haszonkölcsön-szerződésének hosszabbítására
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
c) Javaslat a Bp. XI., Rimaszombati út 2–4. szám
alatti ingatlan hajléktalan krízisszállóként történő
ingyenes haszonkölcsönbe adására a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
d) Javaslat a III. ker., Péter utca 23152/173 hrsz.
alatti ingatlan FŐKERT Zrt. részére egy hónap időtartamra történő ingyenes használatba adására
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
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e) Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására
a 1053 Budapest, Egyetem tér 5. szám alatti társasház alapító okiratának módosításához
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
f) Javaslat a 76546/14 hrsz.-ú erdő művelési ágú
ingatlan 20 800 m² területének Magyar Íjász Szövetség részére történő ingyenes használatba adására közfeladat-ellátás céljára, valamint az Újpesti
Önkormányzattal erdőgazdálkodási feladatok ellátására megkötött megállapodás módosítására
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
14/a. Javaslat a Budapest III. kerület 17929/13 hrsz.-ú
ingatlan Szalézi Intézmény Fenntartó részére történő ingyenes vagyonkezelésbe adására, a köznevelési alapfeladatok ellátásának elősegítése céljából
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
490/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
(továbbiakban: Vagyonrendelet) 33. §-a alapján a
Budapest III. kerület 17929/13 hrsz.-ú ingatlant a
Szalézi Intézmény Fenntartó részére a köznevelési
közfeladat ellátásának elősegítése érdekében, határozott 50 év időtartamra iskolai sportudvar kialakítása és működtetése céljából ingyenes vagyonkezelésbe adja. Jóváhagyja és megköti az ingyenes
vagyonkezelési szerződést az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, egyúttal felkéri
a főpolgármestert a vagyonkezelési szerződés aláírására.
Határidő: a 17929/10 hrsz.-ú ingatlan ingatlan-nyilvántartásban történő megosztásáról és a 17929/13
hrsz.-ú ingatlan bejegyzéséről szóló határozat keltétől számított 60 nap
Felelős: Tarlós István
14/b. Javaslat a Bp. VIII., Rigó u. 6–8. sz. alatti ingatlan haszonkölcsön-szerződésének hosszabbítására
491/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10) és (13) bekezdései alapján, valamint
a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem
lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv.
Kgy. rendelet 35. § (1) bekezdése alapján biztosított hatáskörében úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Budapest
VIII., 35217/2/A/5 helyrajzi számon nyilvántartott,
természetben 1085 Budapest VIII. kerület, Rigó u.
6. I. em. 5. szám alatti 266 m² alapterületű, nem
lakás céljára szolgáló helyiségcsoport, valamint a
hozzá tartozó önálló udvari lejáróval megközelíthe-
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tő 79 m² alapterületű pinceszinti tárolóknak, közfeladat ellátása céljára ingyenes haszonkölcsönbe
adása tárgyú, Budapest Főváros Önkormányzata és
a Hallatlan Alapítvány között 2014. augusztus 1-jén
megkötött 5 éves határozott időtartamú szerződést
további 5 évvel meghosszabbítja.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 10. számú
mellékletét képező tartalommal a haszonkölcsönszerződés 1. számú módosítását, egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István
14/c. Javaslat a Bp. XI., Rimaszombati út 2–4. szám
alatti ingatlan hajléktalan-krízisszállóként történő ingyenes haszonkölcsönbe adására a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére
492/2019. (V. 29.) 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 35. § (1) és (3) bekezdései alapján
biztosított hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a
Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által 2818/23 hrsz.-on nyilvántartott,
30 514 m² alapterületű „kivett gimnázium” megnevezésű, a Fővárosi Önkormányzat 29560/30514-ed
arányú tulajdonát képező, természetben a Budapest
XI. kerület, Rimaszombati út 2–4. szám alatt található, a Fővárosi Önkormányzat által kizárólagosan
használt 681 m² alapterületű leválasztott – a többi
szinttől teljesen elzárt – földszinti részét, közfeladat
ellátása céljából, térítésmentesen 2019. október
1-től 2020. május 5-ig a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (székhelye: 1125 Budapest,
Szarvas Gábor út 58–60., nyilvántartásba vétel száma: 01-02-0000010) használatába adja, az alábbiak
kikötésével:
– A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület kizárólag az ingatlan földszinti részének birtoklására,
használatára jogosult hajléktalanellátás mint közfeladat ellátása céljából.
– Az ingatlanrész használatával együtt járó közüzemi költséget, illetve üzemeltetésével összefüggésben felmerülő egyéb költségeket (víz, elektromos energia, csatorna, szemétszállítás, karbantartás
stb.) a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
köteles fizetni, legfeljebb havi 500 000 Ft + áfa ös�szeghatárig. Az ingatlanrész használatával együtt
járó közüzemi költségek, illetve üzemeltetésével
összefüggésben felmerülő egyéb költségek legfeljebb havi 500 000 Ft + áfa összeghatárt meghala
dóan a Fővárosi Önkormányzatot terhelik.
– A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület köteles a krízisszálló működtetése kapcsán megfele
lően képzett rendfenntartó személyzetet a hely-
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színen alkalmazni a megállapodás tárgyát képező
ingatlanrész és közvetlen közelében álló szomszédos épületek megóvása érdekében. A rendfenntartó személyzet alkalmazásával összefüggésben felmerülő költségek teljes egészében a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Egyesületet terhelik, és nem számítandók bele az ingatlanrész használatával együtt
járó közüzemi költségekre, illetve üzemeltetésével összefüggésben felmerülő egyéb költségekre
együttesen vonatkozó havi 500 000 Ft + áfa összegű díjfizetési keretbe.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 4. sz. mellékletét képező haszonkölcsön-szerződést, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István
14/d. Javaslat a III. ker., Péter utca 23152/173 hrsz.
alatti ingatlan FŐKERT Zrt. részére egy hónap időtartamra történő ingyenes használatba adására
493/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
45. § (1) és (9) bekezdései alapján biztosított hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Budapest Főváros
Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, az
ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest III. kerület
belterület 23152/173 helyrajzi számú 1031 Budapest, Pók utca, „kivett építési terület” megnevezésű
1776 m² alapterületű ingatlant, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, továbbá
23. § (4) bekezdés 1., 3. és 12. pontjában foglalt
közfeladat ellátása céljából 2019. augusztus 1. napjától 2019. augusztus 31-ig terjedő 1 (egy) hónapos
határozott időtartamra a FŐKERT Nonprofit Zrt.
ingyenes használatába adja.
Jóváhagyja és megköti a FŐKERT Zrt.-vel az előterjesztés 4. sz. mellékletét képező használati megállapodást, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a
szerződés aláírására.
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István
14/e. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a
1053 Budapest, Egyetem tér 5. szám alatti társasház alapító okiratának módosításához
494/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. §
(1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a 1053 Budapest, Egyetem tér 5. I. em. 7. szám „felülvizsgálat
alatt” szám alatti, 24159/0/A/19 helyrajzi számon
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nyilvántartott, 260 m² alapterületű, a tulajdoni lapon „iroda” megnevezésű ingatlan tulajdonosaként
hozzájárul a 1053 Budapest, Egyetem tér 5. szám
alatti társasház (hrsz. 24159) alapító okiratának
módosításához az előterjesztés 6. számú melléklete
szerinti tartalommal, mely alapján a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló 24159/0/A/19 helyrajzi számú külön tulajdonhoz tartozó társasházi
eszmei közös tulajdoni hányad aránya 545/10 000
tulajdoni hányadról 525/10 000 tulajdoni hányadra
módosul.
Egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az előterjesztés 6. számú mellékletét képező alapítóokirat-módosításnak a BFVK Zrt.-vel
kötött közszolgáltatási keretszerződés mellékletét
képező igazolás és általános meghatalmazás alapján meghatalmazottként eljáró BFVK Zrt. vezérigazgatója általi aláírásáról.
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 15. pontja: Javaslat közlekedésüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó egyes döntések meghozatalára
a) Javaslat a BKK Zrt. feladatellátási és közszolgáltatási feladatai éves elszámolásainak elfogadására
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
b) Javaslat a Budapest Közút Zrt. feladatellátási és
közszolgáltatási feladatai éves elszámolásainak elfogadására
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
c) Javaslat a BKV Zrt. 2019. évi üzleti tervének és
a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 2019.
évi üzleti tervének elfogadására és szerződésmódosítására
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
d) Javaslat a helyi közösségi közlekedés 2019. évi
normatív állami támogatására irányuló szerződés
megkötésére
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
e) Javaslat a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy.
rendelet módosítására és a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti Feladatellátásról és Közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodás
6. számú módosítására
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
f) Javaslat az Európai Mobilitási Héthez és az Autómentes Naphoz való csatlakozás alapjául szolgáló 2019. évi Karta elfogadására
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
15/a. Javaslat a BKK Zrt. feladatellátási és közszolgáltatási feladatai éves elszámolásainak elfogadására
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495/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a BKK Zrt. által végzett feladatellátás és
közszolgáltatások 2018. évi éves elszámolását az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.
496/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az
elszámolás alapján fizetendő 6 000 000 E Ft közlekedésszervezői kompenzáció, valamint a 19 767 E
Ft közútkezelési díj BKK Zrt. részére történő teljesítéséről.
Határidő: a költségvetési rendelet módosítását követő 15 nap
Felelős: Tarlós István
497/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. vezérigazgatója útján gondoskodjon az elszámolás alapján a Fővárosi Önkormányzat részére visszafizetendő 1 022 E Ft projektmenedzsmentdíj pénzügyi
rendezéséről.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István
15/b. Javaslat a Budapest Közút Zrt. feladatellátási
és közszolgáltatási feladatai éves elszámolásainak elfogadására
498/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Elfogadja a Budapest Közút Zrt. által végzett feladatellátás és közszolgáltatások 2018. évi éves elszámolását az előterjesztés 1. számú melléklete
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert,
hogy gondoskodjon a 2018. I–XII. hónapra vonatkozó elszámolás alapján bruttó 124 326 707 Ft Budapest Közút Zrt. részére történő teljesítéséről. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapest Közút Zrt.
vezérigazgatója útján gondoskodjon az elszámolás
alapján a Fővárosi Önkormányzat részére visszafizetendő 4 981 271 Ft pénzügyi rendezéséről.
Határidő: a pénzmaradvány jóváhagyását követő 15
nap
Felelős: Tarlós István
15/c. Javaslat a BKV Zrt. 2019. évi üzleti tervének és a
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 2019. évi üzleti
tervének elfogadására és szerződésmódosítására
499/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Mű-
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ködő Részvénytársaság legfőbb szerveként (alapítójaként) eljárva – megismerve a BKV Zrt. 2019.
évi üzletiterv-változatait, továbbá a BKK Zrt. és az
Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank közötti kölcsönszerződés pénzügyi rendezését és lezárását is
támogatva – elfogadja a BKK Zrt. 2019. évi üzleti
tervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, azzal a kiegészítéssel, hogy a BKK
Zrt. és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank
közötti kölcsönszerződés pénzügyi rendezése érdekében további 2 000 000 E Ft közlekedésszervezői
forrást biztosít a BKK Zrt. számára.
A BKK Zrt. 2019. évi tervezett feladatainak teljes
forrásigénye az agglomerációs szolgáltatókat érintő,
külön megállapodás alapján térítésre kerülő költségvetési hozzájárulással együtt bruttó 106 307 282 E Ft.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
500/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként (alapítójaként) eljárva elfogadja a 124 884 178 E Ft finanszírozási lehetőség
alapján összeállított, az előterjesztés 4. számú mellékletét képező BKV Zrt. 2019. évi üzleti tervét.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
501/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a BKV Zrt. vezérigazgatóját, hogy a veszteséges üzleti tervre tekintettel a BKV Zrt. biztonságos működésének tulajdonosi nyomon követése
érdekében az 1795/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Monitoring-Controlling Kézi
könyv előírásai alapján 2019. június 30. forduló
nappal készítsen féléves beszámolót, valamint a
2019. évi első féléves tényadatok alapján a 2019.
évi éves várható adatok bemutatását – az üzleti terv
részletezettségében és formájában –, és azt 2019.
augusztus 31-ig nyújtsa be a Főjegyzői Iroda Moni
toring-Controlling Referatúra részére.
Határidő: 2019. augusztus 31.
Felelős: a BKV Zrt. vezérigazgatója
502/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként (alapítójaként) eljárva úgy
dönt, hogy amennyiben a 194/2019. (III. 27.) Főv.
Kgy. határozattal feloldott 4 500 000 E Ft beruházá-
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si forrásból 3 300 000 E Ft összegű 20 db szóló és
20 db csuklós autóbusz beszerzése 2020. évre tolódik, a 3 300 000 E Ft összeg a BKV Zrt. 2019. évi
üzleti tervében szereplő beruházások végrehajtására – BKK Zrt.-vel egyeztetetten – fordítható azzal
a feltétellel, hogy a 2020. évi üzleti tervében a 20
db szóló és a 20 db csuklós autóbusz beszerzésére
többlet forrásigény nem jelenik meg.
503/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Egyetért a Budapest Főváros Önkormányzata és a
BKK Zrt. között 2016. április 1. napján kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2019. évre vonatkozó közlekedésszervezői
éves melléklet módosításában foglaltakkal. Jóváhagyja a 2019. évre vonatkozó közlekedésszervezői
éves mellékletét az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István
504/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az alapítói döntésről a
Társaságok vezető tisztségviselőit értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
505/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a BKK Zrt. és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank közötti kölcsönszerződés
alapján a hitel visszafizetését támogatja, melyhez
2 000 000 E Ft forrást biztosít.
506/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
A BKK Zrt. és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank közötti kölcsönszerződés alapján a hitel-visszafizetés fedezetének biztosítása érdekében
2 000 000 E Ft-tal csökkenti a „911701 2018. évi
forrásmaradvány elszámolási kerete” cím kiadási,
azon belül a tartalékok előirányzatát, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „810201 BKK
Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai” cím kiadási, azon belül az Egyéb működési
célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.
507/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításról szóló döntést vezesse át a költségvetési
rendeleten.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
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508/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. vezérigazgatója útján gondoskodjon a BKK Zrt. és az
Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank közötti kölcsönszerződés
a) teljes körű pénzügyi rendezése és visszafizetése
érdekében az EBRD-vel történő tárgyalások lebonyolításáról és a kölcsönszerződés pénzügyi rendezéséről,
b) valamint a kölcsönszerződés és a kapcsolódó szerződések teljes körű lezárása érdekében az
EBRD-vel történő tárgyalások lebonyolításáról, és
a lezáráshoz szükséges dokumentumokat terjessze
a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: a) pont tekintetében: 2019. szeptember 20.;
b) pont tekintetében: 2019. október 31.
Felelős: Tarlós István
15/d. Javaslat a helyi közösségi közlekedés 2019. évi
normatív állami támogatására irányuló szerződés megkötésére
509/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés melléklete
szerint az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Belügyminisztérium, a Pénzügyminisztérium
és Budapest Főváros Önkormányzata közötti támogatási szerződést, és felkéri a főpolgármestert – a
BKK Zrt. vezérigazgatója tudomásulvételi záradékolását követően – annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
15/e. Javaslat a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy.
rendelet módosítására és a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 6. számú módosítására
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 25/2019. (VI. 19.) önkormányzati rendeletét
a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról
szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
510/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti feladatellátásól és
közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 6. sz.
módosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

2019. szeptember 18.

Határidő: a rendeletmódosítás hatálybalépését követő 10 nap
Felelős: Tarlós István
511/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. vezérigazgatója útján gondoskodjon a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. közötti társasági részesedéshez kapcsolódó tulajdonosi jogok gyakorlására
vonatkozó megbízási szerződés módosításának előkészítéséről a keretmegállapodással, valamint a
BKK Zrt. és a BKV Zrt. közötti új közszolgáltatási
szerződés megkötésével összhangban.
Határidő: 2020. február 28.
Felelős: Tarlós István
15/f. Javaslat az Európai Mobilitási Héthez és az Autómentes Naphoz való csatlakozás alapjául szolgáló
2019. évi Karta elfogadására
512/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata csatlakozik a 2019. évi Európai Mobilitási Hét
című programhoz az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező Kartában megjelölt mindhárom kritérium vállalásával, és felkéri a főpolgármestert a Karta aláírására.
Határidő: 2019. július 31.
Felelős: Tarlós István
A napirend 16. pontja: Javaslat a BVH Zrt.-t és leányvállalatait érintő egyes döntések meghozatalára
a) Javaslat a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2019. évi üzleti tervének és közbeszerzési tervének
elfogadására
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
b) Javaslat a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprő
ipari Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
c) Javaslat egyes zöldfelület-fenntartási döntések
meghozatalára
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
d) Javaslat a kegyeleti közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
e) Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. közszolgáltatási kötelezettségeinek 2018.
évi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
16/a. Javaslat a BVH Budapesti Városüzemeltetési
Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2019. évi
üzleti tervének és közbeszerzési tervének elfogadására
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
513/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapítójaként (és egyedüli
részvényeseként) a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva elfogadja a Társaság 2019. évi üzleti tervét az előterjesztés 1–2. sz. mellékletei szerint.
Egyúttal felkéri a BVH Zrt. elnök-vezérigazgatóját,
a Társaság biztonságos működésének tulajdonosi
nyomon követése érdekében, az 1795/2016. (XII. 7.)
Főv. Kgy. határozattal elfogadott MonitoringControlling Kézikönyv előírásai alapján évközi
kiértékelő jelentést 2019. június 30. fordulónappal készítsen el, valamint a 2019. évi első féléves
tényadatok alapján a 2019. évi éves várható adatok bemutatását – az üzleti terv részletezettségében
és formájában – 2019. augusztus 31-ig nyújtsa be
a Főjegyzői Iroda Monitoring-Controlling Referatúra részére.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
514/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdésében foglaltak alapján a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapítójaként (és egyedüli
részvényeseként) a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva elfogadja a Társaság 2019. évi
közbeszerzési tervét az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
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tást, az állami támogatás 417 047 E Ft összegének
–4 903 E Ft-tal 412 144 E Ft-ra való csökkenése
ellenére a Fővárosi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletében a „815801 Kéményseprőipari közszolgáltatási feladatok” címen elfogadott
1 806 475 E Ft eredeti előirányzatot változatlan ös�szeggel biztosítja.
517/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a FŐKÉTÜSZ Kft. részére a 2019.
évi béremeléshez összesen 103 050 E Ft-ot biztosít, 72 899 E Ft-ot a „893701 Béremelési keret”,
30 151 E Ft-ot a „911701 2018. évi forrásmaradvány elszámolási kerete” terhére.
518/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásához
kapcsolódó bevételkiesés rendezése érdekében
csökkenti a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről” cím bevételi, azon
belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 4 903 E Ft-tal, ezzel
egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „930001
Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.
519/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
A FŐKÉTÜSZ Kft. 2019. évi béremeléséhez szükséges 103 050 E Ft fedezet biztosítása érdekében
72 899 E Ft-tal csökkenti a „893701 Béremelési keret” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú
támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát, továbbá 30 151 E Ft-tal csökkenti a „911701
2018. évi forrásmaradvány elszámolási kerete” cím
kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát,
egyidejűleg 103 050 E Ft-tal megemeli a „815801
Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok” cím
kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

16/b. Javaslat a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprő
ipari Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására

520/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
A FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.
részére ingatlanértékesítés elmaradása esetére elkülönített likviditási finanszírozási keret létrehozása érdekében 643 287 E Ft-tal csökkenti a „844901
Önkormányzati feladatellátás működési kerete”
cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát,
egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az új
„815901 FŐKÉTÜSZ likviditási finanszírozási kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési
célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán.

516/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásához szükséges működési célú támoga-

521/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az 516–520/2019.
(V. 29.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódó elő-

515/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4)
bekezdése értelmében az alapítói döntésről a BVH
Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen
Működő Részvénytársaság ügyvezetését értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
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irányzat-módosításra vonatkozó döntéseket vezesse át a költségvetési rendeleten.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István

kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.” cím kiadási, azon
belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

522/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a FŐKÉTÜSZ Fővárosi
Kéményseprőipari Kft.-vel a közszolgáltatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetű változatát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az Innovációs és
Technológiai Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Iroda (TVI) jóváhagyó állásfoglalásának beérkezését követő aláírására.
Határidő: a TVI döntésének beérkezését követő 30
nap
Felelős: Tarlós István

528/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításra vonatkozó döntést vezesse át a költségvetési rendeleten.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István

16/c. Javaslat egyes zöldfelület-fenntartási döntések
meghozatalára
523/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Elfogadja a Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság 2018. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről szóló beszámolóját és kompenzációelszámolását.
524/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Fővárosi Kertészeti Zártkörűen
Működő Nonprofit Részvénytársaság részére
158 609 E Ft-ot biztosít a 2019. évi béremeléshez a
„893701 Béremelési keret” terhére.
525/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Fővárosi Kertészeti Zártkörűen
Működő Nonprofit Részvénytársaság részére a
2019. évi költségvetésben a többlet zöldfelület-fenn
tartási feladatok ellátására 460 000 E Ft-ot biztosít.
526/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság 2019. évi béremelése fede
zetének biztosítása érdekében 158 609 E Ft-tal csök
kenti a „893701 Béremelési keret” cím kiadási,
azon belül az egyéb működési célú támogatások
áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „814101 Fővárosi
Kertészeti Nonprofit Zrt.” cím kiadási, azon belül
az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
és az EU-nak előirányzatát.
527/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
A FŐKERT Nonprofit Zrt. 2019. évi zöldfelületi
közszolgáltatási szerződése fedezetének biztosítása céljából 460 000 E Ft-tal csökkenti a „911701
2018. évi forrásmaradvány elszámolási kerete” cím

529/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság és a
Fővárosi Önkormányzat közötti 2019. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 3.
sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
16/d. Javaslat a kegyeleti közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatalára
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 26/2019. (VI. 19.) önkormányzati rendeletét
a kegyeleti közszolgáltatásról és a köztemetők rendjéről
szóló 15/2016. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
530/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. (BTI Zrt.) 2018.
évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről szóló beszámolóját és kompenzációelszámolását
elfogadja 222 816 E Ft összesített alulkompenzáció
összeggel azzal, hogy a kegyeleti közszolgáltatás
alulkompenzációjának összege a „822901 Temetőfenntartás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és EU-nak
előirányzatának terhére kifizethető.
531/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
A BTI Zrt. 2018. évi (VI. 11. – XII. 31. időszakra vonatkozó) 222 816 E Ft alulkompenzációjának
megtérítéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében csökkenti a „911701 2018. évi forrásmaradvány
elszámolási kerete” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel
megemeli a „822901 Temetőfenntartás” cím kiadá-
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si, azon belül az egyéb működési célú támogatások
áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.
532/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
A BTI Zrt. 2019. évi többlet bérfejlesztési igénye
fedezetének biztosítása érdekében 64 155 E Ft-tal
csökkenti a „911701 2018. évi forrásmaradvány elszámolási kerete” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel
megemeli a „822901 Temetőfenntartás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások
áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.
533/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításról szóló döntést vezesse át a költségvetési
rendeleten.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
534/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a BTI Zrt.-vel kötendő 2019.
évi kegyeleti közszolgáltatási szerződés 1. sz. módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy
gondoskodjon a szerződés aláírásáról.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
16/e. Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. közszolgáltatási kötelezettségeinek 2018. évi
teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására
535/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Elfogadja a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonpro
fit Zrt. 2018. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről szóló beszámolóját az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti
tartalommal.
536/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Elfogadja a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonpro
fit Zrt. 2018. évi közterület-tisztántartási közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről szóló
beszámolóját az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy az FKF NZrt.
2018. évi 178 157 E Ft alulkompenzációját megtéríti.
537/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt.
2018. évi közterület-tisztántartási közszolgáltatási
kötelezettségei alulkompenzációjának megtérítése érdekében összesen 178 857 E Ft-tal csökkenti
a „911701 2018. évi forrásmaradvány elszámolá-

1891

si kerete” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát, egyidejűleg 178 157 E Ft összeggel megemeli a „823001 FKF NZrt. közterülettisztántartási
feladatok” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
előirányzatát, továbbá a fennmaradó 700 E Ft ös�szeggel megemeli a „844901 Önkormányzati feladatellátás működési keret” cím kiadási, azon belül
dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.
538/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításról szóló döntést vezesse át a költségvetési
rendeleten
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
A napirend 17. pontja: Javaslat a Budapest Főváros
Önkormányzata intézményeit érintő beruházásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
539/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
egyetért a „Központi Irattári épület részleges rekonstrukciója (1083 Budapest, Leonardo da Vinci köz 2.)” feladat megvalósításával 130 000 E Ft
összköltséggel, valamint a Főpolgármesteri Hivatal
részére vízadagoló automaták telepítésével 3 000 E
Ft/2019. és 6 000 E Ft/2020. költséggel.
540/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal a „Központi Irattár részleges
rekonstrukciója” feladat megvalósítására. A feladat
forrásigényének biztosítása érdekében csökkenti a
„911701 2018. évi forrásmaradvány elszámolási
kerete” cím, azon belül a „Tartalékok” kiadási előirányzatát 130 000 E Ft-tal, egyidejűleg 113 000 E
Ft-tal megemeli a „740901 Évközi indítású hivatali
felújítások” címen belül a Felújítások átütemezésének tartaléka kiadási, azon belül a hivatali felújítások előirányzatát, továbbá új felújítási feladatként
tervbe vesz a „740901 Évközi indítású hivatali felújítások” címen az új „Központi Irattár részleges
rekonstrukciója” feladaton 17 000 E Ft-ot (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi felújítás
12 886 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított
áfa 3 614 E Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi
kiadás 500 E Ft). A „Központi Irattár részleges rekonstrukciója” feladat összköltsége 130 000 E Ft,
2019. évi előirányzata 17 000 E Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi felújítás 12 886 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 3 614 E Ft,
fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadás 500 E Ft),
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2020. évi üteme 113 000 E Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi felújítás 88 976 E Ft, felújítási
célú előzetesen felszámított áfa 24 024 E Ft).
Előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a Főpolgármesteri Hivatal részére vízadagoló automaták
telepítéséhez szükséges beszerzési eljárás lebonyolításához a fedezetet a „710301 Gazdasági és ellátási feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül a
dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán
2019. évre 3 000 E Ft, 2020. évre 6 000 E Ft összegben biztosítja. A feladat forrásigényének biztosítása
érdekében 9 000 E Ft-tal csökkenti a „911701 2018.
évi forrásmaradvány elszámolási kerete” cím, azon
belül a „Tartalékok” kiadási előirányzatát, egyidejűleg 6 000 E Ft-tal megemeli a „918801 Működési célú kötelezettségvállalások átütemezési kerete”,
azon belül a „Tartalékok” előirányzatát, valamint
3 000 E Ft-tal megemeli a „710301 Gazdasági és
ellátási feladatok” cím támogatási és kiadási, azon
belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) 2019.
évi előirányzatát.

541/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításról szóló döntést vezesse át a költségvetési
rendeleten.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
542/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1)
bekezdés c) pontja alapján jóváhagyja a 7777 egyedi azonosító számú „Központi Irattár részleges rekonstrukciója” feladat engedélyokiratát.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az
engedélyokiratnak az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírásáról.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István
543/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. között a Városháza elektromos hálózat
rekonstrukciója projekt előkészítésével és a megva
lósításával összefüggő szervezési/koordinációs feladatairól szóló megállapodást az előterjesztés 1.
számú melléklete szerinti tartalommal, valamint a
Városháza elektromos hálózat rekonstrukciója projekt építési műszaki ellenőri feladatairól szóló megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, egyúttal felkéri a főpolgármestert
a megállapodások aláírására.
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Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 18. pontja: Javaslat a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep 2017–2019. évi felújítási, pótlási feladataira vonatkozó szerződések elfogadására
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
544/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a BKSZTT felújítási, pótlási feladaton rendelkezésre álló 537 860 E Ft előirányzatból
a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel elszámol a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen 2017. január
1-től 2018. december 31-ig elvégzett felújítási, pótlási feladatokkal összesen 227 494 E Ft összegben,
továbbá az FV Zrt. által az üzemeltetés biztonsága szempontjából elengedhetetlen 2019. január 1.
– 2019. május 31. között megvalósítandó felújítási,
pótlási feladatok költségét 133 129 E Ft összegben
az előirányzatából biztosítja.
Megvalósítja az új „BKSZTT 2019. évi felújítási,
pótlási feladatai” feladatot 681 687 E Ft összegben,
amelyhez a BKSZTT felújítási, pótlási feladaton
fennmaradó 177 237 E Ft fedezeten felül 504 450 E
Ft többletfedezetet a 2018. évi forrásmaradvány
terhére biztosít. A feladat várható befejezése 2020.
első negyedév.
545/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Az új „BKSZTT 2019. évi felújítási, pótlási feladatai” feladat megvalósítása érdekében csökkenti a
„840401 Önkormányzati felújítások” cím BKSZTT
felújítási, pótlási feladatai feladat kiadási előirányzatát bruttó 177 237 E Ft-tal (ebből önkormányzati
felújítások 139 557 E Ft, valamint a felújítási célú
előzetesen felszámított áfa 37 680 E Ft), továbbá
csökkenti a „911701 2018. évi forrásmaradvány
elszámolási kerete” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 504 450 E Ft-tal. Ezzel egyidejűleg megemeli a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül az
önkormányzati felújítások előirányzatát 217 654 E
Ft-tal, a felújítási célú előzetesen felszámított áfa
előirányzatát 58 767 E Ft-tal, valamint a felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával előirányzatát 2 217 E Ft-tal. Továbbá megemeli a „840901
Évközi indítású önkormányzati felújítások” címen
a „Felújítások átütemezésének tartaléka”-t, azon
belül az önkormányzati felújítások előirányzatát
403 049 E Ft-tal.
A „BKSZTT felújítási, pótlási feladatai” összköltsége 618 876 E Ft-ra változik, 2018. december 31-ig
tény 258 253 E Ft, a 2019. évi ütem 360 623 E
Ft-ra változik (ebből önkormányzati felújítások
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283 954 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított
áfa 76 669 E Ft).
Az új „BKSZTT 2019. évi felújítási, pótlási feladatai” feladat összköltsége 681 687 E Ft, a 2019.
évi ütem igénye 278 638 E Ft (ebből önkormányzati felújítások 217 654 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 58 767 E Ft, dologi kiadások
(nettó 1 746 E Ft, áfa 471 E Ft), a 2020. évi ütem
403 049 E Ft.
546/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a
fenti döntéseknek a Fővárosi Önkormányzat költségvetésében való átvezetéséről.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
547/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal az előterjesztés 1. számú mellékletét képező, a Budapesti
Központi Szennyvíztisztító Telepen 2017. január 1.
– 2018. december 31. között elvégzett beavatkozásokról szóló elszámolási megállapodást, és felkéri a
főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
548/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „BKSZTT 2019. évi felújítási, pótlási
feladatai” felújítás engedélyokiratát az előterjesztés
2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a
főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István
549/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Vízművek Zrt.vel a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Teleppel kapcsolatos 2019. évi felújítási, pótlási munkáira vonatkozó megvalósítási megállapodást az
előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal,
egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás
aláírására.
Határidő: az engedélyokirat aláírását követő 15 nap
Felelős: Tarlós István
550/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel
a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Teleppel
kapcsolatos 2019. évi felújítási, pótlási munkáira
vonatkozó vállalkozási szerződést az előterjesztés
4. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: az engedélyokirat aláírását követő 15 nap
Felelős: Tarlós István
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A napirend 19. pontja: Javaslat a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége részére, verőczei Balázs Mór
családi kripta-síremlékének helyreállításához nyújtott támogatás felhasználásáról készült beszámoló elfogadására, valamint új támogatási szerződés jóváhagyására a
családi kripta-síremlékének kovácsoltvas kapuval történő lezárásához
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
551/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége beszámolóját a Budapest X. kerület, Kozma utcai izraelita temetőben lévő verőczei Balázs
Mór síremlék helyreállításához nyújtott támogatás
felhasználásáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert,
hogy a beszámoló elfogadásáról a Magyarországi
Zsidó Hitközségek Szövetségét írásban értesítse.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
552/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Egyetért a verőczei Balázs Mór síremlék eredetihez
hasonló kovácsoltvas kapuval történő lezárásával,
melyhez a szükséges 2 421 E Ft forrás a „846602
Balázs Mór síremlékének helyreállítása” címen
rendelkezésre áll.
553/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
A verőczei Balázs Mór síremlék kovácsoltvas kapuval történő lezárása költségeinek biztosítása érdekében csökkenti a „846602 Balázs Mór síremlékének helyreállítása” cím kiadási, azon belül az
egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és
EU-nak előirányzatát 2 421 E Ft-tal, egyidejűleg
címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási,
azon belül az egyéb beruházási célú támogatások
áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatot.
554/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításról szóló döntést vezesse át a költségvetési
rendeleten
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
555/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségével a 2018. évben helyreállított verőczei Balázs Mór családi kripta-síremlék
eredetihez hasonló kovácsoltvas kapuval történő
lezárása tárgyú támogatási szerződést az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és fel-
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kéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak
aláírásáról.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 20. pontja: Javaslat a Margitszigeten keletkező állati eredetű melléktermékek kezelésére kötött,
2019. november 30-ig hatályos szolgáltatási szerződés
fedezetének további három évre történő biztosítására
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
556/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
a Margitsziget területén keletkező állati melléktermékek begyűjtésére és ártalmatlanítására 2019.
december 1-től 2022. december 31-ig kötendő új
szerződés 2019. december havi fedezetének biztosítása érdekében bruttó 20 E Ft többletforrást biztosít a „889501 Állati eredetű melléktermékek Margitszigetről történő elszállítása” címen.
557/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a Margitszigeten fellelt állati tetemek elszállítása céljából
kötendő szolgáltatási szerződés fedezetét 2020. évben 762 E Ft, 2021. évben 762 E Ft, 2022. évben
762 E Ft összegben a Fővárosi Önkormányzat költségvetésében a „889501 Állati eredetű melléktermékek Margitszigetről történő elszállítása” címen
biztosítja.
Határidő: a 2020., 2021., 2022. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István
558/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
A Margitsziget területén keletkező állati melléktermékek begyűjtésére és ártalmatlanítására kötendő új szerződés 2019. december havi fedezetének
biztosítása érdekében bruttó 20 E Ft-tal csökkenti a „911701 2018. évi forrásmaradvány elszámolási kerete” cím kiadási, azon belül a tartalékok
előirányzatát, ezzel egyidejűleg azonos összeggel
megemeli a „889501 Állati eredetű melléktermékek Margitszigetről történő elszállítása” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.
559/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításról szóló döntést vezesse át a költségvetési
rendeleten.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
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A napirend 21. pontja: Javaslat egyes informatikai
feladatok megvalósítására
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
560/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
kötelezettséget vállal a „Budapest Főváros Főpol
gármesteri Hivatal adó szakrendszere és iratkezelési szakrendszere összekapcsolása” feladat
136 000 E Ft összköltséggel történő megvalósítására, amelynek 2019. évi ütemét 136 000 E Ft-ban
állapítja meg.
561/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal adó
szakrendszere és iratkezelési szakrendszere ös�szekapcsolása feladat megvalósításához szükséges
pénzügyi fedezet biztosítása érdekében csökkenti
a „911701 2018. évi forrásmaradvány elszámolási
kerete” cím kiadási, azon belül tartalékok előirányzatát 136 000 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg tervbe
veszi a „740402 Évközi indítású hivatali beruházások” cím támogatási és kiadási előirányzatán az
alábbi új feladatot:
– „Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal adó
szakrendszere és iratkezelési szakrendszere ös�szekapcsolása” feladat 136 000 E Ft összköltséggel (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 106 026 E Ft, beruházási célú előzetesen
felszámított áfa 28 627 E Ft, dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával)
1 347 E Ft.
562/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításról szóló döntést vezesse át a költségvetési
rendeleten.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
563/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „Budapest Főváros Főpolgármesteri
Hivatal adó szakrendszere és iratkezelési szakrendszere összekapcsolása” tárgyú 007773 azonosító
számú beruházási engedélyokiratot az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
564/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a „Térinformatikai rendszer üzemeltetése” elnevezésű feladatra 2020-ban 94 558 E Ft, 2021-ben 99 341 E Ft,
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2022-ben 72 938 E Ft fedezetet biztosít a „710501
Hivatali informatikai feladatok”, azon belül a dologi kiadások előirányzatán.
565/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a
2020., 2021. és 2022. évi költségvetésben a „710501
Hivatali informatikai feladatok” címkódon a szükséges fedezet betervezéséről.
Határidő: a 2020. évi, 2021. évi és 2022. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István
566/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal a „Budapest Főváros Főpol
gármesteri Hivatal közterület-használati programjának megújítása” feladat megvalósítására, amelynek összköltségét és egyben 2020. évi ütemét
270 000 E Ft-ban állapítja meg.
567/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal közterület-használati programjának – elektronikus
ügyintézésre is alkalmassá történő fejlesztését szolgáló – megújításához szükséges pénzügyi fedezet
biztosítása érdekében csökkenti a „840701 Évközi
indítású önkormányzati beruházások” címen belül
az „Áthúzódó kiadások átütemezési kerete” Önkormányzati beruházások előirányzatát 270 000 E Fttal, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel címen
belül megemeli a „Fejlesztések átütemezésének
tartaléka”-t.
A „Közterület-használati program fejlesztése” feladat összköltsége, egyben 2020. évi üteme
270 000 E Ft.
568/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításról szóló döntést vezesse át a költségvetési
rendeleten.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
569/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „Budapest Főváros Főpolgármesteri
Hivatal közterület-használati programjának megújítása” tárgyú 007774 azonosító számú beruházási
engedélyokiratot az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 22. pontja: Javaslat egyes európai uniós,
valamint központi költségvetési forrásból megvalósuló
projektekkel kapcsolatos döntésekre
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a) Javaslat „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a
hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának
növelése” projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
b) Javaslat támogató nyilatkozatok kiadására fővárosi cégek részére a KEHOP-5.2.8 „Állami támogatási szabályok szerint megvalósuló épületenergetikai fejlesztések” c. konstrukcióba 2019-ben
benyújtandó támogatási kérelmekhez
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
22/a. Javaslat „A fővárosi hulladékgazdálkodási
rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
570/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a
hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának
növelése” című projekt tárgyában megkötött támogatási szerződés 5. számú módosítását, amelyben
az Irányító Hatóság jóváhagyásával a projekt befejezési határideje 2021. december 31-re módosult a
projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési
eljárások elindításának elhúzódása miatt. A projekt
befejezési határidejének módosítása következtében
a feladat forrásait és kiadásait tovább ütemezi 2021.
december 31-ig fővárosi többletforrás igénye nélkül.
571/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” feladat 2021.
december 31-ig történő megvalósítása miatti átütemezés érdekében a feladat 2020. évi kiadási üteméről 2 506 439 E Ft-ot átcsoportosít az új 2021.
évi kiadási ütemre. Továbbá a 2020. évre tervezett 544 483 E Ft önerő támogatás igénybevételére
2021-ben kerül sor.
A feladat összköltsége változatlanul 15 593 862 E
Ft (ebből költségvetésben megtervezett kiadás ös�szesen 14 782 756 E Ft, levonható fordított áfa ös�szesen 811 106 E Ft), 2018. december 31-ig tény
3 214 801 E Ft, a 2019. évi kiadási igény változatlanul 5 832 851 E Ft (levonható fordított áfa
535 902 E Ft), 2020. évi ütem 3 228 665 E Ft-ra változik (levonható fordított áfa 241 174 E Ft-ra változik), 2021. évi ütem 2 506 439 E Ft (levonható fordított áfa 34 030 E Ft).
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A feladat forrásszerkezete:
A 2018. december 31-ig tény 3 214 801 E Ft (ebből a korábbi években befolyt KEOP támogatás 1 986 278 E Ft, a korábbi években befolyt önerő támogatás 129 936 E Ft, a korábbi években
befolyt KEHOP támogatás 54 671 E Ft, saját forrás
1 043 916 E Ft), 2019. évi kiadási igény 5 832 851 E
Ft (ebből a korábbi években befolyt KEHOP támogatás 4 434 447 E Ft, saját forrás 1 398 404 E Ft),
2020. évi ütem 3 228 665 E Ft (ebből a korábbi években befolyt KEHOP támogatás 2 376 664 E Ft, saját
forrás 852 001 E Ft), 2021. évi ütem 2 506 439 E Ft
(ebből a korábbi években befolyt KEHOP támogatás 1 457 543 E Ft, önerő támogatás 544 483 E Ft,
saját forrás 504 413 E Ft).
A használat jogának alapításáról szóló megállapodás módosításának következtében felmerülő nettó
182 875 000 Ft összeg tervbe vétele céljából csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím „Áthúzódó kiadások átütemezési
keretén” az önkormányzati beruházások előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe
veszi az új „892701 FKF NZrt. eszközhasználati ellenérték” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások
(többi dologi kiadás) előirányzatán.
A Logisztikai Központ kármentesítése 1 100 000 E
Ft többletfedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „911701 2018. évi forrásmaradvány elszámolási kerete” cím kiadási, azon belül a tartalékok
előirányzatát 110 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg
megemeli a „854001 EIB hitelek” bevételi, azon belül a hitel, kölcsönfelvétel előirányzatát 990 000 E
Ft-tal.
Továbbá tervbe veszi az új „Logisztikai Központ
kármentesítésének finanszírozási kerete” feladatot,
ennek érdekében megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen az önkormányzati beruházások előirányzatát 1 100 000 E
Ft-tal.

572/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a
hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának
növelése” megnevezésű 006812. számú engedélyokirat 12. számú módosítását az előterjesztés 4.
számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a
főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat módosításának aláírásáról.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István
573/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a Fővárosi Önkormányzat és
az FKF Nonprofit Zrt. közötti megállapodást ingatlan-adásvételi szerződés és használat jogának
alapításáról szóló megállapodás felülvizsgálatáról
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az előterjesztés 13. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István
574/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a Fővárosi Önkormányzat és az FKF Nonprofit Zrt. közötti „A fővárosi
hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát
technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és
újrahasznosítás arányának növelése” projekt keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök
és technológiák használati jogának átruházásáról
szóló megállapodás közös megegyezéssel történő
megszüntetését és Haszonélvezeti jogot alapító és
egyéb, „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer
környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” tárgyú uniós forrásból megvalósuló projekttel
kapcsolatos kérdéseket rendező megállapodás megkötését az előterjesztés 14. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István
575/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Cséry-telep és a Budapest, Ipacsfa utca 14. sz. (140018/2 hrsz.) ingatlan kármentesítésére a közbeszerzésben beérkezett ajánlatok
alapján az eljárás folytatása érdekében 1 100 000 E
Ft többletforrást biztosít. A többletforrás felhasználásának feltétele, hogy az Irányító Hatóság által
megrendelt, a 17/2017. (II. 1.) Korm. rendeletben
meghatározott jogszabályi kötelezettségének megfelelő igazságügyi szakértői vizsgálat eredménye
támogató.
576/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Cséry-telep és a
Budapest, Ipacsfa utca 14. sz. (140018/2 hrsz.) ingatlan vonatkozásában az MNV Zrt. és Budapest
Főváros Önkormányzata 99%–1%-os egyetemleges kötelezése alapján kezdje meg az MNV Zrt.vel az egyeztetést a Budapest, Ipacsfa utca 14. sz.
(140018/2 hrsz.) ingatlan kármentesítésének utófinanszírozásáról vagy a Cséry-telep jövőbeni kármentesítése során történő beszámításáról.
Határidő: a Közgyűlés döntését követően haladéktalanul
Felelős: Tarlós István
577/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításról szóló döntést vezesse át a költségvetési
rendeleten.
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Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
22/b. Javaslat támogató nyilatkozatok kiadására fővárosi cégek részére a KEHOP-5.2.8 „Állami támogatási
szabályok szerint megvalósuló épületenergetikai fejlesztések” c. konstrukcióban 2019-ben benyújtandó támogatási kérelmekhez
578/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a KEHOP-5.2.8 felhívás keretén belül
a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. által ös�szesen nettó 204 508 E Ft támogatási összegű, az
előterjesztés 1. sz. mellékletében részletezett támogatási kérelmek benyújtását. A projektekhez szükséges önrészt a BGYH Zrt. biztosítja.
579/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a KEHOP-5.2.8 felhívás keretén belül a
Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. által a „Király Gyógyfürdő energetikai korszerűsítése” című,
nettó 129 900 E Ft támogatási összegű támogatási
kérelem benyújtását.
580/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a KEHOP-5.2.8 felhívás keretén belül a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. által a
„Csillaghegyi, nem fürdő jellegű épületek energetikai fejlesztése és a Paskál Gyógyfürdő, valamint a
Pesterzsébeti Sós-jódos Fürdő szolárrendszereinek
bővítése” című, nettó 74 608 E Ft támogatási összegű támogatási kérelem benyújtását.
A napirend 23. pontja: Javaslat a Városligeti távhűtési projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
581/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
támogatja a városligeti középületek hűtési energiával való ellátása érdekében a Műjégpálya hűtőgépház kapacitásbővítésével kapcsolatos primer oldali
beruházás FŐTÁV Zrt. általi elvégzését, melynek
ellentételezéseként a FŐTÁV Zrt. által telepített
gépek, eszközök, berendezések hasznosítási és üzemeltetési jogát (korlátozott hasznosítási jog) a beruházás lezárását jelentő műszaki átadás-átvétel
napjától, de legkésőbb 2020. június 1. napjától a
városligeti közintézmények hűtési energia szolgáltatására irányuló szerződés határozott időtartamára,
de legfeljebb 2022. január 1-től számított 12 éves
időtartamra átengedi a FŐTÁV Zrt. részére.
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582/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés mellékletét
képező beruházási megállapodást, egyben felkéri a
főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 24. pontja: Javaslat egyes vízgazdálkodási és környezetfejlesztési feladatok megvalósításával
összefüggő döntések meghozatalára
a) Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadására, valamint a BKSZT projekttel kapcsolatosan az
Enviroduna Kft.-vel kötendő 2019. évi megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
b) Javaslat a Béke tér projekt I. ütemének megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
c) Javaslat a Római-part és a Margitsziget fenntartási és fejlesztési munkáinak elvégzéséhez szükséges megállapodások megkötésére
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
d) Javaslat a KEHOP forrásból megvalósítandó árvízvédelmi fejlesztések megvalósításához szükséges
döntéshozatalra
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
24/a. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadására, valamint a
BKSZT projekttel kapcsolatosan az Enviroduna Kft.-vel
kötendő 2019. évi megállapodás jóváhagyására
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
583/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében egyedüli tagként és az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft.
2019. évi üzleti tervét az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.
584/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti az Enviroduna Kft. 2019.
évre, a BKSZT projektre vonatkozó feladatait, valamint éves díjának mértékét rögzítő megállapodást
az előterjesztés 4. számú mellékletében szereplő
tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
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24/b. Javaslat a Béke tér projekt I. ütemének megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára
585/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna feladat megvalósítására a Kormány
1191/2019. (IV. 9.) Korm. határozatában biztosított
600 000 E Ft támogatáshoz a Főváros 200 000 E Ft
önerőt és a beérkezett indikatív ajánlatok figyelembevételével további 256 854 E Ft finanszírozási keretet biztosít.
586/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
A Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna megvalósításához szükséges fővárosi forrás biztosítása
érdekében tervbe veszi az új „Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna önerő” feladatot 200 000 E
Ft összeggel, továbbá az új „Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna finanszírozási keret” feladatot
256 854 E Ft összeggel a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon
belül az önkormányzati beruházások előirányzatán.
Ennek érdekében csökkenti a „911701 2018. évi
forrásmaradvány elszámolási kerete”, azon belül
a tartalékok előirányzatát összesen 228 427 E Fttal, valamint megemeli a „854001 EIB hitelek” bevételi, azon a hitel, kölcsönfelvétele előirányzatát
228 427 E Ft-tal.
587/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a
Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna beruházásra vonatkozó támogatási szerződés megkötéséről és az állami támogatói okirat beszerzéséről.
Határidő: 2019. augusztus 31.
Felelős: Tarlós István
588/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatási szerződés aláírását követően, valamint az állami támogatói okirat birtokában gondoskodjon a Béke téri
tehermentesítő főgyűjtőcsatorna beruházás engedélyokiratának a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításának megfelelő tartalommal történő
kiállításáról.
Határidő: a támogatói dokumentumok aláírását és a
kormányrendelet módosítását követő 30 nap
Felelős: Tarlós István
589/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatási szerződés aláírását követően, valamint az állami támogatói okirat birtokában gondoskodjon a „Béke téri
tehermentesítő főgyűjtőcsatorna” feladat összköltségének a fővárosi költségvetésben való szerepeltetéséről.
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Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek a támogatói dokumentumok aláírását és a kormányrendelet módosítását követő ülése
Felelős: Tarlós István
590/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a
Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna megvalósítására vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárás előkészítéséről és lefolytatásáról.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
591/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az Enviroduna Kft.-vel a
„Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna projekt
előkészítési és a megvalósítással összefüggő szervezési/koordinációs feladataira” vonatkozó megállapodást az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert
az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet szerinti engedélyokirat aláírását követően a megállapodás aláírására.
Határidő: az engedélyokirat aláírását követő 30 nap
Felelős: Tarlós István
592/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az Enviroduna Kft.-vel a
„Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna projekt
műszaki ellenőri, FIDIC Mérnök feladataira” vonatkozó megállapodást az előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő tartalommal, egyben felkéri
a főpolgármestert az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy.
rendelet szerinti engedélyokirat aláírását és az ös�szegszerűségét alátámasztó független árelemzői
szakértői vélemény kézhezvételét követően a megállapodás aláírására.
Határidő: az engedélyokirat aláírását és az összegszerűségét alátámasztó független árelemzői szakértői
vélemény kézhezvételét követő 30 nap
Felelős: Tarlós István
24/c. Javaslat a Római-part és a Margitsziget fenntartási és fejlesztési munkáinak elvégzéséhez szükséges
megállapodások megkötésére
593/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel kötött „Budai III. főnyomó vízvezeték I. szakasza kiváltásának megvalósítása” tárgyú vállalkozási szerződést a teljesítések elszámolásával egyidejűleg
megszünteti. Az elszámolás után fennmaradó ös�szegből, valamint a „Pünkösdfürdői árvízvédelmi
létesítmény megvalósítása” és a „Pünkösdfürdői
védvonalszakasz zöldfelület fejlesztési munkái”
feladatokról elvonható tartalékkeretek terhére megvalósítja az új „Római-part rekreációs területeinek
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fenntartási és fejlesztési feladatai” feladatot 2020.
május 31-i határidővel, 447 000 E Ft összköltséggel.
Megvalósítja az új „Margitszigeti Nemzeti Tenisz
Versenyközpont környezetrendezése” feladatot
2020. május 31-i határidővel 300 000 E Ft összköltséggel.
594/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
A „Budai III. főnyomó vízvezeték I. szakasza kiváltásának megvalósítása” tárgyú vállalkozási szerződés megszüntetéséhez kapcsolódó elszámolás,
továbbá az új „Római-part rekreációs területeinek
fenntartási és fejlesztési feladatai” feladat megvalósítása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 270 761 E
Ft-tal, valamint címen belül megemeli a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát
32 711 E Ft-tal a „Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény megvalósítása” feladathoz kapcsolódóan. Továbbá csökkenti a „841101 Pénzügytechnikai
feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 105 817 E Ft-tal a kapcsolódó fordított áfa rendezése érdekében, valamint csökkenti
a „854001 EIB hitelek” bevételi, azon belül a hitel,
kölcsönfelvétel előirányzatát 171 934 E Ft-tal.
Továbbá csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati
beruházások előirányzatát 81 207 E Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát
21 926 E Ft-tal a „Pünkösdfürdői védvonalszakasz
zöldfelület fejlesztési munkái” feladathoz kapcsolódóan, valamint csökkenti a „854001 EIB hitelek”
bevételi, azon belül a hitel, kölcsönfelvétel előirányzatát 51 566 E Ft-tal.
A „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen tervbe veszi az új „Római-part rekreációs területeinek fenntartási és fejlesztési feladatai” feladatot 447 000 E Ft összköltséggel, ennek
érdekében megemeli a „840701 Évközi indítású
önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon
belül az önkormányzati beruházások előirányzatát
180 914 E Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 48 847 E Ft-tal, valamint
a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával előirányzatát 6 280 E Ft-tal, továbbá megemeli
a „854001 EIB hitelek” bevételi, azon belül a hitel, kölcsönfelvétel előirányzatát 223 500 E Ft-tal,
valamint megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen a „Fejlesztések
átütemezésének tartaléka” előirányzatán az önkormányzati beruházások előirányzatát 210 959 E Fttal (ebből EIB hitel 105 479 E Ft).
A „Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény megvalósítása” összköltsége 3 314 498 E Ft-ra változik,
2018. december 31-ig tény 42 646 E Ft, a 2019. évi
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ütem 2 969 911 E Ft-ra változik (ebből önkormányzati beruházások 2 296 684 E Ft, beruházási célú
előzetesen felszámított áfa 44 643 E Ft, dologi kiadások 53 122 E Ft (nettó 42 138 E Ft, áfa 10 984 E
Ft), a fordított áfa 575 462 E Ft), a 2020. évi ütem
változatlanul 301 941 E Ft.
A feladat forrásszerkezete:
A feladat összköltsége 3 314 498 E Ft (EIB hitel
1 635 926 E Ft, saját forrás 1 678 572 E Ft), 2018.
évi tény 42 646 E Ft (saját forrás), 2019. évi ütem
2 969 911 E Ft (EIB hitel 1 484 955 E Ft, saját forrás
1 484 956 E Ft), 2020. évi ütem 301 941 E Ft (EIB
hitel 150 971 E Ft, saját forrás 150 970 E Ft).
A „Pünkösdfürdői védvonalszakasz zöldfelület fejlesztési munkái” feladat összköltsége 1 496 867 E
Ft-ra változik, a 2019. évi ütem 494 413 E Ft-ra változik (ebből önkormányzati beruházások 387 727 E
Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa
104 686 E Ft, nettó dologi kiadások 2 000 E Ft), a
2020. évi ütem változatlanul 1 002 454 E Ft.
A feladat forrásszerkezete:
A feladat összköltsége 1 496 867 E Ft (EIB hitel
748 434 E Ft, saját forrás 748 433 E Ft), 2019. évi
ütem 494 413 E Ft (EIB hitel 247 207 E Ft, saját
forrás 247 206 E Ft), 2020. évi ütem 1 002 454 E Ft
(EIB hitel 501 227 E Ft, saját forrás 501 227 E Ft).
Az új „Római-part rekreációs területeinek fenntartási és fejlesztési feladatai” feladat összköltsége
447 000 E Ft, a 2019. évi ütem 236 041 E Ft (ebből
önkormányzati beruházások 180 914 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 48 847 E Ft,
dologi kiadások 6 280 E Ft (nettó 4 945 E Ft, áfa
1 335 E Ft), a 2020. évi ütem 210 959 E Ft.
A feladat forrásszerkezete:
A feladat összköltsége 447 000 E Ft (EIB hitel
223 500 E Ft, saját forrás 223 500 E Ft), 2019. évi
ütem 236 041 E Ft (EIB hitel 118 021 E Ft, saját
forrás 118 020 E Ft), 2020. évi ütem 210 959 E Ft
(EIB hitel 105 479 E Ft, saját forrás 105 480 E Ft).
A „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen tervbe veszi az új „Margitszigeti
Nemzeti Tenisz Versenyközpont környezetrendezése” feladatot 300 000 E Ft összköltséggel, ennek
érdekében csökkenti a „911701 2018. évi forrásmaradvány elszámolási kerete” cím kiadási, azon
belül a tartalékok előirányzatát 150 000 E Ft-tal,
ezzel egyidejűleg megemeli a „854001 EIB hitelek” bevételi, azon a hitel, kölcsön felvétele előirányzatát 150 000 E Ft-tal, valamint megemeli a
„840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati
beruházások előirányzatát 116 575 E Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 31 475 E Ft-tal, a fejlesztésekhez kapcsolódó
dologi kiadások áfával előirányzatát 4 550 E Ft-tal
az új feladathoz kapcsolódóan, ezzel egyidejűleg
megemeli a „840701 Évközi indítású önkormány-
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zati beruházások” címen a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-n az önkormányzati beruházások előirányzatát 147 400 E Ft-tal (ebből EIB hitel
73 700 E Ft).
A „Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont környezetrendezése” feladat összköltsége
300 000 E Ft, a 2019. évi ütem 152 600 E Ft (ebből
önkormányzati beruházások 116 575 E Ft, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa 31 475 E Ft,
a dologi kiadások áfával 4 550 E Ft (nettó 3 582 E
Ft, áfa 968 E Ft), a 2020. évi ütem 147 400 E Ft.
A feladat forrásszerkezete:
A feladat összköltsége 300 000 E Ft (EIB hitel
150 000 E Ft, saját forrás 150 000 E Ft), 2019. évi
ütem 152 600 E Ft (EIB hitel 76 300 E Ft, saját forrás 76 300 E Ft), 2020. évi ütem 147 400 E Ft (EIB
hitel 73 700 E Ft, saját forrás 73 700 E Ft).

595/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a
fenti döntéseknek a fővárosi költségvetésben való
átvezetéséről.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
596/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja az „Aranyhegyi-patak árvízvédelme,
Pünkösdfürdői védvonalszakasz árvízvédelme és
zöldfelület-fejlesztése” tárgyú engedélyokirat módosítását az előterjesztés III/3. számú melléklete
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert,
hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István
597/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja az új 007783 számú „Római-part rekreációs területeinek fenntartási és fejlesztési feladatai” feladat engedélyokiratát a Budapest Főváros
Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998.
(X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdés c)
pontja alapján az előterjesztés I/1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert,
hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István
598/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja az új 007790 számú „Margitszigeti
Nemzeti Tenisz Versenyközpont környezetrendezé
se” feladat engedélyokiratát a Budapest Főváros
Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998.
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(X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdés c)
pontja alapján az előterjesztés II/1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert,
hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István
599/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Főkert Nonprofit Zrt.-vel
„a Budapest III. kerület Római-part rekreációs területeinek fenntartási és fejlesztési feladatainak megvalósítására” vonatkozó megvalósítási megállapodást az előterjesztés I/2. sz. mellékletében szereplő
tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a
megállapodás aláírására.
Határidő: a 007783 azonosító számú engedélyokirat
hatálybalépését követő 15 nap
Felelős: Tarlós István
600/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Főkert Nonprofit Zrt.-vel
„a Budapest III. kerület Római-part rekreációs területeinek fenntartási és fejlesztési feladatainak megvalósítására” vonatkozó vállalkozási szerződést az
előterjesztés I/3. sz. mellékletében szereplő tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: a 007783 azonosító számú engedélyokirat
hatálybalépését követő 15 nap
Felelős: Tarlós István
601/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Főkert Nonprofit Zrt.-vel
„a Budapest III. kerület Római-part rekreációs területeinek fenntartási és fejlesztési feladatainak megvalósítására” vonatkozó tervezési megállapodást az
előterjesztés I/4. sz. mellékletében szereplő tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: a 007783 azonosító számú engedélyokirat
hatálybalépését követő 15 nap
Felelős: Tarlós István
602/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Főkert Nonprofit Zrt.-vel
„a Budapest III. kerület Római-part rekreációs területeinek fenntartási és fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozó műszaki ellenőri feladatokra”
vonatkozó megállapodást az előterjesztés I/5. sz.
mellékletében szereplő tartalommal, egyben felkéri
a főpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: a 007783 azonosító számú engedélyokirat
hatálybalépését követő 15 nap
Felelős: Tarlós István
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603/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Főkert Nonprofit Zrt.-vel
„a Budapest XIII. kerület Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont környezetrendezésének
megvalósítására” vonatkozó megvalósítási megállapodást az előterjesztés II/2. sz. mellékletében szereplő tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert
a megállapodás aláírására.
Határidő: a 007790 azonosító számú engedélyokirat
hatálybalépését követő 15 nap
Felelős: Tarlós István
604/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Főkert Nonprofit Zrt.-vel
„a Budapest XIII. kerület Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont környezetrendezésének
megvalósítására” vonatkozó vállalkozási szerződést az előterjesztés II/3. sz. mellékletében szereplő tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a
szerződés aláírására.
Határidő: a 007790 azonosító számú engedélyokirat
hatálybalépését követő 15 nap
Felelős: Tarlós István
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egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás
aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
24/d. Javaslat a KEHOP forrásból megvalósítandó
árvízvédelmi fejlesztések megvalósításához szükséges
döntéshozatalra
608/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy lezárja a „Csillaghegyi-öblözet védelme” feladatot. A feladaton felmerült tényköltség
289 251 E Ft, a 10 000 000 E Ft összegű KEHOP
támogatás nem került felhasználásra.
A fel nem használt KEHOP támogatás rendelkezésre állása esetén megvalósítja az új „Főváros árvízvédelmi fejlesztése Pest-észak szakasz” feladatot
9 000 000 E Ft összköltséggel, továbbá az új „Főváros árvízvédelmi fejlesztése Buda-közép szakasz
I. ütem” feladatot 1 000 000 E Ft összköltséggel
2023. december 31-i befejezési határidővel.

605/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Főkert Nonprofit Zrt.-vel
„a Budapest XIII. kerület Margitszigeti Nemzeti
Tenisz Versenyközpont környezetrendezési feladatainak megvalósítására” vonatkozó tervezési megállapodást az előterjesztés II/4. sz. mellékletében
szereplő tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: a 007790 azonosító számú engedélyokirat
hatálybalépését követő 15 nap
Felelős: Tarlós István

609/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a
„Csillaghegyi-öblözet védelme” feladat megvalósítására kötött támogatási szerződés megszüntetéséről, valamint a „Főváros árvízvédelmi fejlesztése Pest-észak szakasz” és a „Főváros árvízvédelmi
fejlesztése Buda-közép szakasz I. ütem” feladatokra vonatkozó támogatási szerződések megkötéséről.
Határidő: a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keret módosítását követően
Felelős: Tarlós István

606/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az Enviroduna Kft.-vel a
„Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont
környezetrendezése és a Római-part rekreációs területeinek fenntartása és fejlesztése műszaki ellenőri feladataira” vonatkozó megállapodást az előterjesztés II/5. sz. mellékletében szereplő tartalommal,
egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás
aláírására.
Határidő: a 007783 és a 007790 azonosító számú engedélyokiratok hatálybalépését követő 15 nap
Felelős: Tarlós István

610/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a „Csillaghegyiöblözet védelme” feladat megvalósítására kötött
támogatási szerződés megszüntetését és a „Főváros árvízvédelmi fejlesztése Pest-észak szakasz”
és a „Főváros árvízvédelmi fejlesztése Buda-közép
szakasz I. ütem” feladatokra vonatkozó támogatási szerződések aláírását követően gondoskodjon az
engedélyokiratok kiállításáról.
Határidő: a támogatási szerződések aláírását követő 30 nap
Felelős: Tarlós István

607/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Vízművek Zrt.–
vel a „Csillaghegyi öblözet árvízvédelme projekt
részeként a Budai III. főnyomó vízvezeték I. szakasza kiváltásának megvalósításáról (tervezés, kivitelezés)” tárgyú vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről és teljes körű
elszámolásáról” szóló megállapodást az előterjesztés III/1. sz. mellékletében szereplő tartalommal,

611/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a „Csillaghegyi-öblözet védelme” feladat megvalósítására kötött támogatási szerződés megszüntetését és a „Főváros
árvízvédelmi fejlesztése Pest-észak szakasz” és a
„Főváros árvízvédelmi fejlesztése Buda-közép
szakasz I. ütem” feladatokra vonatkozó támogatási szerződések aláírását követően gondoskodjon a
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608–610/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. határozatoknak a
fővárosi költségvetésben való átvezetéséről.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek a támogatói dokumentumok módosítását követő ülése
Felelős: Tarlós István
612/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az Enviroduna Kft.-vel a „Főváros árvízvédelmi fejlesztése Pest-észak szakasz
projekt előkészítési és a megvalósítással összefüggő szervezési/koordinációs feladataira” vonatkozó
megállapodást az előterjesztés 1. sz. mellékletében
szereplő tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet szerinti engedélyokirat elfogadását követően a megállapodás aláírására.
Határidő: az engedélyokirat elfogadását követő 30
nap
Felelős: Tarlós István
613/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az Enviroduna Kft.-vel a
„Főváros árvízvédelmi fejlesztése Buda-közép szakasz I. ütem projekt előkészítési és a megvalósítással összefüggő szervezési/koordinációs feladataira” vonatkozó megállapodást az előterjesztés 2. sz.
mellékletében szereplő tartalommal, egyben felkéri
a főpolgármestert az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy.
rendelet szerinti engedélyokirat elfogadását követően a megállapodás aláírására.
Határidő: az engedélyokirat elfogadását követő 30
nap
Felelős: Tarlós István
614/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Barát-patak árvízvédelmi biztonságának megteremtése érdekében
az Enviroduna Kft. bevonásával gondoskodjon a
megvalósításhoz szükséges műszaki, üzemeltetési
és finanszírozási feltételek vizsgálatáról és az ehhez szükséges egyeztetések lefolytatásáról. Felkéri
a főpolgármestert, hogy a megvalósítás feltételeinek vizsgálatát követően – a Belügyminisztérium
bevonásával – gondoskodjon a Barát-patak torkolati műtárgya Budapest Főváros Önkormányzata általi megvalósításáról.
Határidő: a Belügyminisztériummal és az Országos
Vízügyi Főigazgatósággal való egyeztetések lefolytatására: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése
Felelős: Tarlós István
A napirend 25. pontja: Javaslat egyes közlekedésfejlesztést érintő döntések meghozatalára
a) Javaslat az Aquincumi híd előkészítéséhez kapcsolódó döntések meghozatalára
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
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b) Javaslat a Blaha Lujza tér rendezése c. fejlesztéshez kapcsolódó egyes döntések meghozatalára
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
c) Javaslat a BKK Zrt. által megvalósuló egyes közlekedési, beruházási és felújítási feladatok engedélyezési okmányai és kapcsolódó megállapodások
módosításainak jóváhagyására
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
d) Javaslat a „XXII. kerület, Városház tér rekonstrukció” feladattal kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
e) Javaslat a „Széchenyi lánchíd, a Széchenyi István tér alatti villamos-közúti aluljáró és a Várhegyi alagút rekonstrukciója, kivitelezés” c. feladattal
kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
25/a. Javaslat az Aquincumi híd előkészítéséhez kapcsolódó döntések meghozatalára
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
615/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az „Aquincumi híd előkészítési fázisának megvalósítása” feladatot a 2019–2020. évek
ben 240 000 E Ft összköltséggel a BKK Zrt. útján
megvalósítási megállapodás alapján az előterjesztés
3. számú mellékletét képező a „Budapest Aquincumi Duna-híd előkészítési fázis I. ütem” megnevezésű Szakmai Programban részletezett műszaki tartalommal valósítja meg. A feladat megvalósítására a
Magyar Kormány 240 000 E Ft-ot biztosít.
616/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Az állami támogatás tervbe vétele érdekében megemeli az új „Aquincumi híd előkészítési fázisának
megvalósítása” feladathoz kapcsolódóan a „853601
Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülről előirányzatát
240 000 E Ft-tal.
Ezzel egyidejűleg a feladat tárgyévi kiadási ütemének tervbe vétele érdekében tervbe veszi a „840701
Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím
kiadási előirányzatán az új „Aquincumi híd előkészítési fázisának megvalósítása” feladatot 89 000 E
Ft-tal (az önkormányzati beruházás 55 118 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 14 882 E
Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 19 000 E Ft;
továbbá – a feladat 2020. évi ütemének tervbe vétele érdekében – megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási,
azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t
151 000 E Ft-tal.
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A feladat összköltsége 240 000 E Ft, 2019. évi kiadási előirányzata 89 000 E Ft [önkormányzati beruházás nettó 55 118 E Ft, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzata 14 882 E
Ft, valamint a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával előirányzata 19 000 E Ft, (nettó 14 961 E Ft, áfa 4 039 E Ft)], 2020. évi üteme
151 000 E Ft.
A feladat teljes mértékben állami támogatással valósul meg.
617/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításról szóló döntést vezesse át a költségvetési
rendeleten.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
618/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Tudomásul veszi az „Aquincumi híd előkészítési
fázisának megvalósítása” feladat vonatkozásában
a Miniszterelnökség által – az előterjesztés 2. sz.
melléklete szerinti tartalommal – kibocsájtott támogatói okiratban foglaltakat.
619/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata és
intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy.
rendelet 6/E. § (4) bekezdésében és a 8. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt hatásköre szerint eljárva az
„Aquincumi híd előkészítési fázisának megvalósítása” feladat megvalósíthatóságitanulmányterv-ké
szítési engedélyokmányt az előterjesztés 4. számú
melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az
engedélyokmány aláíratásáról.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
620/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet megva
lósíthatóságitanulmányterv-készítési engedélyokmány jóváhagyására vonatkozó 6/E. § (4) bekezdése és a 8. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a 14. §
(6) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. között
az „Aquincumi híd előkészítési fázisának megvalósítása” feladat végrehajtásához szükséges megvalósítási megállapodást az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a
megállapodás aláíratásáról.
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Határidő:
a
megvalósíthatóságitanulmánytervkészítési engedélyokmány aláírását követő 15 nap
Felelős: Tarlós István
25/b. Javaslat a Blaha Lujza tér rendezése c. fejlesztéshez kapcsolódó egyes döntések meghozatalára
621/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Megvalósítja a „Blaha Lujza tér rekonstrukciója”
feladatot 2021. december 31-i befejezési határidővel 4 167 311 E Ft-ra megemelt összköltséggel az
alábbiak szerint:
A felszíni tervezési feladatokra 85 000 E Ft, a kivitelezési munkákra 1 760 000 E Ft fővárosi forrás és
1 000 000 E Ft állami támogatás áll rendelkezésre.
A feladat keretében megvalósítandó Blaha Lujza
téri aluljáró tervezését és kivitelezését 1 111 491 E
Ft összegben az „Aluljárók és egyéb közlekedés kiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok” megnevezésű
feladatról való átcsoportosítással biztosítja.
Az aluljáró födémszigetelésére 210 820 E Ft többletforrást biztosít.
A Blaha Lujza téri aluljáróban új ügyfélcentrumot
létesít, amelynek megvalósítására 72 100 E Ft többletforrást biztosít az „Ügyfélcentrum elektronikus
jegyrendszerhez” feladaton.
622/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
A „Blaha Lujza tér rekonstrukciója” feladathoz
kapcsolódó állami támogatás tervbe vétele érdekében megemeli a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím előirányzatát
1 000 000 E Ft-tal.
A feladat 2020. évi kiadási ütemének tervbe vétele érdekében megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon
belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t
1 000 000 E Ft-tal.
A Blaha Lujza téri aluljárónak a „Blaha Lujza tér
rekonstrukciója” feladat keretében való megvalósítása érdekében csökkenti a „888201 Forgalomtechnikai felújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatát 82 415 E Ft-tal,
valamint a felújítási célú előzetesen felszámított
áfa előirányzatát 22 252 E Ft-tal az „Aluljárók és
egyéb közlekedés kiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok”-kal kapcsolatban. Ezzel egyidejűleg megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím
kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások
előirányzatát 82 415 E Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 22 252 E Fttal a „Blaha Lujza tér rekonstrukciója, tervezés”
feladathoz kapcsolódóan.
Továbbá az aluljáró födémszigetelésére szükséges
210 820 E Ft többletforrás fedezetének biztosítása,
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valamint a Blaha Lujza téri ügyfélcentrum létesítéséhez szükséges 72 100 E Ft többletforrás biztosítása érdekében csökkenti a „911701 2018. évi forrásmaradvány elszámolási kerete” cím kiadási, azon
belül a tartalékok előirányzatát 141 460 E Ft-tal,
valamint megemeli a „854001 EIB hitelek” cím bevételi, azon belül a hitel, kölcsönfelvétel előirányzatát 141 460 E Ft-tal.
Ezzel egyidejűleg megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az
önkormányzati beruházások előirányzatát 16 000 E
Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa
előirányzatát 4 320 E Ft-tal a „Blaha Lujza tér rekonstrukciója, tervezés” feladathoz kapcsolódóan,
valamint megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül
a „Fejlesztések átütemezése tartaléka” előirányzatát 190 500 E Ft-tal a feladattal kapcsolatban.
Továbbá megemeli a „813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb
beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az
EU-nak előirányzatát 7 100 E Ft-tal az „Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez” feladattal
kapcsolatban, valamint a „840701 Évközi indítású
önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a „Fejlesztések átütemezése tartaléka” előirányzatát 65 000 E Ft-tal a feladattal kapcsolatban.
Az „Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és
kivitelezési feladatok” megnevezésű feladat összköltsége 639 093 E Ft-ra változik, 2018. december
31-ig tény 22 708 E Ft-ra változik, 2019. évi kiadási előirányzata 317 527 E Ft (ebből önkormányzati felújítások 240 021 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 64 806 E Ft, dologi kiadások
12 700 E Ft (ebből nettó 10 000 E Ft, áfa 2 700 E
Ft), 2020. évi üteme 298 858 E Ft-ra változik.
A feladat forrásszerkezete:
2018. december 31-ig tény 22 708 E Ft, melyből
saját forrás 22 708 E Ft, 2019. évi ütem 317 527 E
Ft, melyből 158 764 E Ft saját forrás, 158 763 E Ft
EIB hitel, 2020. évi ütem 298 858 E Ft, melyből
149 429 E Ft saját forrás, 149 429 E Ft EIB hitel.
A „Blaha Lujza tér rekonstrukciója” feladat összköltsége 4 167 311 E Ft-ra változik. A feladat tervezése „Blaha Lujza tér rekonstrukciója, tervezés”
néven a „840301 Önkormányzati beruházások” címen kerül megtervezésre. A tervezés összköltsége
210 185 E Ft-ra változik, 2018. december 31-ig
tény 381 E Ft-ra változik, 2019. évi kiadási előirányzat 209 804 E Ft-ra változik [ebből önkormányzati beruházások 155 200 E Ft, beruházási
célú előzetesen felszámított áfa 41 904 E Ft, dologi
kiadások 12 700 E Ft (ebből nettó 10 000 E Ft, áfa
2 700 E Ft)].
A feladat kivitelezése „Blaha Lujza tér rekonstrukciója” néven a „840701 Évközi indítású önkor-
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mányzati beruházások” címen kerül megtervezésre.
A kivitelezés összköltsége 3 957 126 E Ft-ra változik, 2019. évi kiadási előirányzata változatlanul
138 000 E Ft [ebből önkormányzati beruházások
103 661 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 27 989 E Ft, dologi kiadások 6 350 E Ft (ebből nettó 5 000 E Ft, áfa 1 350 E Ft)], 2020. évi üteme 3 718 463 E Ft-ra, 2021. évi üteme 100 663 E
Ft-ra változik.
A feladathoz kapcsolódó állami támogatás kiadási
ütemezése: 2020. évben 1 000 000 E Ft.
A feladat forrásszerkezete:
2018. december 31-ig tény 381 E Ft, melyből saját forrás 381 E Ft, 2019. évi ütem 347 804 E Ft,
melyből 173 902 E Ft saját forrás, 173 902 E Ft
EIB hitel, 2020. évi ütem 3 718 463 E Ft, melyből
1 359 231 E Ft saját forrás, 1 359 232 E Ft EIB hitel, 1 000 000 E Ft állami támogatás, 2021. évi üteme 100 663 E Ft, melyből 50 332 E Ft saját forrás,
50 331 E Ft EIB hitel.
Az „Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez”
feladat összköltsége 1 351 063 E Ft-ra változik,
2018. december 31-ig tény 468 573 E Ft, 2019. évi
kiadási előirányzata 394 350 E Ft-ra változik (ebből egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 394 350 E Ft), 2020. évi üteme 426 265 E Ft-ra, 2021. évi üteme 61 875 E Ft-ra
változik.
A feladat forrásszerkezete:
2018. december 31-ig tény 468 573 E Ft, melyből
saját forrás 468 573 E Ft, 2019. évi ütem 394 350 E
Ft, melyből 390 800 E Ft saját forrás, 3 550 E Ft
EIB hitel, 2020. évi ütem 426 265 E Ft, melyből
393 859 E Ft saját forrás, 32 406 E Ft EIB hitel,
2021. évi üteme 61 875 E Ft, melyből 61 781 E Ft
saját forrás, 94 E Ft EIB hitel.
623/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításról szóló döntést vezesse át a költségvetési
rendeleten.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
624/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 9. § (3)
bekezdése, valamint az engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a 7521 azonosító számú, a „Blaha Lujza tér
rekonstrukciója” megnevezésű feladat engedélyokiratát az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti
tartalommal.

2019. szeptember 18.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az
engedélyokirat aláírásáról.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
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Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő
15 nap
Felelős: Tarlós István

625/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése és a 14. § (6) bekezdése alapján jóváhagyja
és megköti a „Blaha Lujza tér rekonstrukciója” feladat végrehajtásához szükséges megvalósítási megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a
megállapodás aláírásáról.
Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő
15 nap
Felelős: Tarlós István

628/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, valamint az engedélyokirat módosítására
vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja
a 7094 azonosító számú, az „Ügyfélcentrumok létesítése (Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez)” megnevezésű engedélyokirat 7. számú módosítását az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti
tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az
engedélyokirat aláírásáról.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

626/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, valamint az engedélyokirat módosítására
vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a 6838 azonosító számú, az „Aluljárók és egyéb
közlekedéskiszolgáló építmények felújításával ös�szefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok”
megnevezésű engedélyokirat 8. számú módosítását
az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az
engedélyokirat aláírásáról.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

629/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése és a 14. § (6) bekezdése, valamint az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1)
bekezdése alapján jóváhagyja és megköti az „Ügyfélcentrumok létesítése” feladat megvalósítása érdekében megkötött fejlesztési megállapodás 11.
módosítását az előterjesztés 6. számú melléklete
szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a
megállapodás aláírásáról.
Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő
15 nap
Felelős: Tarlós István

627/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése és a 14. § (6) bekezdése, valamint az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1)
bekezdése alapján jóváhagyja és megköti az „Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények
felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési
feladatok” feladat megvalósítása érdekében megkötött megvalósítási megállapodás 8. számú módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti
tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a
megállapodás aláírásáról.

25/c. Javaslat a BKK Zrt. által megvalósuló egyes
közlekedési, beruházási és felújítási feladatok engedélyezési okmányai és kapcsolódó megállapodások módosításainak jóváhagyására
630/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a „BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése” megnevezésű
feladathoz kapcsolódóan 70 000 E Ft többletforrást biztosít a 2019–2020. évekre az Akadémia park
P+R parkoló kivitelezésére érkezett, a tervezettnél
magasabb összegű ajánlat fedezetének megteremtése érdekében.
631/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Az Akadémia park P+R parkoló kivitelezésére érkezett, a tervezettnél magasabb összegű ajánlat
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fedezetének megteremtése érdekében csökkenti
a „911701 2018. évi forrásmaradvány elszámolási kerete” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 35 000 E Ft-tal, továbbá növeli a „854001
EIB hitelek” bevételi, azon belül a hitel, kölcsönfelvétele előirányzatát 35 000 E Ft-tal. Ezzel egyidejűleg megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati
beruházások előirányzatát 37 965 E Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát
30 250 E Ft-tal, továbbá a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon
belül a „Fejlesztések átütemezése tartaléka”-n az
önkormányzati beruházások előirányzatát 1 785 E
Ft-tal a „BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése” feladattal kapcsolatban.
A feladat összköltsége 1 668 474 E Ft-ra változik,
ebből 2018. december 31-ig tény 1 235 664 E Ft,
2019. évi kiadási előirányzata 430 725 E Ft-ra változik [ebből önkormányzati beruházások 308 406 E
Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa
83 269 E Ft, fordított áfa 20 000 E Ft, dologi kiadások 19 050 E Ft (nettó 15 000 E Ft, áfa 4 050 E Ft)],
2020. évi üteme 2 085 E Ft-ra változik.
A feladat forrásszerkezete:
2018. december 31-ig tény 1 235 664 E Ft, melyből saját forrás 1 235 664 E Ft, 2019. évi ütem
430 725 E Ft, melyből 215 363 E Ft saját forrás,
215 362 E Ft EIB hitel, 2020. évi ütem 2 085 E Ft,
melyből 1 043 E Ft saját forrás, 1 042 E Ft EIB hitel.

632/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításról szóló döntést vezesse át a költségvetési
rendeleten.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
633/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése és az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja
a) a 6673 azonosító számú, a „BKK Zrt. Útfelújítási
program előkészítése, terveztetése” című engedélyokirat 8. számú, valamint – a feladat megvalósítása
érdekében megkötött – megvalósítási megállapodás
8. számú módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal;
b) a 6847 azonosító számú, a „BKK Zrt. útfelújítási program megvalósítása, kivitelezés (BKK Zrt.
2012–2020. évi útfelújítási program)” című engedélyokirat 8. számú, valamint – a feladat megva-
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lósítása érdekében megkötött – megvalósítási megállapodás 6. számú módosítását az előterjesztői
kiegészítés 1–2. sz. mellékletei szerinti tartalommal;
c) a 6841 azonosító számú, a „BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése” című
engedélyokirat 8. számú, valamint – a feladat megvalósítása érdekében megkötött – megvalósítási
megállapodás 9. számú módosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az
engedélyokiratok és a megállapodásmódosítások
aláírásáról.
Határidő: az engedélyokiratok vonatkozásában:
30 nap;
a megállapodásmódosítások esetén: a vonatkozó
engedélyokirat hatálybalépését követő 15 nap
Felelős: Tarlós István
634/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a „BKK Zrt. 2012–2020. évi útfelújítási program” megnevezésű feladathoz kapcsolódó megvalósítási megállapodás keretében végzett
útfelújítások tekintetében a közbeszerzési eljárások
során újonnan beérkezett, a becsült értéket meghaladó árajánlatok okán 400 000 E Ft többletforrást
biztosít.
A „BKK Zrt. 2012–2020. évi útfelújítási program”
feladat összköltsége 28 127 375 E Ft-ról – figyelembe véve a 400 000 E Ft többletforrást – 28 527 375 E
Ft-ra a változik.
635/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
A „BKK Zrt. 2012–2020. évi útfelújítási program”
megnevezésű feladat megvalósítására érkezett, a
tervezettnél magasabb összegű ajánlatok fedezetének megteremtése érdekében csökkenti a „840701
Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím,
azon belül az áthúzódó kiadások átütemezési kerete előirányzatát 200 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg
megemeli a „854001 EIB hitelek” bevételi, azon
belül a hitel, kölcsönfelvétel előirányzatát 200 000
E Ft-tal, valamint a „883701 Út-, hídfelújítások”
cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatát 314 961 E Ft-tal, a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a
dologi kiadások előirányzatát 85 039 E Ft-tal a feladathoz kapcsolódóan.
A feladat összköltsége 28 527 375 E Ft-ra változik,
ebből 2018. dec. 31-ig tény 14 856 415 E Ft, 2019.
évi kiadási előirányzata 10 547 230 E Ft-ra változik
[ebből önkormányzati felújítások 8 204 976 E Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 800 000
E Ft, fordított áfa 1 415 254 E Ft, dologi kiadások
127 000 E Ft (nettó 100 000 E Ft, áfa 27 000 E Ft)],
2020. évi üteme 2 439 848 E Ft, 2021. évi üteme
683 882 E Ft.
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A feladat forrásszerkezete:
2018. dec. 31-ig tény 14 856 415 E Ft, melyből saját
forrás 14 856 415 E Ft, 2019. évi ütem 10 547 230 E
Ft, melyből 5 140 977 E Ft saját forrás, 5 406 253 E
Ft EIB hitel, 2020. évi ütem 2 439 848 E Ft, melyből
1 219 924 E Ft saját forrás, 1 219 924 E Ft EIB hitel,
2021. évi ütem 683 882 E Ft, melyből 341 941 E Ft
saját forrás, 341 941 E Ft EIB hitel.
636/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításról szóló döntést vezesse át a költségvetési
rendeleten.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
637/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a Városfejlesztési, Közlekedési és Környe
zetvédelmi Bizottságot, hogy szükség esetén a beérkezett ajánlatok ismeretében vizsgálja felül a
programban rendelkezésre álló források mértékét,
és tegyen javaslatot a főpolgármesternek a források
átcsoportosítására.
Határidő: a közbeszerzési eljárás(ok) bírálati időszakának megkezdése
Felelős: a Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
25/d. Javaslat a „XXII. kerület Városház tér rekonstrukció” feladattal kapcsolatos döntések meghozatalára
638/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Megvalósítja a „XXII. kerület, Városház tér rekonstrukció” megnevezésű feladatot, csökkentett
műszaki tartalommal, a BKK Zrt. útján, megvalósítási megállapodás alapján 2021. december 31-i befejezési határidővel.
A rendelkezésre álló 2 060 000 E Ft fővárosi forrás
az I. ütem megvalósítására biztosít fedezetet.
639/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1)
bekezdése alapján jóváhagyja a 007523 azonosító
számú, a „XXII. kerület Városház tér rekonstrukció” megnevezésű feladat – I. ütem megvalósítása
– engedélyokiratát az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az
engedélyokirat aláírásáról.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
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640/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése és a 14. § (6) bekezdése alapján jóváhagyja
és megköti a „XXII. kerület, Városház tér rekonstrukció” kivitelezés feladat – I. üteme – végrehajtásához szükséges megvalósítási megállapodást az
előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a
megállapodás aláírásáról.
Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő
15 nap
Felelős: Tarlós István
25/e. Javaslat a „Széchenyi lánchíd, a Széchenyi István tér alatti villamos-közúti aluljáró és a Várhegyi alagút rekonstrukciója, kivitelezés” c. feladattal kapcsolatos
döntések meghozatalára
641/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a „Széchenyi lánchíd” feladatot
12 146 000 E Ft költséggel, a „Széchenyi István
tér alatti villamos-közúti aluljáró rekonstrukciója” feladatot 5 220 000 E Ft költséggel, valamint a
„Várhegyi alagút” feladatot 6 000 000 E Ft költséggel, egy beruházási feladatként „Széchenyi lánchíd és kapcsolódó műtárgyak” címen összesen
23 366 000 E Ft költséggel, ezen belül 17 366 000 E
Ft saját forrás biztosításával, 6 000 000 E Ft állami támogatás mellett valósítja meg, 2022. május
31-i befejezési határidővel, a BKK Zrt. útján egy
közbeszerzési eljárás keretében, összhangban az
1248/2019. (IV. 30.) Kormányhatározattal a Széchenyi lánchíd rekonstrukciója esetében változatlan
járdaszélességgel, a jelenlegi látványt megőrizve és
a közúti forgalom legfeljebb 18 hónapig tartó korlátozása mellett.
642/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
A „Széchenyi lánchíd és kapcsolódó műtárgyak”
feladat fedezetének biztosítása érdekében:
A „Széchenyi lánchíd” feladathoz kapcsolódóan
csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások”
cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 1 686 147 E Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát
355 259 E Ft-tal, a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával előirányzatát 115 999 E Fttal, valamint a fordított áfa rendezése érdekében
a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát
100 000 E Ft-tal.
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A „Széchenyi István tér alatti villamos-közúti aluljáró rekonstrukciója” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím
kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások
előirányzatát 914 952 E Ft-tal, a beruházási célú
előzetesen felszámított áfa előirányzatát 191 037 E
Ft-tal, a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával előirányzatát 63 500 E Ft-tal, valamint a
fordított áfa rendezése érdekében a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a
dologi kiadások előirányzatát 56 000 E Ft-tal. A feladat 2020–2021. évi kiadási ütemei törlésre kerülnek.
Csökkenti a „854001 EIB hitelek” cím bevételi, azon belül a hitel, kölcsönfelvétel előirányzatát
1 128 702 E Ft-tal a „Széchenyi lánchíd” feladattal
kapcsolatban, 612 745 E Ft-tal a „Széchenyi István
tér alatti villamos-közúti aluljáró rekonstrukciója”
feladattal kapcsolatban.
Ezzel egyidejűleg megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím, önkormányzati beruházások előirányzatán a fejlesztések
átütemezése tartalékát 1 741 447 E Ft-tal. Továbbá a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen tervbe veszi az új „Közlekedésfejlesztési feladatok tartalékkerete” feladatot
1 893 056 E Ft összköltséggel, melynek 2020. évi
üteme 946 528 E Ft, 2021. évi üteme 567 917 E Ft,
2022. évi üteme 378 611 E Ft.
A „Széchenyi lánchíd és kapcsolódó műtárgyak”
feladat összköltsége 23 366 000 E Ft, 2019. évi
ütem 161 000 E Ft, melyből 80 500 E Ft saját forrás, 80 500 E Ft EIB hitel.
2020. évi ütem 11 594 436 E Ft, melyből 2 797 218 E
Ft saját forrás, 2 797 218 E Ft EIB hitel, 6 000 000 E
Ft állami támogatás.
2021. évi ütem 6 956 661 E Ft, melyből 3 478 330 E
Ft saját forrás, 3 478 331 E Ft EIB hitel.
2022. évi ütem 4 637 774 E Ft, melyből 2 318 887 E
Ft saját forrás, 2 318 887 E Ft EIB hitel.
A „Széchenyi lánchíd és kapcsolódó műtárgyak”
feladat összköltsége 23 366 000 E Ft, kiadási szerkezete: 2018. évi tény 16 129 E Ft, 2019. évi ütem
161 000 E Ft (ebből önkormányzati nettó 118 109 E
Ft, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa
31 890 E Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 11 001 E Ft (nettó 8 662 E Ft,
áfa 2 339 E Ft), 2020. évi ütem 11 594 436 E Ft,
2021. évi ütem 6 956 661 E Ft, 2022. évi üteme
4 637 774 E Ft.
A „Várhegyi alagút” feladat 2021–2023. évi kiadási
ütemei törlésre kerülnek.

643/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításról szóló döntést vezesse át a költségvetési
rendeleten.
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Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
644/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Egyetért azzal, hogy a BKK Zrt. folytassa le a közbeszerzési eljárást, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy a Közgyűlést tájékoztassa az eljárás eredményéről.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek a szerződéskötést
követő ülése
Felelős: Tarlós István
645/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat megvalósítása érdekében a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének elfogadását követően, a támogatási szerződés megkötése érdekében a szükséges
intézkedéseket haladéktalanul tegye meg.
Határidő: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény elfogadását követően azonnal
Felelős: Tarlós István
646/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, valamint az engedélyokirat módosítására
vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a 7507 azonosító számú, a „Széchenyi lánchíd
és kapcsolódó műtárgyak: Széchenyi lánchíd, Széchenyi István tér alatti villamos-közúti aluljáró és
Várhegyi alagút rekonstrukciója, kivitelezés” megnevezésű engedélyokirat 3. számú módosítását az
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az
engedélyokirat aláírásáról.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
647/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése és a 14. § (6) bekezdése, valamint az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1)
bekezdése alapján jóváhagyja és megköti a „Széchenyi lánchíd és kapcsolódó műtárgyak: Széchenyi lánchíd, Széchenyi István tér alatti villamosközúti aluljáró és Várhegyi alagút rekonstrukciója,
kivitelezés” c. kivitelezési feladat” feladat megva-
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lósítása érdekében megkötött megvalósítási megállapodás 2. számú módosítását az előterjesztés 2.
számú melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a
megállapodás aláírásáról.
Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő
15 nap
Felelős: Tarlós István
648/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Egyetért azzal, hogy az 1221/2019. (IV. 23.) Korm.
határozat 1. mellékletében rögzített elvek figyelembevételével a BKK Zrt., a KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (KKBK Nonprofit Zrt.) szakmai közreműködésével feltételes
közbeszerzési eljárást folytasson le a Budapest I.
kerület, Clark Ádám tér, a Budapest V. kerület, Széchenyi István tér és József Attila utca közterületek
megújítása tervezőjének kiválasztására.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. felé a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tarlós István
649/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a „Budapest I. kerület, Clark Ádám tér, a Budapest V. kerület, Széchenyi István tér és a József Attila utca átalakításának megvalósításához kapcsolódó, közbeszerzési
eljárás során megismert árajánlatok alapján a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együttműködve készítsen előterjesztést a Kormány részére
a fejlesztések előkészítési költségeinek biztosítása
érdekében, és a Kormány döntéséről tájékoztassa a
Fővárosi Közgyűlést.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tarlós István
A napirend 26. pontja: Javaslat a „Budapest Közút
Zrt. 2016–2019. évi útfelújítási program” feladat engedélyokiratának és a kapcsolódó megállapodásainak módosítására
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
650/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Budapest Közút Zrt. 2016–2019.
évi útfelújítási program” megnevezésű feladatot a
továbbiakban „Budapest Közút Zrt. 2016–2020. évi
útfelújítási program” néven valósítja meg.
A „Budapest Közút Zrt. 2016–2020. évi útfelújítási
program” megnevezésű feladathoz kapcsolódó megvalósítási megállapodás keretében végzett útfelújítások tekintetében a közbeszerzési eljárások során
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beérkezett, a becsült értéket meghaladó árajánlatok
miatt a feladat megvalósítására 1 000 000 E Ft többletforrást biztosít.
A jelenleg a Budapest Közút Zrt.-vel érvényben
lévő megvalósítási megállapodás részét képező
IV–XIII. kerület, Váci út és Árpád úti metrópótlási
útvonal felújítását a Budapest Közút Zrt. saját teljesítésben, in-house típusú megállapodás alapján
végzi, az Enviroduna Kft. műszaki ellenőrzésével.
A feladat befejezési határideje 2020. december 31re változik.
651/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a „Budapest Közút Zrt. 2016–2020.
évi útfelújítási program” megnevezésű feladat
megvalósítására érkezett, a tervezettnél magasabb
összegű ajánlatok fedezetének megteremtése érdekében csökkenti a „911701 2018. évi forrásmaradvány elszámolási kerete” cím kiadási, azon belül a
tartalékok előirányzatát 500 000 E Ft-tal, továbbá
növeli a „854001 EIB hitelek” bevételi, azon belül a hitel, kölcsönfelvétel előirányzatát 500 000 E
Ft-tal. Ezzel egyidejűleg megemeli a „883701 Út-,
hídfelújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatát 517 493 E Ft-tal,
a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 89 860 E Ft-tal, valamint a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 59 907 E Ft-tal a feladattal
kapcsolatban. Továbbá megemeli a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási,
azon belül a „Felújítások átütemezése tartaléka”-n
az önkormányzati felújítások előirányzatát 332 740
E Ft-tal a „Budapest Közút Zrt. 2016–2020. évi útfelújítási program” feladattal kapcsolatban.
A feladat összköltsége 8 174 416 E Ft-ra változik, ebből 2018. december 31-ig tény 2 001 469 E
Ft, 2019. évi kiadási előirányzata 5 840 207 E
Ft-ra változik [ebből önkormányzati felújítások
4 573 588 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 814 841 E Ft, fordított áfa 420 028 E Ft, dologi kiadások 31 750 E Ft (nettó 25 000 E Ft, áfa
6 750 E Ft)], 2020. évi üteme 332 740 E Ft-ra változik.
A feladat forrásszerkezete:
2018. december 31-ig tény 2 001 469 E Ft, melyből saját forrás 2 001 469 E Ft, 2019. évi ütem
5 840 207 E Ft, melyből 2 497 705 E Ft saját forrás,
2 675 242 E Ft EIB hitel, 2020. évi ütem 332 740 E
Ft, melyből 160 660 E Ft saját forrás, 172 080 E Ft
EIB hitel.
652/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításról szóló döntést vezesse át a költségvetési
rendeleten.
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Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
653/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet a
jóváhagyott engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) és (3) bekezdései alapján jóváhagyja
a 7253 azonosító számú, a „Budapest Közút Zrt.
2016–2020. évi útfelújítási program” megnevezésű feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását az
előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az engedélyokirat műszaki tartalma oly módon kerül pontosításra, hogy
ahol a II. Gábor Áron utca (Szilágyi Erzsébet fasor
– Bimbó út) megnevezést tartalmaz, ott II. Bimbó
út (Gábor Áron utca – Fenyvesi utca) megnevezésre módosul, az ezen részre vonatkozó költséghányad módosulása nélkül.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az
engedélyokirat aláírásáról.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
654/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet jóváhagyott engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. §
(1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti a Budapest Közút Zrt.-vel az „Útfelújítások megvalósítása és kivitelezési feladat megvalósításáról” című
megvalósítási megállapodás 3. sz. módosítását az
előterjesztői kiegészítés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a
megvalósítási megállapodás aláírásáról.
Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő
15 nap
Felelős: Tarlós István
655/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapest Közút Zrt.-vel a
„Budapest IV. és XIII. kerületeiben a Váci úti és az
Árpád úti metrópótlási útvonal felújítása kivitelezési feladatainak elvégzésére” vonatkozó kivitelezési együttműködési megállapodást az előterjesztés
3. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a
megállapodás aláírásáról.
Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő
15 nap
Felelős: Tarlós István
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656/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a az Enviroduna Kft.-vel a
„Budapest IV. és XIII. kerületeiben a Váci úti és az
Árpád úti metrópótlási útvonal felújítása műszaki
ellenőri feladataira” vonatkozó megállapodást az
előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a
megállapodás aláírásáról.
Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő
15 nap
Felelős: Tarlós István
657/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy vizsgálja és tárgyalja
meg az Útfelújítási program teljes körű végrehajtásának megvalósításához további források biztosításának szükségességét, és amennyiben ez alapján
indokoltnak tartja, tegyen javaslatot a plusz forrás
megteremtésére a Főváros 2020. évi költségvetési
rendeletének előkészítése során.
Határidő: a 2020. évi költségvetési rendelet beterjesztése
Felelős: a Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
658/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
A „Budapest Közút Zrt. 2016–2020. évi útfelújítási program” megnevezésű feladathoz kapcsolódó
megvalósítási megállapodás keretében végzett útfelújítások tekintetében a közbeszerzési eljárások
során újonnan kiértékelt, a becsült értéket meghaladó árajánlatok okán további 600 000 E Ft többletforrást biztosít.
Ezzel a „Budapest Közút Zrt. 2016–2020. évi útfelújítási program” feladat összköltsége – figyelembe
véve a 650/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. határozatban
szereplő 1 000 000 E Ft többletforrást – összesen
1 600 000 E Ft-tal növelve, 8 774 416 E Ft-ra változik.
659/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
A „Budapest Közút Zrt. 2016–2020. évi útfelújítási
program” megnevezésű feladat megvalósítására érkezett, a tervezettnél magasabb összegű ajánlatok
fedezetének megteremtése érdekében csökkenti a
„840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre előirányzatát 500 000 E Ft-tal, továbbá a „854001 EIB hitelek” bevételi, azon belül
a hitel, kölcsönfelvétel előirányzatát 250 000 E Fttal a „TÉR_KÖZ 2019. évi keret” feladathoz kapcsolódóan, ezzel a feladat törlésre kerül. Továbbá
csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím, azon belül az áthúzódó kiadások átütemezési kerete előirányzatát 50 000 E
Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a „854001 EIB
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hitelek” bevételi, azon belül a hitel, kölcsönfelvétel
előirányzatát 300 000 E Ft-tal, valamint a „883701
Út-, hídfelújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatát 472 441 E
Ft-tal, a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím
kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 127 559 E Ft-tal a „Budapest Közút Zrt. 2016–
2020. évi útfelújítási program” feladattal kapcsolatban.
A feladat összköltsége 8 774 416 E Ft-ra változik,
ebből 2018. dec. 31-ig tény 2 001 469 E Ft, 2019.
évi kiadási előirányzata 6 440 207 E Ft-ra változik
[ebből önkormányzati felújítások 5 046 029 E Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 814 841 E
Ft, fordított áfa 547 587 E Ft, dologi kiadások
31 750 E Ft (nettó 25 000 E Ft, áfa 6 750 E Ft)],
2020. évi üteme 332 740 E Ft-ra változik.
A feladat forrásszerkezete:
2018. dec. 31-ig tény 2 001 469 E Ft, melyből saját
forrás 2 001 469 E Ft, 2019. évi ütem 6 440 207 E
Ft, melyből 3 131 335 E Ft saját forrás, 3 308 872 E
Ft EIB hitel, 2020. évi ütem 332 740 E Ft, melyből
166 370 E Ft saját forrás, 166 370 E Ft EIB hitel.
660/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításról szóló döntést vezesse át a költségvetési
rendeleten.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
661/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a Városfejlesztési, Közlekedési és Környe
zetvédelmi Bizottságot, hogy szükség esetén a beérkezett ajánlatok ismeretében vizsgálja felül a
programban rendelkezésre álló források mértékét,
és tegyen javaslatot a főpolgármesternek a források
átcsoportosítására.
Határidő: a közbeszerzési eljárás(ok) bírálati időszakának megkezdése
Felelős: a Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
A napirend 27. pontja: Javaslat a pesti rakpart északi rendezése, gyalogos- és kerékpárút kialakítása feladattal kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
662/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti az Enviroduna Kft.-vel a
„Pesti rakpart északi irányba történő rendezése,
Margit híd és Kossuth Lajos tér közötti szakasz
projekt előkészítési és a megvalósítással összefüggő szervezési/koordinációs feladataira” vonatko-
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zó megállapodást az előterjesztés 1. sz. melléklete
szerinti tartalommal. A fedezet a főváros 2019. évi
költségvetésében a „Pesti rakpart északi rendezése,
gyalogos- és kerékpárút kialakítása” feladaton rendelkezésre áll.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a
megállapodás aláírásáról.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István
663/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az Enviroduna Kft.-vel a
„Pesti rakpart északi irányba történő rendezése,
Margit híd és Kossuth Lajos tér közötti szakasz műszaki ellenőri, FIDIC Mérnök feladataira” vonatkozó megállapodást az előterjesztés 2. sz. melléklete
szerinti tartalommal. A fedezet a főváros 2019. évi
költségvetésében a „Pesti rakpart északi rendezése,
gyalogos- és kerékpárút kialakítása” feladaton rendelkezésre áll.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a
megállapodás aláírásáról.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István
664/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
36. § (2) bekezdés c) pontja alapján úgy dönt, hogy
ingyenes tulajdonba adásra vonatkozó igényt terjeszt elő a Magyar Állam mint tulajdonos képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.hez
– a Budapest XIII. kerület 23806/3 helyrajzi számú ingatlan megosztása folytán kialakuló Budapest
XIII. kerület (23806/5) helyrajzi számú, kivett közterület megnevezésű, 2 921 nm területnagyságú és
(23806/6) helyrajzi számú, „kivett közterület” megnevezésű, 1 161 nm területnagyságú ingatlanoknak
ingyenesen Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonába adása érdekében;
– gyalogosközlekedést szolgáló sétány, valamint
a kerékpáros-közlekedést biztosító kerékpárút felhasználási céllal;
– a főváros teljes területén a forgalomtechnikai kezelői és üzemeltetői feladatok ellátása, terület- és
településfejlesztés, településtisztaság, továbbá a közvilágítás biztosítása mint segítendő önkormányzati
feladat megvalósítása érdekében;
– Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés
1., 2., 3. és 9. pontjaiban foglaltakra hivatkozással;
– a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek
viselésének vállalásával;
– a folyamatban lévő telekalakítási engedélyezési
eljárásra tekintettel „műemlék” védettség esetén az
ahhoz kapcsolódó kötelezettségek vállalásával.
Felhatalmazza a főpolgármestert az ingyenes tulajdonba adásra vonatkozó igény MNV Zrt.-nél tör-
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ténő előterjesztésére, és az ingyenes tulajdonba
adással kapcsolatos eljárás során történő nyilatkozattételre.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 28. pontja: Javaslat közlekedési szabályszegések visszaszorítása érdekében a FÖRI IKSZR Data
Center rendszer továbbfejlesztésével kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
665/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
a közlekedési szabályszegések visszaszorítása érdekében – a Budapest Közút Zrt. tulajdonában
lévő IKSZR hardverelemek és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság által felhasználási jog alapján használt FÖRI IKSZR Data Center
rendszer szoftverelemek továbbfejlesztése útján az
Országos Rendőr-főkapitányság által működtetett
KAFIR rendszerbe történő adattovábbítás céljából
– megvalósítja a „FÖRI IKSZR Data Center rendszer továbbfejlesztése” feladatot 173 497 E Ft összköltséggel, melyhez a rendelkezésre álló 99 900 E
Ft fővárosi önkormányzati forrás mellett a XIII. kerületi Önkormányzat 73 597 E Ft forrást biztosít.
666/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
A közlekedésbiztonsági kamerák fejlesztése megvalósításához kapcsolódó beruházási feladat fedezetének biztosítása érdekében megemeli a „853601
Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím, azon belül az „Egyéb beruházási célú
támogatások bevételei áht-n belülről” bevételi előirányzatát 73 597 E Ft-tal. Ezzel egyidejűleg tervbe
vesz a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen az „Új közlekedésbiztonsági kamerák létesítésének támogatása” feladaton 73 597
E Ft-ot (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi beruházás 57 950 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 15 647 E Ft).
Címen és feladaton belül csökkenti az „Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EUnak” kiadási előirányzatát 99 900 E Ft-tal, ezzel
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a céljelleggel támogatott intézményi beruházás előirányzatát
78 661 E Ft-tal, beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 21 239 E Ft-tal.
Az „Új közlekedésbiztonsági kamerák létesítésének támogatása” feladat elnevezését „FÖRI IKSZR
Data Center rendszer továbbfejlesztése” elnevezésre módosítja.
A „FÖRI IKSZR Data Center rendszer továbbfejlesztése” feladat összköltsége és 2019. évi üteme
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173 497 E Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházás 136 611 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 36 886 E Ft).
667/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság használatában lévő közlekedésbiztonsági kamerák fejlesztése érdekében jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata, a Budapest
Főváros XIII. kerületi Önkormányzat, az Országos
Rendőr-főkapitányság, a Fővárosi Önkormányzati
Rendészeti Igazgatóság és a Budapest Közút Zrt.
közötti IKSZR rendszer bővítésére irányuló együttműködés és forrásbiztosítás tárgyú megállapodást
az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 45 nap
Felelős: Tarlós István
668/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy.
rendelet 40. § (7) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, eseti jelleggel magához vonva a Költségvetési Bizottság, valamint a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2)
bekezdésben foglalt hatáskörét, jóváhagyja az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti 7786 egyedi
azonosító számú „FÖRI IKSZR Data Center rendszer továbbfejlesztése” feladat engedélyokiratát.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az
engedélyokiratnak az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírásáról.
Határidő: az IKSZR rendszer bővítésére irányuló
együttműködés és forrásbiztosítás tárgyú megállapodás aláírását követő 10 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 29. pontja: Javaslat köznevelési feladatellátást szolgáló ingó és ingatlan vagyon egyházi, állami
fenntartó részére történő átadásával kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szalay-Bobrov
niczky Alexandra
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
669/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Közép-Budai Tankerületi Központ
által kötött vagyonkezelési szerződés 2. számú mó-
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dosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a
szerződés aláírására.
Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István
670/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Budapest I. kerület 14284 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 1011 Budapest, Ponty utca 3. (Szalag utca 17.) szám alatti
ingatlant a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 4. § 1.8. pontja szerinti közfeladat
ellátása érdekében ingyenesen a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum részére vagyonkezelésbe adja. Ennek érdekében jóváhagyja és megköti a
Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti
Gazdasági Szakképzési Centrum által kötött vagyonkezelési szerződés 2. számú módosítását az
előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István
671/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy.
rendelet 40. § (7) bekezdése alapján eseti jelleggel
magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv.
Kgy. rendelet 22. § (2) bekezdésében a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört, és tulajdonosi hozzájárulást
ad a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum részére az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti
tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására és kiadására.
Határidő: a tulajdonosi nyilatkozat záradékának a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum által történő aláírását követő 30 nap
Felelős: Tarlós István
672/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Közép-Budai Tankerületi Központ
által kötött vagyonkezelési szerződés 3. számú módosítását az előterjesztés 9. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a
szerződés aláírására.
Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István
673/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Budapest I. kerület 14190 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 1015 Budapest, Toldy Ferenc utca 28–30. (Szabó Ilonka utca
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27.) szám alatti ingatlant a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1.3., 1.7., 1.8.,
1.18. pontjai szerinti közfeladat ellátása érdekében
ingyenesen az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye részére haszonkölcsönbe adja. Ennek érdekében jóváhagyja és megköti a haszonkölcsönszerződést az előterjesztés 10. számú melléklete
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a
szerződés aláírására.
Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 30. pontja: Javaslat egyes dísz– és közvilágítást érintő döntések meghozatalára
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
674/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a BDK Budapesti Dísz– és Közvilágítási Kft. 2019. évi üzleti tervét az előterjesztés 2. sz.
melléklete szerinti tartalommal.
675/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a BDK Budapesti Dísz– és Közvilágítási Kft. részére 77 920 E Ft-ot biztosít a 2019.
évi béremeléshez a „893701 Béremelési keret” terhére.
676/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
A BDK Budapesti Dísz– és Közvilágítási Kft. 2019.
évi béremelése fedezetének biztosítása érdekében
77 920 E Ft-tal csökkenti a „893701 Béremelési
keret” cím kiadási, azon belül az Egyéb működési
célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli
a „822701 Közvilágítás” cím kiadási, azon belül a
dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.
677/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításról szóló döntéseket vezesse át a költségvetési rendeleten
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
678/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a BDK Budapesti Dísz– és
Közvilágítási Kft.-vel a 2019. évi Éves Közszolgáltatási Szerződést emelt szintű köz– és díszvilágítás
ellátására az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal bruttó 8 070 190 E Ft összeggel, és
felkéri a főpolgármestert annak taggyűlési döntést
követő aláírására.
Határidő: 30 nap
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Felelős: Tarlós István
679/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy
dönt, hogy a BDK Budapesti Dísz– és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésén a Budapest
Főváros Önkormányzata mint tag képviseletében
eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen”
szavazatával támogassa a BDK Budapesti Dísz– és
Közvilágítási Kft. 2019. évi éves közszolgáltatási
szerződés mint Budapest Főváros Önkormányzata
taggal kötendő megállapodás jóváhagyását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, a
2019. évi üzleti tervének elfogadását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a
főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.
Határidő: a BDK Budapesti Dísz– és Közvilágítási
Kft. soron következő taggyűlése
Felelős: Tarlós István
A napirend 31. pontja: Javaslat a Budapest főváros
településszerkezeti tervének (TSZT 2017) és a Budapest
főváros rendezési szabályzatának (FRSZ) eseti módosításaihoz kapcsolódó környezeti értékelés szükségességének eldöntésére
a) Budapest XV. kerület egyes területeire,
b) Budapest X. kerület, Bihari utca – Üllői út – Déli
Körvasút – Balkán utca által határolt területre,
c) Egészséges Budapest Program III. területére (DÉLBUDAI CENTRUM),
d) Budapest XXIII. kerület, Vízisport utca menti hétvégi házas üdülőterület ingatlanaira vonatkozóan
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
680/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy nem tartja szükségesnek Budapest
XV. kerület egyes területeire vonatkozóan – az
50/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott
Budapest főváros településszerkezeti terv (TSZT
2017) és a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet
(FRSZ) módosításához kapcsolódóan – a 2/2005.
(I. 11.) Korm. rendelet alapján környezeti vizsgálat
készítését.
681/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy nem tartja szükségesnek Budapest
X. kerület, Bihari utca – Üllői út – Déli Körvasút
– Balkán utca által határolt területre vonatkozóan
– az 50/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. határozattal elfo-
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gadott Budapest főváros településszerkezeti terv
(TSZT 2017) és a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet (FRSZ) módosításához kapcsolódóan – a
2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet alapján környezeti
vizsgálat készítését.
682/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy nem tartja szükségesnek az Egészséges Budapest Program III. területére (DÉL-BUDAI CENTRUM) vonatkozóan – az 50/2015 (I. 28.)
Főv. Kgy. határozattal elfogadott Budapest főváros
településszerkezeti terv (TSZT 2017) és a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015.
(II. 16.) Főv. Kgy. rendelet (FRSZ) módosításához
kapcsolódóan – a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet
alapján környezeti vizsgálat készítését.
683/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy nem tartja szükségesnek Budapest XXIII. kerület, Vízisport utca menti hétvégi
házas üdülőterület ingatlanainak területére vonatkozóan – az 50/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Budapest főváros településszerkezeti
terv (TSZT 2017) és a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy.
rendelet (FRSZ) módosításához kapcsolódóan – a
2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet alapján környezeti
vizsgálat készítését.
684/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a
680–683/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. határozatok szerinti döntések környezet védelméért felelős érintett
szervezeteknek történő megküldéséről, valamint
annak közzétételéről.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 32. pontja: Javaslat a Budapest főváros
településszerkezeti terv (TSZT 2017) és a Budapest főváros rendezési szabályzat (FRSZ) eseti módosításának elfogadására
a) Budapest X. kerület, Bihari utca – Üllői út – Déli
Körvasút – Balkán utca által határolt területre,
b) Budapest II. kerület, Elvis Presley park területére,
c) Egészséges Budapest program III. területére (DélBudai Centrum),
d) Budapest XXIII. kerület, Vízisport utca menti hét
végi házas üdülőterület ingatlanaira vonatkozóan
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 27/2019. (VI. 19.) önkormányzati rendeletét a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló
5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról Buda-
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pest X. kerület, Bihari utca – Üllői út – Déli Körvasút –
Balkán utca által határolt területre vonatkozóan az előterjesztés a) 1. számú melléklete szerinti tartalommal.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
685/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a Budapest X. kerület, Bihari utca –Üllői
út – Déli Körvasút – Balkán utca által határolt területre vonatkozóan a tárgyi módosítási javaslatot,
amely szerint az 50/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Budapest főváros településszerkezeti terv szöveges leírása az előterjesztés a) 2. számú mellékletében, a Fővárosi településszerkezeti
terv mellékletét képező 1:10 000 méretarányú Szerkezeti tervlap 1. Területfelhasználás 65-412 szelvénye az előterjesztés a) 3. számú mellékletében, 3.b)
Épített környezet védelmével kapcsolatos magassági korlátozások területi lehatárolása 65-412 szelvénye az előterjesztés a) 4. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően módosul.
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 28/2019. (VI. 19.) önkormányzati rendeletét a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló
5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a Budapest II. kerület, Elvis Presley park területére vonatkozóan az előterjesztés b) 1. számú melléklete szerinti tartalommal.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
686/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a Budapest II. kerület, Elvis Presley park
területére vonatkozóan a tárgyi módosítási javaslatot, amely szerint az 50/2015. (I. 28.) Főv. Kgy.
határozattal elfogadott Budapest főváros településszerkezeti terv szöveges leírása az előterjesztés
b) 2. számú mellékletében, a Fővárosi településszerkezeti terv mellékletét képező 1:10 000 méretarányú Szerkezeti tervlap 1. Területfelhasználás
65-233 szelvénye az előterjesztés b) 3. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően módosul.
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 29/2019. (VI. 19.) önkormányzati rendeletét a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló
5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az
Egészséges Budapest program III. területére (Dél-Budai
Centrum) vonatkozóan az előterjesztés c) 1. számú melléklete szerinti tartalommal.
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a Fővárosi Közgyűlés

687/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
elfogadja az Egészséges Budapest program III. területére (Dél-Budai Centrum) vonatkozóan a tárgyi
módosítási javaslatot, amely szerint az 50/2015.
(I. 28.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Budapest
főváros településszerkezeti terv szöveges leírása
az előterjesztés c) 2. számú mellékletében, a Fővárosi településszerkezeti terv mellékletét képező
1:10 000 méretarányú Szerkezeti tervlap 1. Terület
felhasználás 65-324 szelvényén az előterjesztés c)
3. számú mellékletében, 2. Közlekedési Infrastruktúra 65-324 szelvénye az előterjesztés c) 4. számú
mellékletében, 3. b) Épített környezet védelmével
kapcsolatos magassági korlátozások területi lehatárolása 65-324 szelvénye az előterjesztés c) 5. számú
mellékletében foglaltaknak megfelelően módosul.
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 30/2019. (VI. 19.) önkormányzati rendeletét a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló
5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a Budapest XXIII. kerület, Vízisport utca menti hétvégi házas
üdülőterület ingatlanaira vonatkozóan az előterjesztés d)
1. számú melléklete szerinti tartalommal.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
688/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a Budapest XXIII. kerület, Vízisport utca
menti hétvégi házas üdülőterület ingatlanaira vonatkozóan a tárgyi módosítási javaslatot, amely
szerint az 50/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. határozattal
elfogadott Budapest főváros településszerkezeti
terv szöveges leírása az előterjesztés d) 2. számú
mellékletében, a Fővárosi településszerkezeti terv
mellékletét képező 1:10 000 méretarányú Szerkezeti tervlap 1. Területfelhasználás 65-431 szelvénye
az előterjesztés d) 3. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően módosul.
689/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésekben szereplő módosítások fővárosi nyilvántartáson történő
átvezetéséről gondoskodjon.
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István
690/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésekről az
állami főépítészi hatáskörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalát, az eljárásban részt vevő
összes államigazgatási szervet, valamint Budapest
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Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, II.
kerületi Önkormányzat, XI. kerület Újbuda Önkormányzata és XXIII. kerületi Önkormányzat polgármesterét tájékoztassa.
Határidő: 45 nap
Felelős: Tarlós István

Kormányhivatalát, az eljárásban részt vevő összes
államigazgatási szervet, valamint Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának polgármesterét tájékoztassa.
Határidő: 45 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 33. pontja: Javaslat a Budapest fővárosi településszerkezeti tervének (TSZT 2017) és a Budapest főváros rendezési szabályzatának (FRSZ) III. kerület
egyes területeire vonatkozó eseti módosításának elfogadására
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A napirend 34. pontja: Javaslat az „Építészeti Örökségvédelmi Támogatás 2018” pályázat elbírálására
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

694/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
2019. évben az „Építészeti Örökségvédelmi Támogatás 2018” pályázat megfelelő kiadási előirányzati
soron lévő fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „846902 Műemléki célú támogatás” cím
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak kiadási előirányzatát 3 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a „846902 Műemléki célú támogatás” cím,
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre kiadási előirányzatát.
A „846902 Műemléki célú támogatás” cím 2019.
évi 637 350 E Ft összegű kiadási előirányzatán belül, az Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 549 350 E Ft összegű előirányzata 546 350 E Ft-ra módosul, az Egyéb felújítási
célú támogatások áht-n belülre 88 000 E Ft összegű
előirányzata pedig 91 000 E Ft-ra változik.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 31/2019. (VI. 19.) önkormányzati rendeletét a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló
5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer egyes területeire vonatkozóan az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
691/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer egyes területeire vonatkozóan a tárgyi módosítási javaslatot, amely szerint az 50/2015. (I. 28.)
Főv. Kgy. határozattal elfogadott Budapest főváros
településszerkezeti terv szöveges leírása az előterjesztői kiegészítés mellékletében, a Fővárosi településszerkezeti terv mellékletét képező 1:10 000 méretarányú Szerkezeti tervlap 1. Területfelhasználás
65-213, 65-231, 65-233 szelvénye az előterjesztés
3. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően
módosul.

695/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításról szóló döntést vezesse át a költségvetési
rendeleten.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István

692/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésekben szereplő módosítások fővárosi nyilvántartáson történő
átvezetéséről gondoskodjon.
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István

696/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a 779/2018. (IX. 26.) Főv. Kgy.
határozattal elfogadott pályázati felhívásban meghirdetett „Építészeti Örökségvédelmi Támogatás
2018” pályázati támogatásait az alábbiak szerint
ítéli oda az előterjesztés 4. sz. mellékletében szereplő értékelési lapokon részletezett felhasználásra.

693/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről az állami főépítészi hatáskörében eljáró Budapest Főváros
Sorsz.

Cím

Pályázó

Támogatási igény
(Ft)

Támogatási
javaslat (Ft)

1.

I. kerület, Attila út 37.

Társasház

9 500 000

0

2.

I. kerület, Attila út 41.

Társasház

9 000 000

0

3.

I. kerület, Attila út 71.

Társasház

4 334 554

0
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4.

I. kerület, Batthyány utca 26.

Társasház

10 000 000

0

5.

I. kerület, Bem rakpart 15.

Társasház

13 084 399

0

6.

I. kerület, Fő utca 4.

Társasház

8 066 416

0

7.

I. kerület, Szilágyi Dezső tér 1.

Társasház

4 665 000

0

8.

I. kerület, Tigris utca 3.

Magántulajdon

10 000 000

0

9.

I. kerület, Toldy Ferenc utca 50.

Társasház

3 000 000

0

10.

I. kerület, Várkert rakpart 16.

Társasház

4 000 000

0

11.

II. kerület, Bem rakpart 52.

Társasház

10 000 000

7 500 000

12.

II. kerület, Hűvösvölgyi út 35.

Társasház

7 500 000

0

13.

II. kerület, Hűvösvölgyi út 42.

Társasház

1 872 000

0

14.

II. kerület, Margit körút 15–17.

Társasház

7 911 000

0

15.

II. kerület, Nyúl utca 6.

Társasház

3 800 000

0

16.

II. kerület, Török utca 8.

Társasház

10 000 000

0

17.

III. kerület, Ezüsthegy utca 58.

Magántulajdon

1 500 000

1 000 000

18.

IV. kerület, Attila út 8–10.

Eulab-Vagyonkezelő Kft.

10 000 000

0

19.

IV. kerület, Mády Lajos utca 2.

Társasház

10 000 000

8 000 000

20.

V. kerület, Arany János utca 18.

Társasház

2 400 000

0

21.

V. kerület, Báthory utca 20.

Társasház

2 872 743

0

22.

V. kerület, Belgrád rakpart 18.

Társasház

10 000 000

9 000 000

23.

V. kerület, Belgrád rakpart 27.

Társasház

10 000 000

0

24.

V. kerület, Dorottya utca 3.

Társasház

10 000 000

7 000 000

25.

V. kerület, Hold utca 6.

Társasház

9 680 620

0

26.

V. kerület, Irányi út 19–23.

Társasház

10 000 000

7 000 000

27.

V. kerület, Károly körút 14.

Társasház

4 900 000

0

28.

V. kerület, Kossuth Lajos utca 4.

Társasház

7 371 370

0

29.

V. kerület, Múzeum körút 19.

Társasház

10 000 000

0

30.

V. kerület, Sas utca 3.

Társasház

7 378 256

0

31.

V. kerület, Szalay utca 3.

Társasház

2 760 601

0

32.

V. kerület, Szervita tér 5.

Társasház

3 966 000

2 500 000

33.

V. kerület, Veres Pálné utca 17–19.

Társasház

10 000 000

0
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(Ft)

Támogatási
javaslat (Ft)

34.

V. kerület, Zrínyi utca 14.

Társasház

10 000 000

7 000 000

35.

VI. kerület, Andrássy út 77.

Társasház

8 750 000

0

36.

VI. kerület, Andrássy út 84.

Társasház

10 000 000

0

37.

VI. kerület, Bajnok utca 23.

Társasház

5 000 000

0

38.

VI. kerület, Dózsa György út 100.

Társasház

10 000 000

0

39.

VI. kerület,
Munkácsy Mihály utca 26.

Kölcsey Gimnáziumért
Közhasznú Alapítvány

1 695 000

1 000 000

40.

VI. kerület, Székely Bertalan utca 19.

Társasház

10 000 000

0

41.

VI. kerület, Szív utca 14.

Társasház

3 723 172

0

42.

VI. kerület, Városligeti fasor 40.

Társasház

10 000 000

0

43.

VII. kerület, Dózsa György út 64.

Társasház

2 708 000

700 000

44.

VII. kerület, Kertész utca 36.

Fészek Művészklub

9 772 098

0

45.

VII. kerület, Madách tér 6.

Társasház

3 840 000

0

46.

VII. kerület, Rottenbiller utca 35.

Társasház

10 000 000

0

47.

VII. kerület, Síp utca 12.

Budapesti Zsidó Hitközség

10 000 000

0

48.

VIII. kerület, Bacsó Béla utca 31.

Társasház

2 689 655

0

49.

VIII. kerület, Rökk Szilárd utca 2.

Társasház

10 000 000

0

50.

VIII. kerület, Szentkirályi utca 6.

Társasház

10 000 000

0

51.

VIII. kerület, Szentkirályi utca 16.

Társasház

7 500 000

0

52.

IX. kerület, Bakáts utca 1–3.

Társasház

10 000 000

0

53.

IX. kerület, Bakáts utca 8.

Társasház

2 290 000

0

54.

IX. kerület, Ferenc körút 41.

Társasház

10 000 000

0

55.

IX. kerület, Ferenc tér 12.

Társasház

10 000 000

0

56.

IX. kerület, Lónyay utca 54.

Társasház

1 250 207

0

57.

IX. kerület, Páva utca 32/B

Társasház

6 350 000

5 000 000

58.

IX. kerület, Ráday utca 18.

Társasház

1 638 850

0

59.

IX. kerület, Tűzoltó utca 23.

Társasház

5 900 000

0

60.

IX. kerület, Vámház körút 7.

Társasház

1 198 372

0

61.

X. kerület, Hölgy utca 15.

Társasház

3 500 000

0

62.

XI. kerület, Bartók Béla út 36–38.

Társasház

10 000 000

5 000 000

63.

XI. kerület, Bartók Béla út 72.

Társasház

6 990 045

0
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(Ft)

Támogatási
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64.

XI. kerület, Budafoki út 9–11.

Társasház

10 000 000

0

65.

XI. kerület, Budafoki út 26/B

Társasház

8 500 000

0

66.

XI. kerület, Eszék utca 19.

Társasház

7 136 416

0

67.

XI. kerület, Fadrusz utca 6.

Társasház

10 000 000

0

68.

XI. kerület, Fehérvári út 88/A,B

Társasház

890 000

300 000

69.

XI. kerület, Kemenes utca 12–14.

Társasház

10 000 000

0

70.

XI. kerület, Móricz Zsigmond
körtér 16.

Társasház

10 000 000

9 000 000

71.

XI. kerület, Villányi út 5–7.

Isteni Megváltóról
Nevezett Nővérek
Kongregációja – Magyar
Tartomány

10 000 000

0

72.

XII. kerület, Kék golyó utca 4.

Társasház

4 700 000

0

Társasház

10 000 000

0

Társasház

3 444 000

0

9 956 000

0

10 000 000

0

73.
74.

XII. kerület,
Kiss János altábornagy utca 23.
XII. kerület,
Kiss János altábornagy utca 57.

75.

XII. kerület, Törpe utca 1/A

Társasház

76.

XIII. kerület, Pozsonyi út 58.

Budapest Pozsonyi úti
Református Egyházközség

77.

XIII. kerület, Szent István park 23.

Társasház

9 029 000

0

78.

XIII. kerület, Szent István park 35.

Társasház

8 520 501

0

79.

XIV. kerület, Ilka utca 47.

Társasház

3 000 000

3 000 000

80.

XVIII. kerület,
Margó Tivadar utca 116–118.

Budapest Főváros XVIII.
kerület PestszentlőrincPestszentimre
Önkormányzata

3 367 922

3 000 000

81.

XIX. kerület, Dobó Katica utca 68.

Társasház

6 026 430

0

82.

XIX. kerület, Esze Tamás utca 16.

Társasház

1 810 341

0

83.

XIX. kerület, Hungária út 10.

Társasház

3 361 080

0

84.

XIX. kerület,
Mészáros Lőrinc utca 27.

Társasház

1 293 776

0

85.

XIX. kerület, Pannónia út 22.

Társasház

2 300 000

0

86.

XIX. kerület, Pannónia út 27.

Társasház

4 479 180

0

87.

XXIII. kerület, Grassalkovich út 169.

Budapest Főváros
XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzata

10 000 000

0

602 173 004

76 000 000

Összesen:

1920
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697/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a megállapodásokat a pályázati felhívásban szereplő „Megállapodás” minta
szerint meghatározott feltételekkel az előterjesztés
4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a
főpolgármestert a megállapodások aláírására, továbbá a pályázatot benyújtók írásban történő értesítésére.
Határidő: a döntést követően az értesítésre 60 nap;
a megállapodás megkötésére 90 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 35. pontja: Javaslat a 2019. évi „Budapest Építészeti Nívódíja” pályázat kiírására
Előterjesztők: dr. Szeneczey Balázs, dr. Szalay-Bob
rovniczky Alexandra
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
698/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
támogatja a „Budapest Építészeti Nívódíja 2019”
pályázatának kiírását 12 000 E Ft-tal a „911701
2018. évi forrásmaradvány elszámolási kerete” cím,
azon belül a tartalékok előirányzatának terhére.
699/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
A „Budapest Építészeti Nívódíja 2019” pályázatának fedezete biztosítása érdekében csökkenti a
„911701 2018. évi forrásmaradvány elszámolási kerete” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 12 000 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel
megemeli a „880802 Főépítészi és városrendezési
feladatok” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát.
700/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításról szóló döntést vezesse át a költségvetési
rendeletben.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
701/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „Budapest Építészeti Nívódíja 2019”
pályázati kiírást az előterjesztés 2. sz. mellékletében foglalt tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati kiírás Budapest
Portálon való közzétételéről és az Ügyfélszolgálati Irodán (Budapest V. kerület, Bárczy István utca
1–3.) nyomtatott formában való hozzáférhetősé
géről.
Határidő: 2019. július 1.
Felelős: Tarlós István
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702/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy támogatási megállapodást köt a
Budapesti Építész Kamarával a 2019. évre tervezett „Budapest Építészeti Nívódíja 2019” pályázat
megvalósítására az előterjesztés 2. sz. melléklete
szerint.
Határidő: a TVI által megküldött állásfoglalást követően
Felelős: Tarlós István
A napirend 36. pontja: Javaslat a Március 15. tér
alatti romterület fejlesztésére
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
703/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
egyetért azzal, hogy a Március 15. tér alatti romterület fejlesztésére 50 000 E Ft összköltséggel a
műszaki előkészítés, a műszaki tervek elkészítése,
a szükséges engedélyek beszerzése, tender szintű
költségvetés elkészítése elinduljon.
704/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Március 15. téri romterület fejlesztéséhez szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „911701 2018. évi forrásmaradvány elszámolási kerete” cím kiadási, azon belül
a tartalékok előirányzatát 25 000 E Ft-tal, és megemeli a „854001 EIB hitelek” cím bevételi, azon
belül a finanszírozási bevételek (hitel, kölcsönfelvétel) előirányzatát 25 000 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg tervbe veszi a „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím előirányzatán az új
„Március 15. tér alatti romterület fejlesztése” feladatot 50 000 E Ft-tal (a kiadásból: önkormányzati
beruházások 39 000 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 11 000 E Ft).
A feladat összköltsége és egyben 2019. évi üteme
50 000 E Ft (ebből saját forrás 25 000 E Ft, EIB hitel 25 000 E Ft).
705/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításról szóló döntést vezesse át a költségvetési
rendeleten.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
706/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2)
bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a
Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi
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Bizottságra és a Tulajdonosi Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskörét,
és jóváhagyja a 007807 azonosító számú, a „Március 15. tér alatti romterület fejlesztése” megnevezésű engedélyokiratot az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert,
hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 37. pontja: Javaslat a volt Óbudai Gázgyár területén egyes műemléki védettségű épületek állagmegóvási munkáinak elvégzésére
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
707/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a BP-01/007/02539-2/2018, ill. a
BP-01/007/02709-4/2018 sz. Budapest Főváros
Kormányhivatala I. kerületi Hivatala Építésügyi
és Örökségvédelmi Osztálya határozatai alapján a
volt Óbudai Gázgyár területén található a 48-as sz.
épület „Óraház” (hrsz.: 19333/51) lépcsőinek helyreállítása beruházás tervezési munkáit, illetve az
1-es számú Vízkivételi mű „Szivattyúház” (hrsz.:
19333/52) tetőszerkezet felújításának tervezési és
kivitelezési munkálatait elvégzi.
708/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
– Az Óraház lépcsőinek tervezéséhez szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „911701
2018. évi forrásmaradvány elszámolási keret”
cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
2 413 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget tervbe
vesz a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az új „a volt
Óbudai Gázgyár Óraház lépcsőinek tervezése” feladaton (a kiadásból: önkormányzati beruházások
1 900 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 513 E Ft). A feladat összköltsége és egyben
2019. évi üteme 2 413 E Ft.
– Az 1. sz. „Szivattyúház” tetőszerkezetének felújításához szükséges fedezet biztosítása érdekében
csökkenti a „911701 2018. évi forrásmaradvány elszámolási keret” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 30 776 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget tervbe vesz a „840901 Évközi indítású
önkormányzati felújítások” cím kiadási előirányzatán az új „volt Óbudai Gázgyár 1. sz. ’Szivattyúház’
tetőszerkezet felújítása” feladaton (a kiadásból: önkormányzati felújítások 24 233 E Ft, felújítási célú
előzetesen felszámított áfa 6 543 E Ft). A feladat
összköltsége és egyben 2019. évi üteme 30 776 E Ft.

1921

709/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításra vonatkozó döntést vezesse át a költségvetési rendeleten.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
710/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy.
rendelet 40. § (7) bekezdése, valamint az 54. § (3)
bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2)
bekezdése és 14. § (2) bekezdése alapján az illetékes Költségvetési, és a Tulajdonosi, Gazdasági
és Közterület-hasznosítási Bizottságra, valamint a
főpolgármesterre átruházott hatáskörét, ezzel egyidejűleg jóváhagyja a 007804 azonosító számú, a
„Volt Óbudai Gázgyár Óraház lépcsőinek tervezése” című engedélyokiratot az előterjesztés 3. sz.
melléklete szerinti tartalommal és a 007805 azonosító számú, a „Volt Óbudai Gázgyár 1. sz. ’Szivattyúház’ tetőszerkezet felújítása” című engedélyokiratot az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti
tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokiratok aláírásáról.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 38. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást
nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a
családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013.
(IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 32/2019. (VI. 19.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési
díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről
szóló 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.
A napirend 39. pontja: Javaslat az Örkény István
Színház Nonprofit Kft. ingatlanvásárlásával kapcsolatos
döntés meghozatalára
Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

711/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdése alapján hozzájárul, hogy az Örkény
István Színház Nonprofit Kft. az 1075 Budapest,
Madách tér 7. 2. em. 4/A. ajtó alatti, 34213/17/A/14
hrsz. alatt felvett ingatlant saját pénzügyi forrásból
megvásárolja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 40. pontja: Javaslat a Budapest helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló 25/2013.
(IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 33/2019. (VI. 19.) önkormányzati rendeletét
a Budapest helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló 25/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal.
A napirend 41. pontja: Javaslat a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei feladataihoz
kapcsolódó fenntartói döntések meghozatalára
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szalay-Bobrov
niczky Alexandra
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
712/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy.
rendelet 40. § (7) bekezdése alapján eseti jelleggel
magához vonva a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a Budapest Főváros
Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012.
(III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (2) bekezdés a)
pontja szerinti hatáskörét megszünteti a Budapest
VIII. ker. 38819 helyrajzi számon fekvő – Budapest
Főváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonában
álló – 1087 Budapest, Kőbányai út 22. sz. alatti lakóépület B lépcsőház fszt. 3. sz. alatt nyilvántartott
55 m² alapterületű lakás lakásfunkcióját.
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István
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713/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. §
(1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeivel a Budapest VIII. kerületi, 38819 helyrajzi
szám alatt nyilvántartott, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 14 084 m² alapterületű ingatlanon található, 1087 Budapest, Kőbányai
út 22. sz. alatti lakóépület B lépcsőház fszt. 3. sz.
helyiségcsoport tárgyában – hajléktalanellátás biztosítása – közfeladat ellátása céljából határozott
időtartamra, 2025. december 31. napjáig szóló haszonkölcsön-megállapodást az előterjesztés 1/C. sz.
melléklete szerint. Felkéri a főpolgármestert a haszonkölcsön-megállapodás aláírására.
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István
714/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei jelenleg hatályos alapító okiratát az előterjesztés 2/B. sz. melléklete szerinti
tartalommal, valamint jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az
előterjesztés 2/C. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a módosító okirat
aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 2/C.
sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására, továbbá a törzskönyvi nyilvántartásba történő
bejegyzés iránti intézkedésekre.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
715/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Tudomásul veszi, hogy az Oltalom Karitatív Egyesület, Budapest V., József nádor tér 10. sz. alatti
Hajléktalanok Átmeneti Szállása ellátottjai elhelyezésére – a BMSZKI 1097 Budapest, Gyáli út
33–35. sz. alatti munkásszálló „B” épület V. emeletén – kialakított 60 férőhelyes átmeneti szállás férőhelyeiből 30 férőhely elegendő a szállás lakóinak
elhelyezésére. Az így fennmaradó 30 férőhelyet a
BMSZKI ellátásába bevonja a hajléktalan személyek átmeneti szállásának elhelyezésére azzal, hogy
amennyiben a József nádor téri Hajléktalanok Átmeneti Szállása lakói részéről további elhelyezési
kérelem merül fel, annak teljesítése elsőbbséget élvez más kérelmezőkkel szemben.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
716/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a 1142 Budapest, Rákosszeg park
6. szám alatt található, 29978/130 helyrajzi szá-
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mon nyilvántartott kivett lakóház, udvar megjelölésű ingatlan, épület V–VI–VII–VIII–IX. szintjét a
Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei használati köréből 2027. december 31. napjáig terjedő határozott időre kivonja, és ezzel egyidejűleg ezen időtartamra a Budapest Gyógyfürdői
és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részére ingyenes használatba adja közfeladatai ellátására. Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 3.
sz. melléklete szerinti tartalommal és annak mellékleteivel a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei
Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a „Megállapodás használatról és ingatlanon tervezett építési munkálatokról és annak 1. számú módosítása
egységes szerkezetben” című megállapodást, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a megállapodás
aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 42. pontja: Javaslat a kulturális, köznevelési és szociálpolitikai szervezetekhez kapcsolódó fenntartói és tulajdonosi döntések meghozatalára
Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
717/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő szociális, köznevelési és kulturális
ágazati intézmények működőképességének biztosítása érdekében összesen 226 023 E Ft működési támogatást biztosít. A támogatás összegéből 30 886 E
Ft a kulturális, 92 664 E Ft a köznevelési, 42 473 E
Ft a szociális intézmények működési kiadásainak
fedezetére; 60 000 E Ft a „911801 Kulturális és
szociális célú elkülönített kiadások kerete” cím kiadási tartalék előirányzatának megemelésére kerül
jóváhagyásra. A támogatások fedezetét a „911701
2018. évi forrásmaradvány elszámolási kerete” cím
kiadási, azon belül a tartalékok előirányzata biztosítja.
718/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő szociális, köznevelési és kulturális ágazati intézmények működőképességének megőrzése, valamint a
„911801 Kulturális és szociális célú elkülönített
kiadások kerete” cím kiadási tartalékok előirányzatának megemelése érdekében 226 023 E Ft-tal
csökkenti a „911701 2018. évi forrásmaradvány elszámolási kerete” cím kiadási, azon belül tartalékok
előirányzatát, ezzel egyidejűleg azonos értékben, kiemelt előirányzatonkénti bontásban az előterjesztés
1. számú mellékletében részletezett működési feladatokat valósítja meg.
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719/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy az „550101 Budapesti Történeti
Múzeum” engedélyezett létszámát a többletfeladatok és az intézmény szervezeti átalakításához szükséges humánerőforrás biztosítása érdekében 2019.
július 1-jétől tartós jelleggel 7 fővel megemeli.
Az „560101 Budapest Főváros Levéltára” cím engedélyezett létszámát a feladatbővüléshez kapcsolódóan, 2019. június 1-jétől 1 fővel megemeli.
720/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő szociális, köznevelési és kulturális ágazati intézmények és társaságok felhalmozási
feladatai fedezetének biztosítása érdekében összesen 753 322 E Ft felhalmozási támogatást biztosít.
A támogatás összegéből 335 845 E Ft a kulturális,
4 591 E Ft a köznevelési, 147 286 E Ft a szociális intézmények és társaságok felhalmozási kiadásainak fedezetére, továbbá 65 600 E Ft a „911801
Kulturális és szociális célú elkülönített kiadások
kerete” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatán, valamint 200 000 E Ft a „840402 Önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül az
egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre előirányzatán kerül jóváhagyásra. A támogatások fedezetét a „911701 2018. évi forrásmaradvány elszámolási kerete” cím kiadási, azon belül a tartalékok
előirányzata biztosítja.
721/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a 7464 egyedi azonosító számú, „Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet Várna
térség belső úthálózat felújítása” tárgyú céljelleggel támogatott intézményi felújítás – a felmerült
költségek alábbiak szerinti elszámolással történő –
leállítását:

1.
2.
3.
4.

feladat teljes költsége:
ebből önkormányzati forrás:
tény kifizetés (2019. 04. 30-ig):
előirányzat-maradvány:

összesen:
(adatok
E Ft-ban)
10 000
10 000
0
10 000

2019. év
(adatok
E Ft-ban)
10 000
0
10 000

722/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő szociális, köznevelési és kulturális ágazati intézmények és társaságok működőképességének megőrzése érdekében 753 322 E Ft-tal csökkenti a „911701
2018. évi forrásmaradvány elszámolási kerete” cím
kiadási, azon belül tartalékok előirányzatát, ezzel
egyidejűleg azonos értékben, kiemelt előirányzatonkénti bontásban az előterjesztés 2. számú mellékletében részletezett felújítási és beruházási feladatokat valósítja meg.

1924

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

723/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros
Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998.
(X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (2) bekezdésében
a főpolgármesterre átruházott hatáskört, és jóváhagyja a:
a) „Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona integrált szociális, orvos-szakmai és
gazdasági rendszer kialakítása” tárgyú, 7793 egyedi azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 20. sz. melléklete szerinti tartalommal;
b) „Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona, bútor– és gépbeszerzés” tárgyú, 7801 egyedi
azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés
22. sz. melléklete szerinti tartalommal;
c) „Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona vizesblokkok felújítása” tárgyú, 7800 egyedi
azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés
21. sz. melléklete szerinti tartalommal;
d) „Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona vizesblokkok felújítása” tárgyú, 7802
egyedi azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 40. sz. melléklete szerinti tartalommal;
e) „Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek
Otthona, Visegrádi telephely jogszabályi megfelelőséget biztosító beruházások” tárgyú, 7795 egyedi
azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés
28. sz. melléklete szerinti tartalommal;
f) „Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona főépület homlokzatfelújítása” tárgyú, 7791
egyedi azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 37. sz. melléklete szerinti tartalommal;
g) „Cseppkő Óvoda játszóudvari gumiburkolat felújítása I. ütem” tárgyú, 7797 egyedi azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 14. sz. melléklete szerinti tartalommal;
h) „Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ
Napház kazáncsere és kéménybélelés” tárgyú, 7787
egyedi azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 15. sz. melléklete szerinti tartalommal;
i) „Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ
Fonyódi telephely homlokzat részleges felújítása”
tárgyú, 7798 egyedi azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 16. sz. melléklete szerinti tartalommal;
j) „Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet
nagykonyhai berendezések, eszközök és bútorok beszerzése” tárgyú, 7658 egyedi azonosító számú engedélyokirat 2. sz. módosítását az előterjesztés 18.
sz. melléklete szerinti tartalommal;
k) „Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtetőcsere és rekonstrukció I. és
II. ütem” tárgyú, 7118 egyedi azonosító számú engedélyokirat 4. sz. módosítását az előterjesztés 42.
sz. melléklete szerinti tartalommal;
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l) „József Attila Színház Nonprofit Kft. színpadi hangtechnikai berendezések vásárlása” tárgyú,
7768 egyedi azonosító számú engedélyokirat 1. sz.
módosítását az előterjesztés 34. sz. melléklete szerinti tartalommal;
m) „Örkény István Színház Nonprofit Kft. akadálymentes lift kialakítása” tárgyú, 7573 egyedi azonosító számú engedélyokirat 3. sz. módosítását az előterjesztés 12. sz. melléklete szerinti tartalommal,
továbbá jóváhagyja, megköti a:
a) „József Attila Színház Nonprofit Kft. színpadi
hangtechnikai berendezések vásárlása” tárgyú megvalósítási megállapodás 1. sz. módosítását az előterjesztés 35. sz. melléklete szerinti tartalommal;
b) „Örkény István Színház Nonprofit Kft. akadálymentes lift kialakítása” tárgyú megvalósítási megállapodás 3. sz. módosítását az előterjesztés 13. sz.
melléklete szerinti tartalommal.
Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokiratok, az engedélyokirat-módosítások és
a megvalósítási megállapodások, illetve módosítások aláírására és kiadására.
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István
724/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros
Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998.
(X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében
a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott döntési, és a Költségvetési
Bizottságra átruházott véleményezési hatáskört, és
jóváhagyja a:
a) „Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos
Idősek Otthona Rózsa utca telephely tetőfelújítás”
tárgyú, 7788 egyedi azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 19. sz. melléklete szerinti tartalommal;
b) „Tűzjelző rendszer kiépítése Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona intézményben”
tárgyú, 7794 egyedi azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 23. sz. melléklete szerinti tartalommal;
c) „Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek
Otthona Kiskastély épületben személyfelvonó építése” tárgyú, 7344 egyedi azonosító számú engedélyokirat 3. sz. módosítását az előterjesztés 25. sz.
melléklete szerinti tartalommal;
d) „Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek
Otthona Nagykastély épület részleges átalakítása”
tárgyú, 7660 egyedi azonosító számú engedélyokirat 2. sz. módosítását az előterjesztés 27. sz. melléklete szerinti tartalommal;
e) Budapesti Módszertani Szociális Központ és
Intézményei informatikai beruházás” tárgyú, 7799
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egyedi azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 29. sz. melléklete szerinti tartalommal;
f) „Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Rózsa utcai központi kazánok cseréje”
tárgyú, 7778 egyedi azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 36. sz. melléklete szerinti tartalommal;
g) „Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek
Otthona, Főzőkonyha részleges felújítása” tárgyú,
7676 egyedi azonosító számú engedélyokirat 2. sz.
módosítását az előterjesztés 39. sz. melléklete szerinti tartalommal;
h) „Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VI. kerületi új
tagkönyvtár létesítése” tárgyú, 7495 egyedi azonosító számú engedélyokirat 4. sz. módosítását az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal;
i) „Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeum főépület átépülő tereinek bútorozása” tárgyú,
7651 egyedi azonosító számú engedélyokirat 1. sz.
módosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal;
j) „Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.
fűtésrendszer felújítása” tárgyú, 7467 egyedi azonosító számú engedélyokirat 3. sz. módosítását az
előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal;
k) „József Attila Színház Nonprofit Kft. fényvetők cseréje” tárgyú, 7769 egyedi azonosító számú
engedélyokirat 1. sz. módosítását az előterjesztés
31. sz. melléklete szerinti tartalommal,
továbbá jóváhagyja, megköti a:
a) „Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.
fűtésrendszer felújítása” tárgyú megvalósítási megállapodás 3. sz. módosítását az előterjesztés 10. sz.
melléklete szerinti tartalommal;
b) „József Attila Színház Nonprofit Kft. fényvetők
cseréje” tárgyú megvalósítási megállapodás. 1. sz.
módosítását az előterjesztés 32. sz. melléklete szerinti tartalommal;
c) „Észak-Budapesti Tankerületi Központ, Óbudai
Gimnázium Ingatlan I. és Ingatlan II. épületein 267
db nyílászáró cseréjére, valamint járulékos (funkcionális és esztétikai helyreállítási) munkálataira”
tárgyú támogatási megállapodást az előterjesztés
3. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokiratok, az engedélyokirat-módosítások, a
megvalósítási megállapodások, illetve módosítások, valamint a támogatási megállapodás aláírására
és kiadására.
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István
725/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Engedélyezi a Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona 1112 Budapest, Rupphegyi
út 7. szám alatti telephelye 126 engedélyezett férőhelyszámának 6 férőhellyel történő bővítésével
132 férőhelyre emelését. Felkéri a főpolgármestert,
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hogy a működést engedélyező I. fokú hatóságnál
kezdeményezze az intézmény engedélyes szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
726/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a 717–725/2019.
(V. 29.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódó előirányzat-módosításokra vonatkozó döntéseket vezesse át a költségvetési rendeleten.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
727/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Hozzájárul az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” régészeti tevékenységéhez kapcsolódó bontó
munka 2019. június 1-jétől történő visszaszervezéséhez, a feladat hatékonyabb és biztonságosabb ellátása érdekében.
728/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy az „550101 Budapesti Történeti
Múzeum” engedélyezett létszámát a régészeti tevékenység bontó munkáinak visszaszervezéséhez
kapcsolódóan 2019. június 1-jétől tartós jelleggel
15 fővel a „VEKOP-4.1.2.-17 Tematikus hálózatok fejlesztése” tárgyú pályázat feladatainak ellátása érdekében határozott időre, 2019. július 1-jétől,
2021. május 30-ig, 2 fővel megemeli.
A „390441 Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti
Galéria” cím engedélyezett létszámát, 2019. június
1-jétől, tartós jelleggel az intézmény bővülő feladatainak ellátása érdekében 1 fővel megemeli.
729/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
A régészeti bontó munka feladat visszaszervezésének 2019. évi 6 havi (június–november) fedezetbiztosítása érdekében csökkenti az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím kiadási, azon belül az
egyéb dologi kiadások előirányzatát 33 228 E Fttal, és egyidejűleg megemeli a személyi juttatások
kiadási előirányzatát 27 666 E Ft-tal és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adó előirányzatát 5 562 E Ft-tal.
730/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításokról szóló döntést vezesse át a költségvetési rendeleten.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
A napirend 43. pontja: Javaslat döntések meghozatalára a Budapest XXII. kerület 221425/1 helyrajzi szá-
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mú ingatlanon tervezett játszótér megvalósítása érdekében
Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
731/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Soós István Borászati és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola által
kötött vagyonkezelési szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti
tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István
732/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Budapest XXII. kerület 221425/1
hrsz. alatt felvett, természetben 1221 Budapest, Alkotmány utca 1–5. szám alatti ingatlanból 415 m²
alapterületű ingatlanrészt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
23. § (5) bekezdésének 1. és 17. pontjai szerinti
közfeladat ellátása érdekében ingyenesen Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat
használatába adja. Ennek érdekében jóváhagyja és
megköti a közfeladat ellátásához kapcsolódó használati megállapodást az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 44. pontja: Javaslat kulturális és szociális ágazatba tartozó szervezetekkel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
733/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy figyelemmel arra, hogy a Fővárosi
Szabó Ervin Könyvtár az 1153 Budapest, Arany János utca 29. (hrsz.: 87094/0/A/2), az 1203 Budapest, Zrínyi utca 44. (hrsz.: 171804), valamint az
1062 Budapest VI., Andrássy út 52. I. emelet 4A
(hrsz.: 28866/0/A/20) szám alatti ingatlanokat nem
használja, azok a Fővárosi Önkormányzat közfeladatai ellátásához nem szükségesek, ezért azokat az
intézmény használatából kivonja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
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734/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Figyelemmel arra, hogy az 1153 Budapest, Arany
János utca 29. (hrsz.: 87094/0/A/2), az 1203 Budapest, Zrínyi utca 44. (hrsz.: 171804), valamint az
1062 Budapest VI., Andrássy út 52. I. emelet 4A
(hrsz.: 28866/0/A/20) szám alatti ingatlanok a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár használatából kivonásra kerültek, ezért módosítja a Fővárosi Szabó
Ervin Könyvtár intézmény jelenleg hatályos alapító
okiratát az előterjesztés 2/B. sz. melléklete szerinti
tartalommal, valamint jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az
előterjesztés 2/C. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosító okirat
aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 2/C.
sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására, továbbá a törzskönyvi nyilvántartásba történő
bejegyzés iránti intézkedésekre.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
735/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Budapesti Történeti Múzeum intézmény jelenleg hatályos alapító okiratát az előterjesztés 4/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint
jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 4/C. sz.
melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosító okirat aláírására, valamint
az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratának az előterjesztés 4/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására, továbbá a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésekre.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
736/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona intézmény jelenleg hatályos
alapító okiratát az előterjesztés 5/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratot az előterjesztés 5/C. sz. melléklete szerinti
tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosító
okirat aláírására, valamint az intézmény egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 5/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő
kiadására, továbbá a törzskönyvi nyilvántartásba
történő bejegyzés iránti intézkedésekre.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
737/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai
Idősek Otthona intézmény jelenleg hatályos alapító
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Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

okiratát az előterjesztés 6/B. sz. melléklete szerinti
tartalommal, valamint jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az
előterjesztés 6/C. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosító okirat
aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 6/C.
sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására, továbbá a törzskönyvi nyilvántartásba történő
bejegyzés iránti intézkedésekre.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

741/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Trafó Kortárs Művészetek Háza
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között a
megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés
12. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a
főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István

738/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei
Úti Idősek Otthona intézmény jelenleg hatályos
alapító okiratát az előterjesztés 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 a módosító
okirat aláírására, valamint az intézmény egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 7/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő
kiadására, továbbá a törzskönyvi nyilvántartásba
történő bejegyzés iránti intézkedésekre.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

742/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdése alapján hozzájárul, hogy a Szabad
Tér Színház Nonprofit Kft. a Társaság 2019. évi
nyári programjaihoz kapcsolódó – az alapító okirat
7.2.1. c) pontja alapján az alapító kizárólagos jóváhagyói jogkörébe tartozó – 50 M Ft-ot meghaladó,
az előterjesztés 14. sz. melléklete szerinti jogügyletet lebonyolítsa, egyben felkéri a főpolgármestert,
hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

739/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi
Idősek Otthona intézmény jelenleg hatályos alapító
okiratát az előterjesztés 8/B. sz. melléklete szerinti
tartalommal, valamint jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az
előterjesztés 8/C. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosító okirat
aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 8/C.
sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására, továbbá a törzskönyvi nyilvántartásba történő
bejegyzés iránti intézkedésekre.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 45. pontja: Javaslat kulturális szervezetek támogatására
Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

740/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Vámosmiko
lai Idősek Otthona intézmény jelenleg hatályos
alapító okiratát az előterjesztés 9/B. sz. melléklete
szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 9/C. sz. melléklete szerinti
tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosító
okirat aláírására, valamint az intézmény egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 9/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő
kiadására, továbbá a törzskönyvi nyilvántartásba
történő bejegyzés iránti intézkedésekre.

744/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
A Kortárs Építészeti Központ Alapítvány által megrendezett „A Budapest100 bemutatja: A Bauhaus
nyomában” elnevezésű rendezvény támogatása érdekében 3 500 E Ft-tal csökkenti a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok
ellátására” cím tartalékok előirányzatát, és ezzel
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847102
Kulturális célú kiadások” cím kiadási, azon belül az
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak előirányzatát.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
743/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Kortárs Építészeti Központ Alapítvány által megrendezett „A Budapest100 bemutatja: A Bauhaus nyomában” elnevezésű rendezvény kiadásaihoz 3 500 E Ft támogatást biztosít a
„917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására” cím tartalékok előirányzata
terhére.
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745/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat
és a Kortárs Építészeti Központ Alapítvány között
„A Budapest100 bemutatja: A Bauhaus nyomában”
elnevezésű rendezvény támogatása tárgyban megkötendő támogatási megállapodást az előterjesztés
1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri
a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a közgyűlési döntést, illetve a Támogatásokat Vizsgáló Iroda jóváhagyását követő 30 nap
Felelős: Tarlós István
746/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Jókai Iskola Hegyi Oktatási és
Nevelési Alapítvány részére Helytörténeti – iskola
bemutató image film készítésére, a 160 éves Svábhegyi Jókai Iskola diákszínpadának újjáélesztésére, továbbá ausztriai erdei iskola megrendezésére
2 000 E Ft támogatást biztosít a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására” cím tartalékok előirányzata terhére.
747/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
A Jókai Iskola Hegyi Oktatási és Nevelési Alapítvány Helytörténeti – iskola bemutató image film
készítésének, a 160 éves Svábhegyi Jókai Iskola
diák színpadának újjáélesztésének, továbbá ausztriai erdei iskola megrendezésének támogatása érdekében 2 000 E Ft-tal csökkenti a „917602 Céltartalék
egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására”
cím tartalékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg
azonos összeggel megemeli a „847102 Kulturális
célú kiadások” cím kiadási, azon belül az egyéb
működési célú támogatások áht-n kívülre és az EUnak előirányzatát.
748/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat
és a Jókai Iskola Hegyi Oktatási és Nevelési Alapítvány között a Helytörténeti – iskolabemutató image
film készítésének, a 160 éves Svábhegyi Jókai Iskola diákszínpadának újjáélesztésének, továbbá
ausztriai erdei iskola megrendezésének támogatása
tárgyban megkötendő támogatási megállapodást az
előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a közgyűlési döntést, illetve a Támogatásokat Vizsgáló Iroda jóváhagyását követő 30 nap
Felelős: Tarlós István
749/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Szingularitás Kutatóműhely Alapítvány részére a MistIQBudapest applikáció fejlesztésének támogatására 1 000 E Ft támogatást
biztosít a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt
kulturális feladatok ellátására” cím tartalékok előirányzata terhére.
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750/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
A Szingularitás Kutatóműhely Alapítvány
MistIQBudapest applikáció fejlesztésének támogatása érdekében 1 000 E Ft-tal csökkenti a „917602
Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok
ellátására” cím tartalékok előirányzatát, és ezzel
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847102
Kulturális célú kiadások” cím kiadási, azon belül az
egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak előirányzatát.
751/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat
és a Szingularitás Kutatóműhely Alapítvány között
a MistIQBudapest applikáció fejlesztésének támogatása tárgyban megkötendő támogatási megállapodást az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak
aláírására.
Határidő: a közgyűlési döntést, illetve a Támogatásokat Vizsgáló Iroda jóváhagyását követő 30 nap
Felelős: Tarlós István
752/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Zenével a Holnapért Alapítvány
részére a 2019. év decemberében a Budapest XVI.
kerületi Corvin Művelődési Ház nagytermében
megrendezésre kerülő karácsonyi koncert megrendezésének támogatására, valamint 2 db cselló vásárlására 500 E Ft támogatást biztosít a „917602
Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok
ellátására” cím tartalékok előirányzata terhére.
753/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
A Zenével a Holnapért Alapítvány részére a 2019.
év decemberében a Budapest XVI. kerületi Corvin
Művelődési Ház nagytermében megrendezésre kerülő karácsonyi koncert megrendezésének támogatására, valamint 2 db cselló vásárlására 500 E Ft-tal
csökkenti a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására” cím tartalékok
előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847102 Kulturális célú kiadások”
cím kiadási előirányzatát (a kiadáson belül: egyéb
működési célú támogatások áht-n kívülre és az EUnak 200 E Ft, egyéb beruházási célú támogatások
áht-n kívülre és az EU-nak 300 E Ft.)
754/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat
és a Zenével a Holnapért Alapítvány között 2019.
év decemberében a Budapest XVI. kerületi Corvin
Művelődési Ház nagytermében megrendezésre kerülő karácsonyi koncert megrendezésének támogatása, valamint 2 db cselló vásárlása tárgyban megkötendő támogatási megállapodást az előterjesztés
4. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri
a főpolgármestert annak aláírására.
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Határidő: a közgyűlési döntést, illetve a Támogatásokat Vizsgáló Iroda jóváhagyását követő 30 nap
Felelős: Tarlós István
755/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Az „Esély a XXI. században” Művészeti OktatásiKulturális-Közéleti Alapítvány (MOKKA) részére
a 2019 szeptemberében megrendezésre kerülő „Cigányvarázs” VI. Kárpát-medencei Cigányprímások
és Zenekarok Fesztiválja rendezvény támogatása
érdekében 5 000 E Ft támogatást biztosít a „913902
Zeneművészeti és szoborkoncepcióval összefüggő
projektek céltartaléka” cím tartalékok előirányzata
terhére.
756/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Az „Esély a XXI. században” Művészeti OktatásiKulturális-Közéleti Alapítvány (MOKKA) részére
a 2019 szeptemberében megrendezésre kerülő „Cigányvarázs” VI. Kárpát-medencei Cigányprímások és Zenekarok Fesztiválja rendezvény támogatása érdekében 5 000 E Ft-tal csökkenti a „913902
Zeneművészeti és szoborkoncepcióval összefüggő
projektek céltartaléka” cím tartalékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások
áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.
757/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és
az „Esély a XXI. században” Művészeti OktatásiKulturális-Közéleti Alapítvány (MOKKA) között
a 2019 szeptemberében megrendezésre kerülő „Cigányvarázs” VI. Kárpát-medencei Cigányprímások
és Zenekarok Fesztiválja rendezvény támogatása
tárgyban megkötendő támogatási megállapodást az
előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a közgyűlési döntést, illetve a Támogatásokat Vizsgáló Iroda jóváhagyását követő 30 nap
Felelős: Tarlós István
758/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Zrt. részére a 2019. szeptember 5–12. között
megrendezésre kerülő III. Budapesti Klasszikus
Film Maraton rendezvény támogatása érdekében
15 000 E Ft támogatást biztosít a „816902 Magyar
Nemzeti Filmalap Zrt. (Filmarchívum támogatása)” cím egyéb működési célú támogatások áht-n
kívülre és az EU-nak előirányzata terhére.
759/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat
és a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Zrt. között 2019. szeptember 5–12. között megrendezésre kerülő III. Budapesti Klasszikus Film Maraton
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rendezvény támogatása tárgyban megkötendő támogatási megállapodást az előterjesztés 6. számú
melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a közgyűlési döntést, illetve a Támogatásokat Vizsgáló Iroda jóváhagyását követő 30 nap
Felelős: Tarlós István
760/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat
és a Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület között az előadó-művészeti szolgáltatások tartós biztosítására vonatkozó, a 2. sz. módosítással
egységes szerkezetbe foglalt közszolgáltatási keretszerződést az előterjesztés 8. számú melléklete
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert
annak aláírására.
Határidő: a közgyűlési döntést, illetve a Támogatásokat Vizsgáló Iroda jóváhagyását követő 30 nap
Felelős: Tarlós István
761/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításról szóló döntéseket vezesse át a költségvetési rendeleten.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
A napirend 46. pontja: Javaslat a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének jóváhagyására
Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
762/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdése alapján a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:
– Elfogadja a Társaság 2019. évi üzleti tervét az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.
– Felkéri a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. vezetőjét, hogy a veszteséges üzleti tervre tekintettel a Társaság biztonságos működésének tulajdonosi nyomon követése érdekében 2019. június 30.
fordulónappal készítsen féléves beszámolót, valamint az első félévi tényadatok figyelembevételével aktualizált üzleti tervet, és azt 2019. augusztus
31-ig nyújtsa be a Főjegyzői Iroda MonitoringControlling Referatúra számára.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatko-
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zással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való
közléssel válik hatályossá.
Határidő: a Társaság vezető tisztségviselőjének értesítése tekintetében 2019. június 30.;
a féléves beszámoló és az aktualizált üzleti terv
Társaság általi benyújtása esetében 2019. augusztus 31.
Felelős: Tarlós István
763/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Szabad Tér Színház Nonprofit
Kft. számára a 2019. évi üzleti tervében tervezett
kiadásainak fedezete, a biztonságos működés érdekében 99 000 E Ft támogatást biztosít az új „911701
2018. évi forrásmaradvány elszámolási kerete” cím
tartalékok előirányzata terhére.
764/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
A Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervében tervezett kiadásainak fedezete, a biztonságos működés érdekében 99 000 E Ft-tal csökkenti az új „911701 2018. évi forrásmaradvány
elszámolási kerete” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos
összeggel megemeli a „810701 Szabad Tér Színház
Sorszám

Megnevezés

1.

Újpesti Torna Egylet

2.

Ferencvárosi Torna Club

3.
4.
5.

FTC Vízilabda Utánpótlás
Nonprofit Kft.
FTC Icehockey Utánpótlás
Sportszolgáltató Kft.
FTC Férfi Torna
Sportszolgáltató Kft.

6.

FTC Akrobatikus Torna Kft.

7.

FTC Kerékpár Kft.

8.

FTC Kajak-kenu Utánpótlásnevelés Nonprofit Kft.

9.

Vasas Sport Club

10.

Budapesti Honvéd Sportegyesület

11.

Magyar Testgyakorlók Köre
Budapest

12.

Kőbánya Sport Club

13.

Központi Sport és Ifjúsági
Egyesület
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Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül az egyéb
működési célú támogatások áht-n kívülre és az EUnak előirányzatát.
765/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításról szóló döntést vezesse át a költségvetési
rendeleten.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
A napirend 47. pontja: Javaslat a kiemelt budapesti
sportegyesületek támogatására
Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
766/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a kiemelt sportegyesületek utánpótlás-nevelési tevékenységének támogatására összesen 210 000 E Ft-ot biztosít a „911701 2018. évi
forrásmaradvány elszámolási kerete” cím előirányzata terhére az alábbiak szerint:
Támogatott cél

Az egyesület utánpótlás-nevelési
tevékenységének támogatására
Az egyesület működési és utánpótlás-nevelési
tevékenységének támogatására
A Nonprofit Kft. utánpótlás-nevelési
tevékenységének támogatására
A Kft. utánpótlás-nevelési tevékenységének
támogatására
A Kft. utánpótlás-nevelési tevékenységének
támogatására
A Kft. utánpótlás-nevelési tevékenységének
támogatására
A Kft. utánpótlás-nevelési tevékenységének
támogatására
A Nonprofit Kft. utánpótlás-nevelési
tevékenységének támogatására
Az egyesület utánpótlás-nevelési
tevékenységének támogatására
Az egyesület utánpótlás-nevelési
tevékenységének támogatására
Az egyesület utánpótlás-nevelési
tevékenységének támogatására
Az egyesület utánpótlás-nevelési
tevékenységének támogatására
Az egyesület utánpótlás-nevelési
tevékenységének támogatására
Összesen:

Javasolt támogatás
2019-ben
(E Ft-ban)
40 000
25 000
25 000
25 000
4 000
1 000
2 000
3 000
25 000
20 000
20 000
15 000
5 000
210 000

2019. szeptember 18.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

767/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
A kiemelt sportegyesületek támogatása érdekében
210 000 E Ft-tal csökkenti a „911701 2018. évi
forrásmaradvány elszámolási kerete” cím kiadási,
azon belül a tartalékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „841302
Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon belül az
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak előirányzatát.
Sorszám

Megnevezés
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768/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a támogatásimegállapodásmintát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, egyúttal felkéri a főpolgármestert a támogatási
megállapodások aláírására az alábbiak szerinti ös�szegekkel:

Támogatott cél

Javasolt támogatás
2019-ben
(E Ft-ban)

1.

Újpesti Torna Egylet

Az egyesület utánpótlás-nevelési
tevékenységének támogatására

40 000

2.

Ferencvárosi Torna Club

Az egyesület működési és utánpótlás-nevelési
tevékenységének támogatására

25 000

3.

FTC Vízilabda Utánpótlás
Nonprofit Kft.

A Nonprofit Kft. utánpótlás-nevelési
tevékenységének támogatására

25 000

4.

FTC Icehockey Utánpótlás
Sportszolgáltató Kft.

A Kft. utánpótlás-nevelési tevékenységének
támogatására

25 000

5.

FTC Férfi Torna
Sportszolgáltató Kft.

A Kft. utánpótlás-nevelési tevékenységének
támogatására

4 000

6.

FTC Akrobatikus Torna Kft.

A Kft. utánpótlás-nevelési tevékenységének
támogatására

1 000

7.

FTC Kerékpár Kft.

A Kft. utánpótlás-nevelési tevékenységének
támogatására

2 000

8.

FTC Kajak-kenu Utánpótlásnevelés Nonprofit Kft.

A Nonprofit Kft. utánpótlás-nevelési
tevékenységének támogatására

3 000

9.

Vasas Sport Club

Az egyesület utánpótlás-nevelési
tevékenységének támogatására

25 000

10.

Budapesti Honvéd Sportegyesület

Az egyesület utánpótlás-nevelési
tevékenységének támogatására

20 000

11.

Magyar Testgyakorlók Köre
Budapest

Az egyesület utánpótlás-nevelési
tevékenységének támogatására

20 000

12.

Kőbánya Sport Club

Az egyesület utánpótlás-nevelési
tevékenységének támogatására

15 000

13.

Központi Sport és Ifjúsági
Egyesület

Az egyesület utánpótlás-nevelési
tevékenységének támogatására

5 000

Összesen:
Határidő: 45 nap
Felelős: Tarlós István
769/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításra vonatkozó döntést vezesse át a költségvetési rendeleten.

210 000
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
A napirend 48. pontja: Javaslat a Pannon Park projekt megvalósításához szükséges egyes döntések meghozatalára
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

770/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a 2018. évi támogatási szerződésben
szereplő határidők átütemezése, a második részlet
átutalása, valamint a támogatásból elszámolható
dologi kiadások (szakértői és marketingköltségek)
és személyi juttatások kifizethetősége érdekében a
támogatási szerződés 1. sz. módosítását.
771/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
A rendelkezésre álló Fővárosi Önkormányzat által
biztosított céljellegű támogatás előirányzatának,
28 690 701 E Ft változatlansága mellett a „FÁNK,
Pannon Park fejlesztése” megnevezésű feladaton
belül átcsoportosításra kerül 275 000 E Ft, amely a
támogatásból elszámolható dologi kiadások (szakértői és marketingköltségek), valamint a személyi
juttatások kifizethetősége miatt szükséges.
A „FÁNK, Pannon Park fejlesztése” feladathoz
kapcsolódó kiemelt előirányzatok rendezése érdekében csökkenti az „570101 Fővárosi Állat– és
Növénykert” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatát 275 000 E Ft-tal a „FÁNK, Pannon Park fejlesztése” feladattal kapcsolatban, ezzel
egyidejűleg címen belül megemeli a fejlesztésekhez kacsolódó dologi kiadások áfával előirányzatát 235 000 E Ft-tal, valamint a személyi juttatások
előirányzatát 32 200 E Ft-tal, továbbá a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó
előirányzatát 7 800 E Ft-tal a feladattal kapcsolatban.
A FÁNK, Pannon Park fejlesztése feladat költségve
tésben megtervezett kiadás összesen 44 025 076 E
Ft, 2018. december 31-ig tény 12 191 375 E Ft,
2019. évi ütem változatlanul 28 690 701 E Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások
28 415 701 E Ft, személyi juttatások 32 200 E Ft,
munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 7 800 E Ft, dologi kiadások 235 000 E Ft),
2020. évi üteme változatlanul 3 143 000 E Ft.
A feladathoz kapcsolódó saját forrás nettó 100 076 E
Ft, állami támogatás nettó 43 925 000 E Ft, ebből
2018. december 31-ig folyósított 15 668 500 E Ft,
2019. évben folyósítandó 25 113 500 E Ft, 2020 évben folyósítandó 3 143 000 E Ft.
772/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításról szóló döntést vezesse át a költségvetési
rendeleten.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István

2019. szeptember 18.

773/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
A feladat megvalósítása érdekében megköti az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező támogatási szerződés 1. sz. módosítását, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
774/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. §
(1) bek. c) pontja értelmében jóváhagyja a 006719
egyedi azonosító számú, „FÁNK, Pannon Park fejlesztése” tárgyú 4. számú módosított engedélyokiratát az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak
aláírására.
Határidő: a támogatási szerződés 1. számú módosításának a felek által történő aláírását követő 30 nap
Felelős: Tarlós István
775/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 7. sz. mellékletét képező megvalósítási megállapodás 3. számú
módosítását, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: az engedélyokirat aláírását követő 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 49. pontja: Javaslat a Budapesti Mobilitási Terv elfogadására
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
776/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a Budapesti Mobilitási Terv Célrendszer
és Intézkedések felülvizsgálatát és a Közlekedésfejlesztési és Beruházási Programot az előterjesztés
– előterjesztő által befogadott módosító indítván�nyal módosult – 1. sz. melléklete szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
777/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. vezérigazgatója útján kezdje meg a Budapesti Mobilitási Terv Közlekedésfejlesztési Beruházási Program
„Alacsony forráskeretre vonatkozó forgatókönyv”
szerinti ütemezett megvalósítását, továbbá kezdjen tárgyalásokat a magasabb forráskeretű forgatókönyvek megvalósításához szükséges kormányzati,
európai uniós és egyéb források biztosítása érdekében.

2019. szeptember 18.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
778/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Elfogadja a Budapesti Mobilitási Tervhez tartozó,
2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet kötelezése alapján
elkészített Stratégiai Környezeti Vizsgálat eredmé
nyeit, a környezetvédelemért felelős szervekkel
történő egyeztetés során beérkezett vélemények
beépítését a Stratégiai Környezeti Vizsgálat doku
mentációjába. és egyetért annak az előterjesztés
2. sz. melléklete szerinti tartalmával.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
779/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. vezérigazgatója útján gondoskodjon a Budapesti Mobilitási Terv időszakos felülvizsgálatáról, illetve a stratégiai tervvel összefüggő monitoring és értékelési
feladatok elvégzéséről.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tarlós István
780/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Támogatja az előterjesztéshez kapcsolódó Közleke
désfejlesztési és beruházási programjavaslatban sze
replő módosítást az alábbiak szerint:
– A Külső-Bécsi úti villamosvonal meghosszabbítása (Vörösvári út – Aranyvölgy) P080 projektazonosítóval rendelkező beruházáshoz kapcsolódóan a
szükséges forráskeretet a 2021–2025 közötti időszakban biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

Szervezet megnevezése
Baptista Szeretetszolgálat
Alapítvány
Mentőöv Gyermekeinkért
2002 Alapítvány
Székely Összefogás
Alapítvány
Közép– és Kelet-európai
Történelem és Társadalom
Kutatásáért Közalapítvány
„Szent Péter és Pál Apostol
Médiaközpont” Közhasznú
Alapítvány
Szülők Háza Alapítvány

1933

781/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Támogatja az előterjesztéshez kapcsolódó Közlekedésfejlesztési és beruházási programjavaslatban
szereplő módosítást az alábbiak szerint:
– Kezdeményezi a H5-ös HÉV-vonal fejlesztését
érintő kormányhatározatok módosítását akképpen,
hogy
● a tervezők kötelező feladata legyen érdemben,
vezérváltozatként megvizsgálni a metróüzemre áttérés műszaki vonzatait, beleértve a felszín alatti
vezetés különböző módozatait Óbuda-Békásmegyer területén, Békásmegyer és a belváros között;
● a munkába kötelezően be kell vonni Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatát és a Budapesti Közlekedési Központot.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy terjessze a döntést a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa elé.
– A H5-ös HÉV vonalat, tekintettel annak fontosságára, utasforgalmának nagyságára, 2019. szep
tember 1-jétől a Főváros M5-ös metróvonalaként
hivatkozza és felkéri a Budapesti Közlekedési Központot a szükséges módosítások átvezetésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 50. pontja: Javaslat Budapest Főváros
Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetéséről
szóló 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
782/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
a főpolgármester javaslata alapján a „844702 Főpolgármesteri keret” cím terhére az alábbi államháztartáson kívüli szervezeteket támogatja, és felkéri a főpolgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Támogatás célja

Összege

2019. május 24-én a Fővárosi Nagycirkuszban megrendezésre
került „Jótékonysági Vidám Gyermeknap” elnevezésű program
megvalósításának (Fővárosi Nagycirkusz bérleti díj) költségeire
SOTE II. számú Gyermekklinika részére 5 db ABPM 24 órás
vérnyomásmérő és hozzá tartozó szoftver beszerzési költségeire
2019. május 10. és 12. között a Millenáris Parkban megrendezésre
került V. Székely Fesztivál szervezési (lebonyolításban közreműködő
személyek munkadíja) költségeire

3 000 E Ft

2019. április 14-én a Terror Háza Múzeum előtt megrendezésre került
emlékkoncert szervezési költségeire

1 500 E Ft

„APOSTOL TV” elnevezésű hitéleti televízió 2019. évi műsorainak
készítéséhez, valamint az Alapítvány 2019. évi működési költségeire

3 000 E Ft

Szülők Háza Alapítvány 2019. évi „Tegyél Jót” elnevezésű programjának
megvalósítási költségeire

3 000 E Ft

500 E Ft

4 000 E Ft
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Szervezet megnevezése
Szent Margit Kórház
Kardiológiai Alapítvány
Reménytadó Alapítvány
Békásmegyeri Veres Péter
Gimnázium Oktatási
Alapítvány
Az Élet Menete Alapítvány

Polgár Judit
Sakk Alapítvány

Csibész Alapítvány
Gyermekeink Egészséges
Fogaiért Alapítvány
Tündérkert Európai
Alapítvány
Három Királyfi, Három
Királylány Alapítvány

Reménytadó Alapítvány

Magyar Hospice Alapítvány
HOSTIS Idegenforgalmi
és Nemzetközi Gazdasági
Szakképzési Közalapítvány
Csibészek Fiatalokat
Támogató Alapítvány
Mentőöv Gyermekeinkért
2002 Alapítvány

2019. szeptember 18.

Támogatás célja
Szent Margit Kórház Kardiológiai Szakambulancia műszerparkja
fejlesztéséhez és bővítéséhez szükséges készülékek beszerzési
költségeire
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Koraszülött Intenzív Osztálya részére
2 db újszülött zárt inkubátor beszerzési költségeire
2019. augusztus 26. és 29. között a Békásmegyeri Veres Péter
Gimnázium által megszervezni kívánt nyári humán tehetséggondozó
tábor megvalósításának költségeire
2019. április 14-én megrendezésre került Budapesti Élet Menete
elnevezésű rendezvény (2 000 E Ft) megvalósítási, valamint
a 2019. augusztus 1. és 3. között megrendezésre kerülő Roma Élet
Menete elnevezésű rendezvény (1 000 E Ft) megvalósítási költségeire
2019. október 12-én a Magyar Nemzeti Galériában megrendezésre kerülő
„V. Világsakkfesztivál” rendezvény, valamint az esemény keretein belül
a „Future Champions of Europe” („Jövő európai bajnokai”) elnevezésű
verseny megvalósításának költségeire
Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
2019. március 15-ei ünnepségére 500 db székely nemzeti zászló
(zászlórúddal) gyártásának költségeire
„25 éven át gyermekeink egészséges fogaiért” elnevezésű jubileumi
program megvalósítási, valamint az Alapítvány működési költségeire
SOTE II. sz. Gyermekklinika részére 1 db Philips Respironics
köhögtetőgép beszerzési költségeire
2019. május 11-én a Margitszigeti Atlétikai Centrumban a Három
Királyfi, Három Királylány Mozgalom 10. évfordulója alkalmából
megrendezett „Emeljünk magasba minél több gyereket” elnevezésű
Családi nap megvalósításának költségeire
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Koraszülött Intenzív Osztálya részére
3 db Perfusor Space (fecskendős) infúziós pumpa és tartozékai beszerzési
költségeire
A Budapest Hospice Ház fekvőosztálya betegének élete utolsó napjait
megörökítő dokumentumfilm készítése (1 500 E Ft), valamint a Magyar
Hospice Alapítvány 2019. évi működési (4 500 E Ft) költségeire
A Digitális Jóléti Program megvalósítása érdekében a Xántus János
Két Tanítási Nyelvű Középiskola részére a Digitális Oktatási
Stratégiában meghatározott célkitűzéseknek megfelelően informatikai
eszközök beszerzési költségeire
Határon túli, hátrányos helyzetű gyermekek 2019. június 17. és 21.
között Pilisszántón történő táboroztatásának (utaztatás) költségeire
Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógia
Módszertani Intézménye és Kollégiuma részére 10 db Huawei Media Pad
T.5. 10.LTE tablet beszerzési költségeire

Összesen:

Összege
8 000 E Ft
6 000 E Ft
500 E Ft

3 000 E Ft

5 000 E Ft

1 500 E Ft
2 000 E Ft
3 000 E Ft

2 000 E Ft

2 000 E Ft

6 000 E Ft

2 000 E Ft

600 E Ft
800 E Ft
57 400 E Ft

A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 34/2019. (VII. 19.) önkormányzati rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetéséről szóló 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy.
rendelet módosításáról az előterjesztés – előterjesztői kiegészítésekkel módosított – 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 51. pontja: Javaslat egyes TÉR_KÖZ
városrehabilitációs projektek támogatási szerződéseinek
megkötésére, támogatási szerződéseinek módosítására,
illetve egyes projektek együttműködési megállapodásának módosítására
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
783/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormány
zata és Budapest Főváros VIII. kerület, Józsefvárosi Önkormányzat között a „TÉR_ÉPÍTŐK” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés
1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a
főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: 2019. július 31.
Felelős: Tarlós István
784/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros IX. kerület, Ferencváros Önkormányzata között a „Bakáts projekt” c.
projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: 2019. július 31.
Felelős: Tarlós István
785/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat között a „Batthyány tér” c. projektről
szóló együttműködési megállapodás 3. számú módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti
tartalommal, amely az 1., 2., 3. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodás, és felkéri a főpolgármestert az
egységes szerkezetű megállapodás aláírására.
Határidő: 2019. július 31.
Felelős: Tarlós István
786/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormány
zata és Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat között „A Hegyvidék főutcája” c. projektről szóló, együttműködési megállapodás 3. számú
módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, amely az 1., 2., 3. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodás, és felkéri a főpolgármestert az
egységes szerkezetű megállapodás aláírására.
Határidő: 2019. július 31.
Felelős: Tarlós István
787/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XV. kerület, Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata között
a „Rákos út terei” c. projektről szóló együttműködési megállapodás 3. számú módosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, amely
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az 1., 2., 3. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodás, és felkéri a főpolgármestert az egységes szerkezetű megállapodás aláírására.
Határidő: 2019. július 31.
Felelős: Tarlós István
788/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormány
zata és Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata között a „Napközis tábor komplex megújítása”
c. projektről szóló együttműködési megállapodás 3.
számú módosítását az előterjesztés 6. sz. mellék
lete szerinti tartalommal, amely az 1., 2., 3. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
együttműködési megállapodás, és felkéri a főpolgármestert az egységes szerkezetű megállapodás
aláírására.
Határidő: 2019. július 31.
Felelős: Tarlós István
789/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata között a „Jókai tér komplex
megújítása” c. projektről szóló támogatási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 7. sz.
melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés 1. számú módosításának aláírására.
Határidő: 2019. július 31.
Felelős: Tarlós István
790/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata között a „Kisdiófa Közösségi kert ökologikus szemléletű fejlesztése” c.
projektről szóló támogatási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti
tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés 1. számú módosításának aláírására.
Határidő: 2019. július 31.
Felelős: Tarlós István
791/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata között az „Erzsébetvárosi
Kerületfejlesztési Tájékoztatási Pont kialakítása” c.
projektről szóló támogatási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti
tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés 1. számú módosításának aláírására.
Határidő: 2019. július 31.
Felelős: Tarlós István
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792/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat között a „Palotanegyed,
Európa Belvárosa Program III.” c. projektről szóló
támogatási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal, és
felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés 1.
számú módosításának aláírására.
Határidő: 2019. július 31.
Felelős: Tarlós István
793/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XVI. kerületi Önkor
mányzat között a „Szilasmenti kerékpárút közösségi tereinek bővítése” c. projektről szóló támogatási
szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés
11. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri
a főpolgármestert a támogatási szerződés 1. számú
módosításának aláírására.
Határidő: 2019. július 31.
Felelős: Tarlós István
794/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XVII. kerület Rá
kosmente Önkormányzata között az „Új közösségi ház létrehozása Rákoshegyen és a Szent István
park rekonstrukciója” c. projektről szóló támogatási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés
12. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a
főpolgármestert a támogatási szerződés 1. számú
módosításának aláírására.
Határidő: 2019. július 31.
Felelős: Tarlós István
795/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros IV. kerület Újpest
Önkormányzata között a „Találkozzunk többször
új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során” c. projektről szóló támogatási szerződés 3. számú módosítását az előterjesztés
Kerület

X.
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13. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a
főpolgármestert a támogatási szerződés 3. számú
módosításának aláírására.
Határidő: 2019. július 31.
Felelős: Tarlós István
796/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XIV. kerület Zugló
Önkormányzata között a „Megújuló zöld folyosó”
c. projektről szóló együttműködési megállapodás 3.
számú módosítását a módosító javaslat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, amely az 1., 2, 3. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
együttműködési megállapodás, és felkéri a főpolgármestert az egységes szerkezetű megállapodás
aláírására.
Határidő: 2019. július 31.
Felelős: Tarlós István
797/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XIV. kerület Zugló
Önkormányzata között a „Mindenki sportpályája”
c. projektről szóló támogatási szerződés 1. számú
módosítását a módosító javaslat 2. sz. melléklete
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a
támogatási szerződés 1. számú módosításának aláírására.
Határidő: 2019. július 31.
Felelős: Tarlós István
A napirend 52. pontja: Javaslat névtelen fővárosi
közterületek elnevezésére és egy elnevezett közterület egy
szakaszának átnevezésére
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
798/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a főváros területén lévő névtelen
közterületeket nevez el és egy elnevezett közterület
egy részét átnevezi az alábbiak szerint:

Korábbi elnevezés/hrsz.

Új elnevezés

40987/2 és 40987/3 hrsz.-ú közterületek,
a Jászberényi út egy szakaszának átnevezése
(Kőrösi Csoma Sándor úttól és Maglódi útig tartó
szakasz)

Dreher Antal út

39204/2 hrsz.-ú névtelen közterület

Sajó Sándor tér
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25880/10 hrsz.-ú névtelen közhasználatra átadott
magánút
25880/7 és 25880/27 hrsz.-ú névtelen
közhasználatra átadott magánút
25900/4, 25881/2 és 25928 hrsz.-ú névtelen
közterület
25880/24 és 25880/9 hrsz.-ú névtelen
közhasználatra átadott magánút

XIII.

1937
Dokk utca
Fedélköz utca
Hajóépítő sétány
Csele utca

28137 hrsz.-ú névtelen közterület

Lőportár köz

25123/4 hrsz.-ú névtelen közterület

Gabriel García Márquez park

28222/3 hrsz.-ú névtelen közterület

Szent Margit tér

XVI.

105842/33 és 105842/2 hrsz.-ú ingatlanok közt
lévő sétány, a 105842/42 hrsz.-ú közterület egy
része, mely a Szurmay Sándor fasorra merőleges

Maderspach Viktor sétány

XX.

182660 hrsz.-ú névtelen közterület

Kapitánypuszta út

Margitsziget egészén észak–déli irányban lefutó
névtelen főút a Margit híd és az Árpád híd között
(érintett helyrajzi számok: 23800/1, 23800/2,
23800/3, 23800/4, 23800/5, 23800/6, 23800/7,
23800/8)

Schulek Frigyes sétány

Budapest
Margitsziget

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 53. pontja: Javaslat a BKV Zrt. DBR
Metró Projekt Igazgatóság 2018. évi menedzsmentköltségeiről készült beszámoló, valamint a 2019. évi me
nedzsmentköltségvetés elfogadására
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
799/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 2018. évi menedzsmentköltségei felhasználásáról készült beszámolót az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint.
800/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a DBR Metró Projekt Igazgatóság
2019. évi költségvetési javaslatát a BKV Zrt. DBR
Metró Projekt Igazgatóság által összeállított, és az
előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő költségvetési tervezet alapján 343 868 E Ft összegben.
801/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a
Magyar Államkincstár és a BKV Zrt. értesítéséről
a DBR Metró Projekt Igazgatóság 2019. évi költségvetésének a Fővárosi Önkormányzat általi elfogadásáról.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 54. pontja: Javaslat víziközművek átvételével kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
802/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 44. §
(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény 5/F. § (4) bekezdésére, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 108. §
(2) bekezdésére tekintettel az Mötv. 23. § (4) bekezdés 11. pontjában megjelölt közfeladat ellátásának elősegítése érdekében jóváhagyja, megköti az
előterjesztés 3. számú mellékletében foglalt, Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros
IX. kerület Ferencváros Önkormányzata közötti,
víziközművek átvételéről szóló megállapodást, és
felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István
803/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 44. §
(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
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törvény 5/F. § (4) bekezdésére, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 108. §
(2) bekezdésére tekintettel az Mötv. 23. § (4) bekezdés 11. pontjában megjelölt közfeladat ellátásának elősegítése érdekében jóváhagyja, megköti az
előterjesztés 4. számú mellékletében foglalt, Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros
XIII. kerületi Önkormányzat közötti, víziközművek
átvételéről szóló megállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István
804/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
44. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvény 5/F. § (4) bekezdésére, valamint a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
108. § (2) bekezdésére tekintettel az Mötv. 23. § (4)
bekezdés 11. pontjában megjelölt közfeladat ellátásának elősegítése érdekében jóváhagyja, megköti az előterjesztés 5. számú mellékletében foglalt,
Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata közötti,
víziközművek átvételéről szóló megállapodást, és
felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István
805/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
44. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvény 5/F. § (4) bekezdésére, valamint a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
108. § (2) bekezdésére tekintettel az Mötv. 23. §
(4) bekezdés 11. pontjában megjelölt közfeladat ellátásának elősegítése érdekében jóváhagyja, megköti az előterjesztés 6–12. számú mellékleteiben
foglalt, Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat közötti, víziközművek átvételéről szóló megállapodásokat, és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.
Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István
806/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet

2019. szeptember 18.

44. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvény 5/F. § (4) bekezdésére, valamint a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
108. § (2) bekezdésére tekintettel az Mötv. 23. § (4)
bekezdés 11. pontjában megjelölt közfeladat ellátásának elősegítése érdekében jóváhagyja, megköti
az előterjesztés 13–15. számú mellékleteiben foglalt, Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest
Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata közötti, víziközművek átvételéről szóló megállapodásokat. és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.
Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István
807/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az átvett befejezetlen beruházásokat mindösszesen 122 852 038 Ft értékben aktiválja, és mint aktivált vagyont Budapest
Főváros Önkormányzata mindenkori vagyonmérlegében szerepeltesse.
Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István
808/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az átvett befejezett,
aktivált beruházásokat, mint aktivált vagyont mindösszesen 4 640 933 Ft bruttó értékben és a hozzá
kapcsolódó elszámolt értékcsökkenéssel együtt a
Fővárosi Önkormányzat mindenkori vagyonmérlegében szerepeltesse.
Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 55. pontja: Javaslat a Smart Budapest
Keretstratégia elfogadására
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
809/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
elfogadja az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező
Smart Budapest Keretstratégiát.
810/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
A Keretstratégiában megfogalmazott célok és a
Lechner Tudásközpont által kidolgozott „Okos város fejlesztési modell módszertani útmutató” figyelembevételével áttekinti és értékeli a Fővárosi
Önkormányzat integrált településfejlesztési stratégiáját, és dönt annak további alkalmazásáról, módosításáról vagy új stratégia készítéséről.
Határidő: 2020. november 30.
Felelős: Tarlós István
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A napirend 56. pontja: Javaslat a BFVT Kft. közfeladat-ellátás feltételeiről szóló megállapodás módosítására
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A napirend 59. pontja: Javaslat a 2020. évi
labdarúgó-Európa-bajnoksághoz kapcsolódó, a rendező
városi szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítésére
Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

811/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és
a BFVT Kft. közötti, az 1., 2., 3., 4. és 5. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt közfeladatellátás feltételeiről szóló megállapodás módosítását
az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, és
felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István

814/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a 2020. évi labdarúgó-Európabajnokság Hivatalos Budapesti Szurkolói Zónájának üzemeltetéséhez kapcsolódó irányelvet az
előterjesztés 1/b. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az erről szóló,
az előterjesztés 1/a. számú melléklete szerinti nyilatkozat aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 57. pontja: Javaslat településrendezési
szerződés megkötésére a Fehér-Liget Ingatlanhasznosító Kft.-vel
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
812/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a településrendezési szerződést a Fehér-Liget Ingatlanhasznosító Kft.-vel
az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 58. pontja: Javaslat a Magyar Úszó Szövetség 2025. vagy 2027. évi FINA világbajnokság megrendezésére irányuló pályázatához kapcsolódó elvi támogatói nyilatkozat kibocsátására
Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
813/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
egyetért azzal, hogy amennyiben a Magyar Úszó
Szövetség a Nemzetközi Úszószövetség döntése
értelmében elnyeri a 2025. vagy a 2027. évi Úszó-,
Vízilabda-, Műugró-, Műúszó- és Nyíltvízi Világbajnokság és Masters Világbajnokság rendezési
jogát, úgy az esemény Budapesten kerüljön megrendezésre, és ezzel összefüggésben jóváhagyja a
főpolgármester által aláírt támogatói nyilatkozatot
az előterjesztés melléklete szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

A napirend 60. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő egyes közterületeket érintő
köztéri műalkotásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
815/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában
lévő 29732/11 hrsz. alatti ingatlanon, a 1146 Budapest, Városliget parkban álló, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező Margó Ede: Pósa Lajos
szobor felújítását és áthelyezését a Városliget Park
rehabilitációját végző Városliget Ingatlanfejlesztő
Zrt. költségvállalásával, Rákos Péter okleveles kőszobrász restaurátor művész restaurálási tervében,
illetve a BTM Budapest Galéria szakmai állásfoglalásában foglaltak szerint.
Ennek érdekében jóváhagyja és megköti az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal a Budapest Főváros Önkormányzata, a Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. és a Budapesti Történeti Múzeum
közötti megállapodást, egyúttal felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István
816/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja az Albán Köztársaság Nagykövetsége, Tirana Önkormányzata nevében adott ajándékának, Odhise Paskali: Szkander bég című szobrának
köztéri elhelyezését a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló 29732/11 helyrajzi számú, Városliget elnevezésű közparkban, a Vajdahunyadvár hátsó udvarán kívül, az onnan déli irányba kivezető kis
híd hídfője körüli területen.
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Ennek érdekében jóváhagyja és kiadja az előterjesztés 15. sz. melléklete szerinti tartalommal a tulajdonosi hozzájárulást, egyúttal felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 63. pontja: Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

817/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdése
alapján jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat tulaj
donában lévő 6318 hrsz. alatti füves területen, a Kalevala parkban a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat költségvállalásával, a BTM Budapest
Galéria képzőművészeti állásfoglalásában foglaltak szerinti plasztikai meghatározottságok szerint a
Kéry Bálint Bence és Csobán András által tervezett
Kalevala-emlékmű felállítását.
Ennek érdekében jóváhagyja és megköti a tulajdonosi hozzájárulást az előterjesztés 23. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyúttal felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István

820/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló
jelentést – figyelemmel a 821–822/2019. (V. 29.)
Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra – elfogadja.

A napirend 61. pontja: Javaslat Szent Istvánt ábrázoló szobor Szent István Parkban történő elhelyezésére
Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

822/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
A 3099/2011. (X. 21.) határozat végrehajtási határidejét 2019. december 31-re módosítja;
– a 3717/2011. (XI. 30.) határozat végrehajtási határidejét 2019. december 31-re módosítja;
– a 768/2013. (IV. 24.) határozat végrehajtási határidejét 2019. december 31-re módosítja;
– a 35/2015. (I. 28.) határozat végrehajtási határidejét 2019. június 30-ra módosítja;
– a 734/2015. (V. 27.) határozat végrehajtási határidejét 2019. december 31-re módosítja;
– az 1694/2015. (XII. 2.) határozat végrehajtási határidejét 2019. június 30-ra módosítja;
– a 12/2016. (I. 27.) határozat végrehajtási határidejét 2019. június 30-ra módosítja;
– az 1219/2016. (VIII. 31.) határozat végrehajtási
határidejét 2019. december 31-re módosítja;
– az 1290/2016. (IX. 28.) határozat végrehajtási határidejét 2020. február 28-ra módosítja;
– a 136/2017. (I. 25.) határozat végrehajtási határidejét 2019. december 31-re módosítja;
– az 1147/2017. (VIII. 30.) határozat végrehajtási
határidejét 2020. december 31-re módosítja;
– az 1257/2017. (VIII. 30.) határozat végrehajtási
határidejét 2019. december 31-re módosítja;
– az 1598/2017. (XII. 6.) határozat végrehajtási határidejét 2019. december 31-re módosítja;
– a 207/2018. (IV. 25.) határozat végrehajtási határidejét 2019. december 31-re módosítja;
– az 599/2018. (V. 30.) határozat végrehajtási határidejét 2019. július 31-re módosítja;
– a 601/2018. (V. 30.) határozat végrehajtási határidejét 2019. július 31-re módosítja;

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
818/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja, hogy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő XIII. kerületi 25259/1 helyrajzi
számú közterületen, a Szent István park déli részén
kerüljön elhelyezésre Harmath István szobrászművész egész alakos 5/4-es bronz Szent István-szobra,
a BTM Budapest Galéria képzőművészeti szakértői
állásfoglalásában elfogadott plasztikai meghatározottságok szerint, a vonatkozó jogszabályok betartása mellett.
Határidő: 180 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 62. pontja: A Fővárosi Önkormányzat
2018. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése
Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
819/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja „A Fővárosi Önkormányzat 2018. évi
összefoglaló ellenőrzési jelentése” című FPH006/
54-3/2019. sz. előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

821/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
A 2246/2009. (XII. 17.) határozatot hatályon kívül
helyezi;
– a 191/2017. (II. 22.) határozatot hatályon kívül
helyezi;
– a 821/2017. (VI. 14.) határozatot hatályon kívül
helyezi;
– az 1379/2017. (IX. 27.) határozatot hatályon kívül helyezi;
– a 347/2018. (IV. 25.) határozatot hatályon kívül
helyezi.
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– a 602/2018. (V. 30.) határozat végrehajtási határidejét 2019. július 31-re módosítja;
– a 869/2018. (IX. 26.) határozat végrehajtási határidejét 2019. június 30-ra módosítja;
– a 106/2019. (II. 20.) határozat végrehajtási határidejét 2019. június 30-ra módosítja.
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tal hozzájárul a „Budapest XVIII. kerület, Béke tér
komplex rendezése II. ütem” tárgyú ismételt kivitelezési közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatásához.

A napirend 64. pontja: Döntés Budapest Ösztöndíj
Program keretében az ösztöndíjak odaítéléséről
Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás

A napirend 66. pontja: Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest, Külső Szilágyi út – Székpatak utca
csomópontjában meglévő átkelőhely jelzőlámpás, nyomógombos gyalogos-átkelőhellyé történő átalakítására
Előterjesztő: dr. Trippon Norbert

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

823/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
a Budapest Ösztöndíj Programról szóló 44/2008.
(IX. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. § (2) bekezdésében
biztosított hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a
Budapest Ösztöndíj Program keretében az alábbi
személyek részére ítéli oda az ösztöndíjat:
1. Gróf Gréta
2. Illés Eszter Zsófia
3. Leel-Őssy Zsolt
4. Novák Tibor
5. Sántha Izabella
6. Sárkány Vivien
7. Tóth Renáta.

827/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
támogatja, hogy a Budapest Közút Zrt. a Budapest Főváros IV. kerület Újpest, Külső Szilágyi út
– Székpatak utca kereszteződésében található gyalogos-átkelőhelyet jelzőlámpás gyalogos-átkelőhellyé alakítsa át még a 2019. évben, ezért felkéri
a Budapest Közút Zrt.-t, hogy vizsgálja meg, hogy
a Forgalomtechnikai intézkedések 2018–2021 hatályos feladat engedélyokirata alapján, a rendelkezésre álló forrásból megvalósítható-e a tárgyi feladat.
Amennyiben a vizsgálat alapján a rendelkezésre
álló forráskeretből a feladat elvégezhető, abban az
esetben az engedélyokirat tervezetét a Közgyűlés
elé kell terjeszteni.
Határidő: 2019. június 30.
Felelős: Tarlós István

824/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az
ösztöndíjak átadásáról.
Határidő: 2019. szeptember 1.
Felelős: Tarlós István
A napirend 65. pontja: Forrás biztosítása Budapest
XVIII. kerület, Béke tér átépítéséhez
Előterjesztő: Szaniszló Sándor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
825/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. útján
vizsgálja felül a „Budapest XVIII. kerület, Béke tér
komplex rendezése (II. ütem)” tárgyú közbeszerzési eljárás feltételeit, módosított ütemezését.
Határidő: 2019. június 30.
Felelős: Tarlós István
826/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Tekintettel arra, hogy a fővárosi Útfelújítási program kerete 2 Mrd Ft-tal megemelésre kerül, ezál-

828/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy amennyiben a Forgalomtechnikai
intézkedések 2018–2021 megnevezésű feladatra
jelenleg biztosított forrásból a 827/2019. (V. 29.)
Főv. Kgy. határozatban körülírt jelzőlámpás gyalogos-átkelőhely nem valósítható meg, úgy felkéri a
Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi
Bizottságot, hogy vizsgálja és tárgyalja meg a főváros ez évi költségvetéséből történő plusz forrás
biztosításának a lehetőségét.
Határidő: 2019. július 15.
Felelős: a Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2019. május 29-i ülésén.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

s

Tarlós István s. k.
főpolgármester
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Kivonat a Fővárosi Közgyűlés
2019. augusztus 28-i rendkívüli ülésének
jegyzőkönyvéből

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
844/2019. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:
1. Javaslat a Fővárosi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására
2. Javaslat személyi döntések meghozatalára
A napirend 1. pontja: Javaslat a Fővárosi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására
Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
845/2019. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Fővárosi Választási Bizottság tagjává
– dr. Temesi Istvánt,
– dr. Orosz Máriát,
– dr. Vértesy Lászlót;
a Fővárosi Választási Bizottság póttagjává
– dr. Iván Dánielt és
– dr. Tóthné dr. Solt Máriát
megválasztja.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a főjegyző útján a
megválasztásról az érintetteket tájékoztassa, továbbá intézkedjen a Fővárosi Választási Bizottság tagjai és póttagjai névsorának a Budapest Portálon történő közzététele érdekében.
Határidő: 2019. augusztus 31.
Felelős: Tarlós István
A napirend 2. pontja: Javaslat személyi döntések
meghozatalára
Előterjesztő: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
846/2019. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(2) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy
az alábbi gazdasági társaság igazgatósági tagjainak,
valamint felügyelőbizottsági tagjainak mandátumát
meghosszabbítja 2019. december 31. napig tartó

határozott időre, díjazásuk változatlanul hagyása
mellett.
BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.
Igazgatósági tagok:
– Kistakács Tünde Tímea (an.: ……….…………,
szül.: ………..)
– dr. Szemenyei László (an.: ……….…………,
szül.: ………..)
– dr. Homonnay Dorottya (an.: ……….…………,
szül.: ………..)
– Béres István (an.: ……….………………….…,
szül.: ………..)
– dr. Perneki Judit (an.: ……….…………………,
szül.: ………..)
– Czeglédy Gergő (an.: ……….…………………,
szül.: ………..)
– Ulicsák Szilárd (an.: ……….………………….,
szül.: ………..)
Felügyelőbizottsági tagok:
– dr. Derce Tamás (an.: ………………………….,
szül.: ………..)
– Sidó Szabolcs (an.: ……….………………….,
szül.: ………..)
– Werner Péter (an.: ……….………………….…,
szül.: ………..)
– dr. Kapás Lilla (an.: ……….………………….,
szül.: ………..)
– Kiss Anita (an.: ……….………………….……,
szül.: ………..)
– Tóth Sándor (an.: ……….………………….…,
szül.: ………..).
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
847/2019. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(2) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy
az alábbi gazdasági társaság igazgatósági tagjainak,
valamint felügyelőbizottsági tagjainak mandátumát
meghosszabbítja 2019. december 31. napig tartó
határozott időre, díjazásuk változatlanul hagyása
mellett.
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BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
Igazgatósági tagok:
– dr. Szegvári Péter (an.: …..…….……….………,
szül.: ………..)
– Nemesdy Ervin (an.: …..…….………….……,
szül.: ………..)
– Loppert Zoltán (an.: …..………….….………,
szül.: ………..)
– Rostás Zoltán (an.: …..…………….….………,
szül.: ………..)
– dr. Szalai Tibor (an.: …..………….….………,
szül.: ………..)
– dr. Szalay Tamás (an.: …..….….…….………,
szül.: ………..)
– Nyíri Csaba (an.: …..………….……….………,
szül.: ………..)
Felügyelőbizottsági tagok:
– dr. Papcsák Ferenc (an.: …..………….………,
szül.: ………..)
– Élő Norbert (an.: …..…………..…….………,
szül.: ………..)
– Losonczy Pál Péter (an.: ….….……….…….,
szül.: .….….…)
– Burghard Attila (an.: …..………….….………,
szül.: ………..)
– dr. Vuksitz Veronika (munkavállalói Fb tag)
(an.: …..…….………, szül.: ………..).
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
848/2019. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(2) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy
az alábbi gazdasági társaság igazgatósági tagjainak,
valamint felügyelőbizottsági tagjainak mandátumát
meghosszabbítja 2019. december 31. napig tartó
határozott időre, díjazásuk változatlanul hagyása
mellett.
Budapesti Közlekedési Zrt.
Igazgatósági tagok:
– Bolla Tibor Mihály (an.: …..……….………,
szül.: ………..)
– Tóth Sándor (an.: …..…………….….………,
szül.: ………..)
– Szabó György (an.: …..……………..………,
szül.: ………..)
– Tüttő Kata (an.: …..…………….…….………,
szül.: ………..)
– Nagy Sándor (an.: …..…………….….………,
szül.: ………..)
– Bartók Béla (an.: …..…………….….………,
szül.: ………..)
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– Csernus László (an.: …..…….………….……,
szül.: ………..)
Felügyelőbizottsági tagok:
– dr. Horváth Gábor (an.: …..………….………,
szül.: ………..)
– Hatvani Zoltán (an.: …..…….………….……,
szül.: ………..)
– Turcsán Szabolcs (an.: …..…….……………,
szül.: ………..)
– dr. Katona Tamás Vilmos (an.: …..…….………,
szül. .….….…)
– Gulyás Attila (munkavállalói Fb tag) (an.: …....
…….………, szül.: ………..).
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
849/2019. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(2) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy
az alábbi gazdasági társaság igazgatósági tagjainak,
valamint felügyelőbizottsági tagjainak mandátumát
meghosszabbítja 2019. december 31. napig tartó
határozott időre, díjazásuk változatlanul hagyása
mellett.
Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.
Igazgatósági tagok:
– Barts J. Balázs (an.: …..…….……….…………,
szül.: ………..)
– Lánszki Regő (an.: …..…………….….………,
szül.: ………..)
– Lászay János István (an.: …..………….………,
szül.: ………..)
– dr. Kiss Balázs (an.: …..………….….………,
szül.: ………..)
– dr. Szalai Krisztina (an.: …..………….………,
szül.: ………..)
– Bakonyi Klára Zita (an.: …..…….……………,
szül.: ………..)
– Oláh Csaba (an.: …..…….………….………,
szül.: ………..)
Felügyelőbizottsági tagok:
– Verseghi-Nagy Balázs (an.: …..……..………,
szül.: ………..)
– Ledniczky Sándor (an.: …..…….……………,
szül.: ………..)
– Marksteinné Molnár Julianna (an.: …..…….…,
szül.: ………..)
– Horányi Zsuzsanna (an.: …..…….……………,
szül.: ………..)
– dr. Kun János (an.: …..…….……….…………,
szül.: ………..)
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– Lakos Imre (an.: …..…….……….……………,
szül.: ………..).
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
850/2019. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (2) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt,
hogy az alábbi gazdasági társaság felügyelőbizottsági tagjainak mandátumát meghosszabbítja 2019.
december 31. napig tartó határozott időre, díjazásuk változatlanul hagyása mellett.
ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft.
Felügyelőbizottsági tagok:
– Süle László Csaba (an.: …..………….………,
szül.: ………..)
– Matokanovic Lídia (an.: …..…….……………,
szül.: ………..)
– Szmola Beáta (an.: …..………………..………,
szül.: ………..)
– Puskás Péter (an.: ……………, szül.: .….….…)
– Fröhlich Péter (an.: …..………….…….………,
szül.: ………..)
– dr. Simonka Csaba (an.: …..…….……………,
szül.: ………..).
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
851/2019. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (2) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt,
hogy az alábbi gazdasági társaság felügyelőbizottsági tagjainak mandátumát meghosszabbítja 2019.
december 31. napig tartó határozott időre, díjazásuk változatlanul hagyása mellett.
REK Rác Fürdő Eszközkezelő Kft.
Felügyelőbizottsági tagok:
– Ács Anikó (an.: …...…….……, szül.: ………..)
– Koszorúsné Tóth Katalin (an.: …….…………,
szül.: .….….…)
– Jankovich Tibor Kálmán (an.: …………….…,
szül.: .….….…).
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

2019. szeptember 18.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
852/2019. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(2) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy
az alábbi gazdasági társaság igazgatósági tagjainak,
valamint felügyelőbizottsági tagjainak mandátumát
meghosszabbítja 2019. december 31. napig tartó
határozott időre, díjazásuk változatlanul hagyása
mellett.
Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zrt.
Igazgatósági tagok:
– dr. Lajos Tamás (an.: …..……….……..………,
szül.: ………..)
– Kemény Krisztina (an.: …..…….….…………,
szül.: ………..)
– dr. Máttyus Ádám László (an.: …..…….………,
szül.: ………..)
– Hirschberg Judit (an.: …..…….…….…………,
szül.: ………..)
– Horváth Tibor (an.: …..………….……..………,
szül.: ………..)
Felügyelőbizottsági tagok:
– Vincze Ágnes (an.: …..…….…….…….………,
szül.: ………..)
– Jablonkay Gábor (an.: …..…….….….………,
szül.: ………..)
– Soltész Emese (an.: …..…….….…….………,
szül.: ………..)
– Baranyai Attila (an.: …..……….……..………,
szül.: ………..)
– Lindmayer Viktor (an.: …..……….….………,
szül.: ………..)
– Hartaházi Miklós (an.: …..………….….………,
szül.: ………..).
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
853/2019. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (2) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt,
hogy az alábbi gazdasági társaság felügyelőbizottsági tagjainak mandátumát meghosszabbítja 2019.
december 31. napig tartó határozott időre, díjazásuk változatlanul hagyása mellett.
Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.
Felügyelőbizottsági tagok:
– dr. Sélley Zoltán (an.: …..…………..…………,
szül.: ………..)
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– Bolberitz Henrik (an.: …..…….……….………,
szül.: ………..)
– Borka-Szász Tamás (an.: …..…….…….………,
szül.: ………..).
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
854/2019. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (2) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt,
hogy az alábbi gazdasági társaság felügyelőbizottsági tagjainak mandátumát meghosszabbítja 2019.
december 31. napig tartó határozott időre, díjazásuk változatlanul hagyása mellett.
BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottsági tagok:
– Bende-Turbó Annamária (an.: …..…….………,
szül.: ………..)
– dr. Suda Dezső (an.: …..……….……..………,
szül.: ………..)
– Gáspár József (an.: …..……..…….….………,
szül.: ………..).
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
855/2019. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
57. § (2) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt,
hogy az alábbi gazdasági társaság felügyelőbizottsági tagjainak mandátumát meghosszabbítja 2019.
december 31. napig tartó határozott időre díjazásuk
változatlanul hagyása mellett.
Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.
Felügyelőbizottsági tagok:
– dr. Pesti Ivett (an.: …...………, szül.: ………..)
– Szentirmai-Zöld Máté (an.: …...….….………,
szül.: ………..)
– Désiné Németh Éva Katalin (an.: …..………,
szül.: ………..)
– Fehér Károly (an.: …..………, szül.: ………..)
– Sirály István (munkavállalói Fb tag) (an.: ……..,
szül. .….….…)
– Tóth János (munkavállalói Fb tag) (an.: ……..,
szül.: ……...…).
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi
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változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
856/2019. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
57. § (2) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt,
hogy az alábbi gazdasági társaság felügyelőbizottsági tagjainak mandátumát meghosszabbítja 2019.
december 31. napig tartó határozott időre, díjazásuk változatlanul hagyása mellett.
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.
Felügyelőbizottsági tagok:
– Varga Zsolt (an.: …..…….…….….….………,
szül.: ………..)
– Szuhai Erika (an.: …..…….…….….….………,
szül.: ………..)
– dr. Rimóczi Imre (an.: …..…….…….….………,
szül.: ………..)
– dr. Józsa István (an.: …..……….……..………,
szül.: ………..)
– Salamon Péter (munkavállalói Fb tag) (an.: …,
szül.: ………..)
– Mészáros Péter Zoltán (munkavállalói Fb tag)
(an.: …..…….………, szül.: ………..).
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
857/2019. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
57. § (2) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt,
hogy az alábbi gazdasági társaság felügyelőbizottsági tagjainak mandátumát meghosszabbítja 2019.
december 31. napig tartó határozott időre, díjazásuk változatlanul hagyása mellett.
FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.
Felügyelőbizottsági tagok:
– dr. Deák József (an.: …..…………….………,
szül.: ………..)
– Sebők Endre (an.: …...………, szül.: ………..)
– Balogh Ernő (an.: …...………, szül.: …….…..)
– Ivaskó István (an.: …...………, szül.: ………..)
– Károlyi József Róbert (munkavállalói Fb tag)
(an.: …..…….………, szül.: ………..)
– Dán Sándor (munkavállalói Fb tag) (an.: …..…,
szül.: ………..).
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető
tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi
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változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

858/2019. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
57. § (2) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt,
hogy az alábbi gazdasági társaság felügyelőbizottsági tagjainak mandátumát meghosszabbítja 2019.
december 31. napig tartó határozott időre, díjazásuk változatlanul hagyása mellett.
Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.
Felügyelőbizottsági tagok:
– Kádár Tibor (an.: …………....., szül.: .….….…)
– Kabai Ferenc (an.: …..………, szül.: ………..)
– dr. Onyestyák György (an.: …..……….………,
szül.: ………..)
– Farkas István (an.: …..………, szül.: ………..)
– Görgényiné Balya Dóra (munkavállalói Fb tag)
(an.: …..…….………, szül.: ………..)
– Vidáné Béli Veronika (munkavállalói Fb tag)
(an.: ……………, szül.: .….….…).
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

860/2019. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
57. § (2) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt,
hogy az alábbi gazdasági társaság felügyelőbizottsági tagjainak mandátumát meghosszabbítja 2019.
december 31. napig tartó határozott időre, díjazásuk változatlanul hagyása mellett.
Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt.
Felügyelőbizottsági tagok:
– Zsolnai József (an.: …..……………….………,
szül.: ………..)
– Menczer Erzsébet (an.: ………….)
– Gyűrűs István (an.: …..……………….………,
szül.: ………..)
– Őrsi Gergely Ferenc (an.: …..………….………,
szül.: ………..)
– dr. Becker Pál László (munkavállalói Fb tag)
(an.: …..…….………, szül.: ………..)
– dr. Szalmásy Miklós (munkavállalói Fb tag)
(an.: ……………, szül.: .….….…).
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

859/2019. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
57. § (2) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt,
hogy az alábbi gazdasági társaság felügyelőbizottsági tagjainak mandátumát meghosszabbítja 2019.
december 31. napig tartó határozott időre, díjazásuk változatlanul hagyása mellett.
Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Felügyelőbizottsági tagok:
– Orbán Gyöngyi (an.: …..…………….………,
szül.: ………..)
– Riczkó Andrea (an.: …..……………….………,
szül.: ………..)
– dr. Csepeli Zsuzsanna (an.: …..……….………,
szül.: ………..)
– Szabó Árpád (an.: …..………..……….………,
szül.: ………..)
– Balogh Éva (munkavállalói Fb tag) (an.:…….…,
szül.: ………..)
– Szikra Zsolt (munkavállalói Fb tag) (an.: …..…,
szül.: ………..).
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi

861/2019. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
57. § (2) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt,
hogy az alábbi gazdasági társaság felügyelőbizottsági tagjainak mandátumát meghosszabbítja 2019.
december 31. napig tartó határozott időre, díjazásuk változatlanul hagyása mellett.
Budapest Közút Zrt.
Felügyelőbizottsági tagok:
– dr. Östör Balázs (an.: …..…………….………,
szül.: ………..)
– Babartzy László (an.: …..…………….………,
szül.: ………..)
– Török Zsolt Bernát (an.: …..………….………,
szül.: ………..)
– Rózsahegyi Péter (an.: …..…………….………,
szül.: ………..)
– Hodik Zoltán (munkavállalói Fb tag) (an.: ……)
– Esztergályos Gábor (munkavállalói Fb tag)
(an.: …………..).
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Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
862/2019. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
57. § (2) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt,
hogy az alábbi gazdasági társaság felügyelőbizottsági tagjainak mandátumát meghosszabbítja 2019.
december 31. napig tartó határozott időre, díjazásuk változatlanul hagyása mellett.
BKÜ Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok
Zrt.
Felügyelőbizottsági tagok:
– dr. Kerékgyártó János (an.: …..…….………,
szül.: ………..)
– Hladony Sándor Gyuláné (an.: …..…….………,
szül.: ………..)
– dr. Paulik Tímea (munkavállalói Fb tag) (an.: …,
szül.: ………..).
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
863/2019. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
57. § (2) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt,
hogy az alábbi gazdasági társaság felügyelőbizottsági tagjainak mandátumát meghosszabbítja 2019.
december 31. napig tartó határozott időre, díjazásuk változatlanul hagyása mellett.
Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft.
Felügyelőbizottsági tagok:
– Sipos Kálmán (an.: …..……………….………,
szül.: ………..)
– dr. Nógrádi György (an.: …..………….………,
szül.: ………..)
– dr. Kertész Gusztáv (an.: …..………….………,
szül.: ………..).
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
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864/2019. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
57. § (2) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt,
hogy az alábbi gazdasági társaság felügyelőbizottsági tagjainak mandátumát meghosszabbítja 2019.
december 31. napig tartó határozott időre, díjazásuk változatlanul hagyása mellett.
BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft.
Felügyelőbizottsági tagok:
– Kállainé Kettesy Orsolya (an.: …..…….………,
szül.: ………..)
– Siroki Attila József (an.: …..………….………,
szül.: ………..)
– Gaár Iván Zsolt (an.: …..…………….………,
szül.: ………..)
– Scheer Balázs (an.: …..……………….………,
szül.: ………..)
– Lenge Zoltán (an.: …..……………….………,
szül.: ………..)
– Galló György (an.: …..……………….………,
szül.: ………..).
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
865/2019. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
57. § (2) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt,
hogy az alábbi gazdasági társaság felügyelőbizottsági tagjainak mandátumát meghosszabbítja 2019.
december 31. napig tartó határozott időre, díjazásuk változatlanul hagyása mellett.
BKV Panoráma Kft.
Felügyelőbizottsági tagok:
– Farkas Péter (an.: ………....…., szül.: .….….…)
– dr. Benda József (an.: …..……….…….………,
szül.: ………..)
– Dankóné Hegedűs Jolán (an.: ……….………..,
szül.: .….….…).
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
866/2019. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
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56. § (2) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt,
hogy az alábbi gazdasági társaság felügyelőbizottsági tagjainak mandátumát meghosszabbítja 2019.
december 31. napig tartó határozott időre díjazásuk
változatlanul hagyása mellett.
Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottsági tagok:
– Balaton Balázs (an.: …..……………….………,
szül.: ………..)
– Gyorgyevics Miklós (an.: …..………….………,
szül.: ………..)
– Kurucz Mária (an.: …..………, szül.: ………..).
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
867/2019. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (2) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt,
hogy az alábbi gazdasági társaság felügyelőbizottsági tagjainak mandátumát meghosszabbítja 2019.
december 31. napig tartó határozott időre, díjazásuk változatlanul hagyása mellett.
SZABAD TÉR SZÍNHÁZ Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottsági tagok:
– Melichar Zsuzsa (an.: …..…….………………,
szül.: ………..)
– dr. Nyolczas László (an.: …..………….………,
szül.: ………..)
– dr. Szabóné Oláh Gyöngyi Mária (an.: …....…,
szül.: ………..).
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
868/2019. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (2) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt,
hogy az alábbi gazdasági társaság felügyelőbizottsági tagjainak mandátumát meghosszabbítja 2019.
december 31. napig tartó határozott időre, díjazásuk változatlanul hagyása mellett.
Új Színház Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottsági tagok:
– Lőrincz Edina (an.: ……………, szül.: ………..)
– Mácsik András (an.: …………., szül.: .….….…)
– Lados János (an.: ……………, szül.: ………..).
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Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
869/2019. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (2) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt,
hogy az alábbi gazdasági társaság felügyelőbizottsági tagjainak mandátumát meghosszabbítja 2019.
december 31. napig tartó határozott időre, díjazásuk változatlanul hagyása mellett.
Vígszínház Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottsági tagok:
– Dicsőné Horváth Piroska (an.: …….….………,
szül.: .….….…)
– Horváth Csilla (an.: ….………, szül.: ………..)
– Kiss Jenő (an.: ………………, szül.: .….….…).
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
870/2019. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (2) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt,
hogy az alábbi gazdasági társaság felügyelőbizottsági tagjainak mandátumát meghosszabbítja 2019.
december 31. napig tartó határozott időre, díjazásuk változatlanul hagyása mellett.
Örkény István Színház Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottsági tagok:
– Danada János (an.: …...….……, szül.: ………..)
– Gondos Brigitta Tünde (an.: …..……….………,
szül.: ………..)
– Mészáros Domonkos János (an.: …..………,
szül.: ………..).
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a
Tásaság jogi képviselőjének közreműködésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
871/2019. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (2) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt,
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hogy az alábbi gazdasági társaság felügyelőbizottsági tagjainak mandátumát meghosszabbítja 2019.
december 31. napig tartó határozott időre, díjazásuk változatlanul hagyása mellett.
Katona József Színház Közhasznú Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottsági tagok:
– Oláh Tamás (an.: …..….………, szül.: ………..)
– Farkas Krisztina (an.: ……….….….……….,
szül.: .….….…)
– Koczka Józsefné (an.: ………….….….…….,
szül.: .….….…).
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
872/2019. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (2) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt,
hogy az alábbi gazdasági társaság felügyelőbizottsági tagjainak mandátumát meghosszabbítja 2019.
december 31. napig tartó határozott időre, díjazásuk változatlanul hagyása mellett.
Budapest Bábszínház Közhasznú Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottsági tagok:
– Simonffy Márta Mária (an.: …….….…………,
szül. .….….…)
– dr. Nemere Gyuláné dr. Kovács Zsuzsanna
(an.: ……………, szül.: .….….…)
– Németh Kinga (an.: …..………, szül.: ………..).
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
873/2019. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (2) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt,
hogy az alábbi gazdasági társaság felügyelőbizottsági tagjainak mandátumát meghosszabbítja 2019.
december 31. napig tartó határozott időre, díjazásuk változatlanul hagyása mellett.
TRAFÓ Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottsági tagok:
– Dárdai Zsuzsanna (an.: …….….………., szül.:
.….….…)
– Perjés Gábor (an.: ……………, szül.: ………..)
– Németh Edit Éva (an.: ……….….….…..……,
szül.: .….….…).
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Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
874/2019. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (2) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt,
hogy az alábbi gazdasági társaság felügyelőbizottsági tagjainak mandátumát meghosszabbítja 2019.
december 31. napig tartó határozott időre, díjazásuk változatlanul hagyása mellett.
József Attila Színház Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottsági tagok:
– Szabó Erzsébet Júlianna (an.: …..…….………,
szül.: ………..)
–		Csiszár Zsuzsanna (korábban Bata Ferencné)
(an.: …..…….………, szül.: ………..)
– Kollarits Krisztina (an.: …..…….…….………,
szül.: ………..).
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
875/2019. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (2) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt,
hogy az alábbi gazdasági társaság felügyelőbizottsági tagjainak mandátumát meghosszabbítja 2019.
december 31. napig tartó határozott időre, díjazásuk változatlanul hagyása mellett.
Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú
Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottsági tagok:
– Császárné Csóka Ilona Mária (an.: ………….,
szül. .….….…)
– Babus László András (an.: …..…….…………,
szül.: ………..)
– Gy. Németh Erzsébet (an.: …..……….………,
szül.: ………..).
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
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876/2019. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (2) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt,
hogy az alábbi gazdasági társaság felügyelőbizottsági tagjainak mandátumát meghosszabbítja 2019.
december 31. napig tartó határozott időre, díjazásuk változatlanul hagyása mellett.
Madách Színház Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottsági tagok:
– Incze Ildikó (an.: …..….………, szül.: ………..)
– Hunyadi Regina (an.: ……..……., szül.: .….…)
– Hidasi Gábor (an.: ….………, szül.: ………..).
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
877/2019. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (2) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt,
hogy az alábbi gazdasági társaság felügyelőbizottsági tagjainak mandátumát meghosszabbítja 2019.
december 31. napig tartó határozott időre, díjazásuk változatlanul hagyása mellett.
Thália Színház Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottsági tagok:
– dr. Balogh Júlia (an.: ….………, szül.: ………..)
– dr. Láng Zsolt (an.: ……….……., szül.: .….….)
– dr. Kocsis Máté Sándor (an.: …………….…….,
szül.: .….….…).
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
878/2019. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (2) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt,
hogy az alábbi gazdasági társaság felügyelőbizottsági tagjainak mandátumát meghosszabbítja 2019.
december 31. napig tartó határozott időre, díjazásuk változatlanul hagyása mellett.
BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ
Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottsági tagok:
– Szűcs Veronika (an.: …………., szül.: .….….…)
– Békefi Anna Erzsébet (an.: …..…….….………,
szül.: ………..)
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– Szalontai Tibor (an.: ….………, szül.: ………..).
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
879/2019. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (2) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt,
hogy az alábbi gazdasági társaság felügyelőbizottsági tagjainak mandátumát meghosszabbítja 2019.
december 31. napig tartó határozott időre, díjazásuk változatlanul hagyása mellett.
BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottsági tagok:
– Kőrössy Anett Tímea (an.: …..…….….………,
szül.: ………..)
– dr. Biró Zsolt István (an.: …..…….….………,
szül.: ………..)
– Sáfrány Szilvia (an.: ….………, szül.: ………..).
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
880/2019. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (2) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt,
hogy az alábbi gazdasági társaság felügyelőbizottsági tagjainak mandátumát meghosszabbítja 2019.
december 31. napig tartó határozott időre, díjazásuk változatlanul hagyása mellett.
Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú
Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottsági tagok:
– Mezey István (an.: …..………, szül.: ………..)
– Szabó Barbara (an.: …..………, szül.: ………..)
– Magyar Márton Csaba (an.: …..……….………,
szül.: ………..).
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
881/2019. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.
a) Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról,
a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rende-
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let 56. § (1) bekezdése és (2) bekezdésében foglalt
hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az alábbi gazdasági társaság soron következő közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes
meghatalmazottjaként Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró
személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntés meghozatalát:
A gazdasági társaság igazgatósági tagjainak, valamint felügyelőbizottsági tagjainak mandátumát
meghosszabbítja 2019. december 31. napig tartó
határozott időre díjazásuk változatlanul hagyása
mellett.
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Igazgatósági tagok:
– Fodor László Sándor (an.: …..…….….………,
szül.: ………..)
– Földesi Gyula (an.: .….………, szül.: ………..)
– Palkó Péter Zsolt (an.: …..………..….………,
szül.: ………..)
– dr. Medovárszki Éva Erzsébet (an.: ….………,
szül.: ………..)
– Philippe Roger Louis Guitard (an.: …..…….…,
szül.: ………..)
– Rostislav Čap (an.: …..…….…, szül.: ………..)
– Palkó György (an.: …..…….…, szül.: ………..)
Felügyelőbizottsági tagok:
– Németh László (an.: …....……, szül.: ………..)
– dr. Murai Renáta (an.: ……………)
– Lőrincz István Gergely (an.: …..……….………,
szül.: ………..)
– dr. Scheuer Gyula (an.: …..….., szül.: ………..)
– Andó Sándor (an.: ……………..)
– Tokody Marcell Gergely (an.: …..…….………,
szül.: ………..)
– Szűcs Ferenc (befektetői Fb tag) (an.: ……….)
– Dieter Ernst (befektetői Fb tag) (an.: …………..)
– Kollár László (munkavállalói Fb tag) (an.: …..)
– Péter János (munkavállalói Fb tag) (an.: ……...)
– Bildmann Katalin (munkavállalói Fb tag)
(an.: …..…….………, szül.: ………..)
– Dancs Attila (munkavállalói Fb tag) (an.: …….).
b) Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról,
a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a részvényesi szerződés 15.10.
pontja 3. bekezdésének megfelelően az egyeztető
bizottságba az alábbi személyeket delegálja:
1. Haranghy Csaba (a Fővárosi Önkormányzat delegáltjaként);
2. Palkó Péter (az FCSM Zrt. Fővárosi Önkormányzat által delegált igazgatósági tagjaként, az FCSM
Zrt. általi delegálás önkormányzati jelöltjeként);
3. Baranyainé dr. Kántor Andrea (a Fővárosi Önkormányzat delegáltjaként).
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Ezzel egyidejűleg az 1448/1997. (X. 30.) Főv. Kgy.
határozatban delegált személyek megbízatása megszűnik.
c) Felkéri a főpolgármestert a részvényes képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására, valamint arra, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az FCSM Zrt. által az Egyeztető Bizottság
tagjainak delegálásával kapcsolatos döntések meghozatala érdekében.
Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének napja
Felelős: Tarlós István
882/2019. (VIII. 28.) 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) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az alábbi gazdasági társaságok
soron következő közgyűlésén a Budapest Főváros
Önkormányzata, mint részvényes meghatalmazottjaként Budapest Főváros Önkormánzzata, mint
részvényes képviseletében eljáró személy kötött
mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntés meghozatalát:
A gazdasági társaság igazgatósági tagjainak, vala
mint felügyelőbizottsági tagjainak mandátumát meg
hosszabbítja 2019. december 31. napig tartó határozott időre, díjazásuk változatlanul hagyása mellett.
Fővárosi Vízművek Zrt.
Igazgatósági tagok:
– Sármay András (an.: …...……, szül.: ………..)
– Haranghy Csaba Ferenc (an.: …..…….………,
szül.: ………..)
– dr. Gór Csaba Gyula (an.: …..………….………,
szül.: ………..)
– Hegyeshalmi Béla Zoltán (an.: …..…..………,
szül.: ………..)
– Rimóczi János (an.: …...………, szül.: ………..)
– Dámsa József Lajos (an.: …..…….……………,
szül.: ………..)
– Theisz Bálint Attila (an.: …..………….………,
szül.: ………..)
Felügyelőbizottsági tagok:
– dr. Kosztolányi Dénes (an.: …..……….………,
szül.: ………..)
– Danada János (an.: …..………, szül.: ………..)
– Kovács Máté György (an.: ………….….…….,
szül.: .….….…).
– Szűcs-Holczmann Attila (an.: …..…….………,
szül.: ………..)
– Katona Sándor (an.: …..………, szül.: ………..)
– Stiffel Júlia (an.: ……………., szül.: .….….…).
Felkéri a főpolgármestert a részvényes képviselő
meghatalmazásának aláírására és kiadására.
Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének napja
Felelős: Tarlós István
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883/2019. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (1) és (2) bekezdésében foglalt hatáskörében
eljárva úgy dönt, hogy az alábbi gazdasági társaságok soron következő közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes meghatalmazottjaként Budapest Főváros Önkormányzata,
mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntés meghozatalát:
A gazdasági társaság igazgatósági tagjainak, vala
mint felügyelőbizottsági tagjainak mandátumát
meghosszabbítja 2019. december 31. napig tartó
határozott időre, díjazásuk változatlanul hagyása
mellett.
Budapesti Nagybani Piac Zrt.
Igazgatósági tagok:
– dr. Kerényi Géza (an.: …..…………….………,
szül.: ………..)
– Skublicsné Manninger Alexandra Csilla
(an.: …..…….………, szül.: ………..)
– dr. Füzesi Péter Zoltán (an.: …..…..….………,
szül.: ………..)
– dr. Futó Péter György (an.: ….….…….………,
szül.: ………..)
– Balogh József (an.: …...………, szül.: ………..)
Felügyelőbizottsági tagok:
– Szatmáry-Jähl Angéla (an.: ………….………..,
szül.: .….….…)
– Huszár Péter (an.: …..………, szül.: ………..)
– Alexa György István (an.: …..…….…………,
szül.: ………..)
– Virág Mihály (an.: …..………, szül.: ………..)
– Darida Pál János (an.: …..……, szül.: ………..)
– Kovács Norbert István (an.: ….….…………..,
szül.: .….….…).
Felkéri a főpolgármestert a részvényes képviselő
meghatalmazásának aláírására és kiadására.
Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének napja
Felelős: Tarlós István
884/2019. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) és (2) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató
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Nonprofit Kft. tagjaként a Társaság taggyűlési ülés
nélküli tagi határozathozatala során Budapest Főváros Önkormányzata, mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen”
szavazatával támogassa a következő döntés meghozatalát:
– Megellai Orsolya (an.: ….……, szül.: ………..)
– Pichler Balázs (an.: ….………, szül.: ………..)
felügyelőbizottsági tagok mandátumát meghos�szabbítja 2019. december 31. napig tartó határozott
időre, díjazásuk változatlanul hagyása mellett.
Felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.
Határidő: a Társaság taggyűlési ülés nélküli határozathozatalának napja
Felelős: Tarlós István
885/2019. (VIII. 28.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (1) és (2) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. tagjaként a Társaság
taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatala során
Budapest Főváros Önkormányzata, mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntés meghozatalát:
– Koncz László (an.: ………...….., szül.: .….….)
– Török Ferenc (an.: ….……..…, szül.: ………..)
– Erős Gyula (an.: …..…………, szül.: ………..)
– Béres András (an.: …..…….…, szül.: ………..)
– Bessenyei Tamás (an.: …..……, szül.: ………..)
– Mészáros János (an.: …………, szül.: .….….…)
felügyelőbizottsági tagok mandátumát meghos�szabbítja 2019. december 31. napig tartó határozott
időre, díjazásuk változatlanul hagyása mellett.
Felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.
Határidő: a Társaság taggyűlési ülés nélküli határozathozatalának napja
Felelős: Tarlós István
Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2019. augusztus 28-i rendkívüli ülésén.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző
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Tarlós István s. k.
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