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I. rész
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
10/2019. (III. 18.) önkormányzati rendelete
a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló
5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 62. § (7) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
14/A. § (2) bekezdés b) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdése a főváros
egészét érintő településrendezést a fővárosi önkormányzat feladatává teszi.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) a 62. § (7) bekezdése
3. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Fővárosi Önkormányzat megalkotta a Fővárosi rendezési szabályzat-

ról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendeletét (a továbbiakban: FRSZ).
A Szent Margit Kórház és környéke fejlesztése érdekében kerületi építési szabályzat készítése szükséges.
A fejlesztés megvalósításához a kerületi építési szabályzatban meghatározandó beépítési paraméterek nincsenek
összhangban az FRSZ által biztosított lehetőséggel.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
20. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a kerületi építési szabályzat eltérésének igénye miatt a fővárosi településrendezési eszközök előzetes módosításáról gondoskodni kell.
Az FRSZ módosítása rendeletalkotással történik.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A Szent Margit Kórház és környéke fejlesztését megalapozó kerületi építési szabályzatnak az FRSZ-szel való
összhangja biztosítása érdekében az FRSZ 1. mellékletét képező 1:10 000 méretarányú tervlapsorozat 65–231
és 65–233 szelvények tartalmának módosítására vonatkozik.
A 2. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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1. melléklet a 10/2019. (III. 18.) önkormányzati rendelethez*
A Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklet („A területfelhasz
nálási egységek beépítési sűrűsége és az infrastruktúra-elemek” című, M=1:10 000 méretarányú tervlapsorozat) 65–231
és 65–233 szelvények helyébe a következő 65–231 és 65–233 szelvény lép:
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*A térképek megtekinthetők a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Budapest, Bárczy István utca 1–3.)
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
11/2019. (III. 18.) önkormányzati rendelete
a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló
5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 62. § (7) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
14/A. § (2) bekezdés b) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló
5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklete az 1.
melléklet szerint módosul.

kormányzat megalkotta a Fővárosi rendezési szabályzatról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendeletét (a továbbiakban: FRSZ).
Az Ady Endre Művelődési Ház alapintézményi rendeltetése 2018-ban megszűnt, a funkciók a Szent István
téren megépült új Újpesti Piac és Vásárcsarnok UP Újpesti Rendezvényterébe költöztek. A használaton kívüli, központi városszerkezeti pozícióban elhelyezkedő terület funkcióváltásának támogatása érdekében szükséges
a módosítás.

Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
20. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a kerületi építési szabályzat eltérésének igénye miatt a fővárosi településrendezési eszközök előzetes módosításáról gondoskodni kell.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Az FRSZ módosítása rendeletalkotással, az e rendelet mellékletét képező térképi mellékleteken jelölteknek
megfelelően történik.

2. §

Tarlós István s. k.
főpolgármester

Részletes indokolás
INDOKOLÁS

Az 1. §-hoz

Általános indokolás

A volt Ady Endre Művelődési Ház fejlesztésének
érdekében a Fővárosi rendezési szabályzatról szóló
5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. 1. (térképi) mellékletét képező 1:10 000 méretarányú tervlapsorozat 65–231 szelvénye tartalmának módosítására vonatkozik.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdése a főváros
egészét érintő településrendezést a fővárosi önkormányzat feladatává teszi.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) a 62. § (7) bekezdése
3. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Fővárosi Ön-

A 2. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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1. melléklet a 11/2019. (III. 18.) önkormányzati rendelethez*
A Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklet („ A területfelhasz
nálási egységek beépítési sűrűsége és az infrastruktúra-elemek” című, M=1:10 000 méretarányú tervlapsorozat) 65–321
szelvénye helyébe a következő 65–321 szelvény lép:

s

*A térkép megtekinthető a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Budapest, Bárczy István utca 1–3.)
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
12/2019. (III. 18.) önkormányzati rendelete
a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló
5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 62. § (7) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
14/A. § (2) bekezdés b) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló
5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §
A Rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. §

A Dél-pesti Centrum Kórház fejlesztése érdekében kerületi építési szabályzat készítése szükséges. A fejlesztés
megvalósításához a kerületi építési szabályzatban meghatározandó beépítési paraméterek nincsenek összhangban az FRSZ által biztosított lehetőséggel.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
20. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a kerületi építési szabályzat eltérésének igénye miatt a fővárosi településrendezési eszközök előzetes módosításáról gondoskodni kell.
Az FRSZ módosítása rendeletalkotással történik.
Részletes indokolás

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

rendezési szabályzatról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy.
rendeletét (a továbbiakban: FRSZ).

Tarlós István s. k.
főpolgármester

Az 1. §-hoz
A Dél-pesti Centrum Kórház fejlesztését megalapozó kerületi építési szabályzatnak az FRSZ-szel való
összhangja biztosítása érdekében az FRSZ 1. mellékletét képező 1:10 000 méretarányú tervlapsorozat 65–411
szelvénye tartalmának módosítására vonatkozik.

INDOKOLÁS

A 2. §-hoz

Általános indokolás

A Dél-pesti Centrum Kórház megvalósításával összefüggésben az FRSZ 3. mellékletének módosítására vonatkozik.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdése a főváros
egészét érintő településrendezést a fővárosi önkormányzat feladatává teszi. Az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) a
62. § (7) bekezdése 3. pontjában kapott felhatalmazás
alapján a Fővárosi Önkormányzat megalkotta a Fővárosi

A 3. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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1. melléklet a 12/2019. (III. 18.) önkormányzati rendelethez*
Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklet („ A területfelhasz
nálási egységek beépítési sűrűsége és az infrastruktúra-elemek” című, M=1:10 000 méretarányú tervlapsorozat) 65–411
szelvénye helyébe a következő 65–411 szelvény lép:

*A térkép megtekinthető a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Budapest, Bárczy István utca 1–3.)
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2. melléklet a 12/2019. (III. 18.) önkormányzati rendelethez*
3. melléklet az 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
„Egyes területek beépítési magassága és magasépítmények számára kijelölt területek” című,
M=1:35 000 méretarányú tervlap

s

*A térkép megtekinthető a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Budapest, Bárczy István utca 1–3.)
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II. rész
Kivonat
a Fővárosi Közgyűlés
2019. január 23-i ülésének jegyzőkönyvéből
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
1/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi a „Fővárosi Drogprevenciós Stra
tégia megalkotása” és a „Megelőzési fokozat bevezetése a 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. szmogriadó
rendeletében” című előterjesztéseket.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el „A rendkívüli munkaidőre vonatkozó szabályok alkalmazása a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságoknál” című
előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat az egyszemélyes fővárosi tulajdonú társaságok bérpolitikai irányelveinek
módosítására” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
4/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat Budapest Főváros kezelésében lévő XV. kerületi utak felújításának kezdeményezésére” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
5/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:
1. Javaslat személyi döntések meghozatalára
2. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 2019. évi munkatervére
3. Javaslat a fővárosi KEHOP projektekkel kapcsolatos egyes döntések meghozatalára
4. Javaslat egyes vízgazdálkodási projektek megvalósítását célzó döntések meghozatalára

5. Javaslat a 2019. évi igazgatási szünet elrendelésére a Főpolgármesteri Hivatalban
6. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetéséről szóló
7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet módosítására
7. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek
2019. évi megosztásáról szóló rendelettervezet
8. Javaslat a Bp. VI., Liszt Ferenc tér 10. 1. emelet 1. szám alatti 29410/2/A/19 hrsz.-ú ingatlan
133 m² alapterületű részének kedvezményes
bérbe adására az Artpool Alapítvány részére
9. Javaslat Budapest Főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló 92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására
10. Javaslat a Budapest fővárosi településszerkezeti terv (TSZT 2017) és a Budapest főváros rendezési szabályzat (FRSZ) X. kerület Fehérdűlő
területére vonatkozó eseti módosításának elfogadására
11. Javaslat a Duna-part Budapest V., IX. és XXI.
kerületi szakaszára vonatkozó Duna-parti építési szabályzat módosításához kapcsolódó környezeti értékelés szükségességének eldöntésére, valamint a Duna-part Budapest V., IX. és
XXI. kerületi szakaszára vonatkozó Duna-parti
építési szabályzatról szóló 50/2018. (XII. 10.)
Főv. Kgy. rendelet módosítására
12. Javaslat a sportról szóló 35/2002. (VI. 21.) Főv.
Kgy. rendelet hatályon kívül helyezésére és új
rendelet megalkotására
13. Javaslat az Európa Sportfővárosa címhez kapcsolódó döntések meghozatalára
14. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és
a Budapesti Sportszövetségek Uniója közötti
együttműködési megállapodás módosítására
15. Javaslat a VEKOP-7.1.5-16 Elsőként lakhatás,
Utcáról bérlakásba a Fővárosban című projekt
megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára
16. Javaslat a Budapest 2024 Zrt. „v.a.” végelszámolásának befejezéséhez szükséges részvényesi döntések meghozatalára
17. Javaslat a Márton út 25. szám alatt található sportpálya MLSZ Budapest Pályafejlesztési
Program keretében való fejlesztésére
18. Döntés Csengery Antal Díj adományozásáról
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19. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézményvezetőjével kapcsolatos döntések meghozatalára
20. Javaslat a „Budapest” névhasználatot elutasító
FPH003/4845-4/2018. számú határozat ellen
benyújtott fellebbezés elbírálására
21. Javaslat közterület-használati önkormányzati
hatósági ügyekben szükséges döntések meghozatalára
22. Javaslat kulturális nonprofit kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre
23. Javaslat a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprő
ipari Kft. 2017. évi közszolgáltatási jelentésének elfogadására
24. Javaslat a BDK Kft. soron következő taggyűlésének napirendi pontjára vonatkozó előzetes
tulajdonosi döntés meghozatalára
25. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. által biztosított vízbázis védelem céljából, közérdekű kötelezettségvállalás címén nyújtott támogatás
meghosszabbításáról
26. Javaslat pályázat benyújtására a Horizont 2020
program intelligens városok és közösségek elnevezésű pályázati felhívására
27. Javaslat Budapest Főváros Lokalizációs tervének elfogadására
28. Javaslat a Budapest fővárosi település-szerkezeti terv (TSZT 2017) és a Budapest főváros
rendezési szabályzat (FRSZ) Egészséges Budapest Program II. területre vonatkozó (SZT.
MARGIT KÓRHÁZ) eseti módosításához kapcsolódó környezeti értékelés szükségességének
eldöntésére
29. Javaslat a Budapest fővárosi településszerkezeti terv (TSZT 2017) és a Budapest főváros rendezési szabályzat (FRSZ) Egészséges Budapest
Program I. területre vonatkozó (DÉL-PESTI
CENTRUM) eseti módosításához kapcsolódó
környezeti értékelés szükségességének eldöntésére
30. Javaslat a Budapest főváros településszerkezeti tervének (TSZT 2017) és a Budapest főváros
rendezési szabályzatának (FRSZ) IV. kerület
István út – Tavasz utca – Mártírok útja – Munkásotthon utca által határolt területre vonatkozó
eseti módosításához szükséges környezeti értékelés szükségességének eldöntésére
31. Javaslat az „Építészeti Örökségvédelmi Támogatás 2017” egy pályázata megállapodásának
módosítására
32. Javaslat az Örkény István Színház Nonprofit
Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntés meghozatalára
33. Javaslat jóváhagyás megadására a Péter Ágnes
– Wild László: Oroszlános kút (díszkút) című
köztéri műalkotás áthelyezéséhez a Fővárosi
Önkormányzat tulajdonában álló közterületen
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34. Javaslat a FÜGE Staféta szerződés határidőmódosítására
35. Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
36. Budapest XVIII. kerület, Ipacsfa utca közforgalom számára való megnyitása
37. Fővárosi Drogprevenciós Stratégia megalkotása
38. Megelőzési fokozat bevezetése a 69/2008. (XII.
10.) Főv. Kgy. szmogriadó rendeletében
A napirend 1. pontja: Javaslat személyi döntések
meghozatalára
Előterjesztő: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
6/2019. (I. 23.) 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 foglaltak alapján a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. legfőbb szervének
hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy
– dr. Dabóczi Kálmán (anyja neve: ………………,
születési hely, idő: ……….., …………….), Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-nél fennálló vezérigazgatói feladatok ellátására létrejött munkaviszonyát a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi
I. törvény (továbbiakban: Mt.) 65. § (1) bekezdése alapján felmondással, 2019. február 27. napjával megszünteti, a munkavégzési kötelezettség alól
az Mt. 70. § (1) bekezdése értelmében 2019. január
24. naptól 2019. február 27. napig mentesíti, az Mt.
77. § (1) bekezdés a) pontjára, továbbá a (3) bekezdés a) pontjára tekintettel dr. Dabóczi Kálmán egyhavi végkielégítésre jogosult.
– dr. Dabóczi Kálmánt az igazgatósági tagságából
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:25. § (1) bekezdés c) pontja, valamint (2)
bekezdése alapján 2019. január 23. napjával vis�szahívja.
– Felkéri a főpolgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére, illetve arra, hogy az
alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének
megfelelően tájékoztassa a BKK Zrt. ügyvezetését
annak érdekében, hogy a BKK Zrt. a vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változás
Cégbírósághoz történő bejelentéséről.
Határidő: 2019. február 27.
Felelős: Tarlós István
7/2019. (I. 23.) 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 foglaltak alapján a Buda-
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pesti Közlekedési Központ Zrt. legfőbb szervének
hatáskörében eljárva:
– Megválasztja a Társaság igazgatósági tagjának
Nemesdy Ervint (anyja neve: ........................, születési hely, idő: ....................., ....................), 2019.
január 24. napjától a többi igazgatósági tag megbízatásával összhangban 2019. október 31. napjáig, díjazását bruttó 360 000 Ft/hó, azaz háromszázhatvanezer 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
8/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. §
(2) bekezdésében foglaltak alapján a Budapesti
Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: BKÜ Zrt.)
legfőbb szervének hatáskörében eljárva
– Visszahívja Arany Balázst a BKÜ Zrt. felügyelőbizottsági tagságából 2019. január 23. napjával.
– Megválasztja a Társaság felügyelőbizottsági tagjának a BKÜ Zrt. Üzemi Tanácsa által jelölt dr. Paulik Tímeát (anyja neve: ……..…….., születési hely,
idő: ……..……, …….…….) 2019. január 24. napjától a többi felügyelőbizottsági tag megbízatásával
összhangban 2019. október 31. napjáig, díjazását
a többi felügyelőbizottsági tag díjazásával azonos
mértékben bruttó 100 000 Ft/hó, azaz egyszázezer
forint/hó 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
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
9/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
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(2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. legfőbb szervének
hatáskörében eljárva
– megválasztja Nemesdy Ervint (anyja neve:
..........................., születési hely, idő: ....................,
.......................) a Budapesti Közlekedési Központ
Zrt. vezérigazgatójának 2019. január 24. napjától
határozatlan időre munkaszerződéssel, bruttó havi
1 600 000 Ft, azaz egymillió-hatszázezer forint ös�szegű díjazással. Egyéb juttatásaira a Budapesti
Közlekedési Központ Zrt. mindenkor hatályos javadalmazási szabályzatában, illetve a mindenkor
hatályos bérpolitikai irányelvekben meghatározottak az irányadók.
– Felkéri a főpolgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére, illetve arra, hogy az
alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének
megfelelően tájékoztassa a BKK Zrt. ügyvezetését
annak érdekében, hogy a BKK Zrt. vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változás
Cégbírósághoz történő bejelentéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 2. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés
2019. évi munkatervére
Előterjesztő: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
10/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
2019. évi munkatervét – az előterjesztő által befogadott módosító javaslatokkal – irányadóként elfogadja.
A napirend 3. pontja: Javaslat a fővárosi KEHOP
projektekkel kapcsolatos egyes döntések meghozatalára
Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, dr.
Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
11/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a
KEHOP-2.1.5-16-2017-00001 számon 2017. szep
tember 28-án létrejött támogatási szerződés módosításáról, illetve szükség esetén annak megszüntetését kezdeményezze, egyúttal folytassa le a
támogatóval az előterjesztés melléklete szerinti új
projektjavaslatok benyújtásához szükséges egyeztetéseket és az egyeztetések eredményeként a támogatási szerződésekkel kapcsolatos döntési javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: 2019. június 30.
Felelős: Tarlós István
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12/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a támogatói egyeztetések eredményeként jóváhagyott
projektjavaslatok előkészítésével kapcsolatos, feltételes közbeszerzési eljárások előkészítéséről.
Határidő: 2019. június 30.
Felelős: Tarlós István
A napirend 4. pontja: Javaslat egyes vízgazdálkodási
projektek megvalósítását célzó döntések meghozatalára
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
13/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Dél-pesti szennyvíztisztító” feladatot 2019. december 31-ig megvalósítja, tekintettel a kivitelezés 210 napos időigényére. A feladatra
összesen 596 747 E Ft-ot biztosított az alábbi ütemezésben: 2018. évre 19 050 E Ft-ot, a 2019. évre
461 347 E Ft-ot, a 2020. évre 116 350 E Ft-ot.
A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás során, a becsült értéket meghaladó összegű ajánlat érkezett, ezért 110 345 E Ft többletfedezetet biztosít,
továbbá a beruházás 2019. évben történő megvalósítása érdekében a 2020. évi 116 350 E Ft-ot 2019.
évben biztosítja.
14/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a Főváros 2019.
évi költségvetésében a „840301 Önkormányzati beruházások” címen belül a „Dél-pesti szennyvíztisztító” feladatra 701 178 E Ft-ot biztosít.
A feladat összköltsége 707 092 E Ft, a 2018. évi
tény 5 914 E Ft, a 2019. évi kiadási ütem 701 178 E
Ft, (a kiadásból önkormányzati beruházás 672 142
E Ft, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa
14 082 E Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 14 954 E Ft, nettó 11 775 E Ft, áfa
3 179 E Ft), a feladathoz kapcsolódó tárgyévi levonható fordított áfa 167 396 E Ft.
15/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a
szükséges előirányzatok 2019. évi költségvetésben
történő tervbe vételéről.
Határidő: a 2019. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István
16/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
Felhatalmazza a főpolgármestert a „Dél-pesti
szennyvíztisztító” feladat kivitelezésére vonatkozó
közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a nyertes vállalkozóval a szerződés aláírására a többletforrással megemelt fedezet erejéig.
Határidő: a közbeszerzési eljárás lezárását követően
Felelős: Tarlós István
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17/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a „Budapest Komplex Integrált
Szennyvízelvezetése” feladathoz kapcsolódóan
Budapest Főváros XVIII. Kerület PestszentlőrincPestszentimre Önkormányzata részéről a szennyvízcsatorna fejlesztési munkákhoz nyújtandó kerületi hozzájárulás összege 562 346 E Ft. A bevétel
2018. évben nem teljesült, az összeget a Kerület a
megállapodás módosításának hatálybalépését követően 2019. évben bocsátja a Főváros rendelkezésére.
18/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a „Budapest Komplex Integrált
Szennyvízelvezetése” feladathoz kapcsolódóan a
Budapest XVIII. kerület, Alacskai úti csatornázási
munkák 2019. évben befejeződnek. A Kerület megrendeli az út sávon felüli burkolatának helyreállítását, amelyhez a becsült nettó 69 350 E Ft fedezetet
biztosítja (a kapcsolódó fordított áfa levonható). Az
összeget az új „88.. Kerületek részére nyújtott közvetített szolgáltatás” címkódon szükséges átvezetni.
19/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy Budapest XVIII. kerület által 2015.
évben útfelújításokhoz kapcsolódóan támogatásként utalt 593 306 E Ft összeget közvetített szolgáltatásként szükséges elszámolni.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a köz
vetített szolgáltatás pénzügyi nyilvántartásokban
történő pénzmozgást nem igénylő technikai rendezéséről.
Határidő: a 2019. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István
20/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2019. évi költségvetésben a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” feladattal kapcsolatos pénzügyi döntések átvezetéséről gondoskodjon.
Határidő: a 2019. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István
21/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti kerületi megállapodásmódosítást
és az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti fizetésimegállapodás-módosítást a Budapest Főváros
XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatával, és felkéri a főpolgármestert, hogy
gondoskodjon a megállapodások aláírásáról.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István
22/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a KEHOP-1.4.015-2015-00001 számon 2016. május 17-én létrejött
támogatási szerződés megszüntetéséről és új pro-
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jektjavaslat benyújtásáról a szükséges egyeztetéseket folytassa le a támogatóval, és az egyeztetések
eredményeként a támogatási szerződéssel kapcsolatos döntést terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: 2019. június 30.
Felelős: Tarlós István
23/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az 1–4. szakasz
(1. szakasz: Marina parti töltés fejlesztése, Rákospatak visszatöltésezésének fejlesztése, 2. szakasz:
A Vízművek mögötti töltés fejlesztése a Megyeri
Csárdától, az Észak-Pesti Szennyvíztisztító körtöltése és a Téli kikötő melletti védvonal a Marina partig, 3. szakasz: 2. főút – Szilas-Mogyoródi-Csömöri
patakok és a külső Váci út a Megyeri Csárdáig, 4.
szakasz: Budai rakparti fővédvonal a Bogdáni út
és a Zsigmond tér [(Dara utca) között] tervezésére irányuló feltételes közbeszerzési eljárást az
513/2017. (V. 10.) Főv. Kgy. határozattal módosított 1549/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. határozattól eltérően a Fővárosi Önkormányzat folytassa le a Főpolgármesteri Hivatal bevonásával.
Felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedést a tervezésre irányuló feltételes
közbeszerzési eljárás megindítása és a Fővárosi
Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító
Kft.-vel megkötött megállapodás módosítása érdekében.
Határidő: a Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és
Minőségbiztosító Kft.-vel megkötött megállapodás módosítása érdekében szükséges intézkedések
megtételére: 30 nap;
a tervezésre irányuló feltételes közbeszerzési eljárás megindítására: 90 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 5. pontja: Javaslat a 2019. évi igazgatási szünet elrendelésére a Főpolgármesteri Hivatalban
Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 1/2019. (II. 14.) önkormányzati rendeletét a
2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről az előterjesztés
1. számú melléklete szerinti tartalommal.
A napirend 6. pontja: Javaslat Budapest Főváros
Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetéséről
szóló 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendeletét
Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi összevont
költségvetéséről szóló 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rende-
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let módosításáról az előterjesztés – előterjesztői kiegészítéssel módosított – 1. számú melléklete szerinti tartalommal.
A napirend 7. pontja: A Fővárosi Önkormányzatot és
a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2019. évi megosztásáról szóló rendelettervezet
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 3/2019. (I. 29.) önkormányzati rendeletét a
Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2019. évi megosztásáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.
A napirend 8. pontja: Javaslat a Bp. VI., Liszt Ferenc
tér 10. 1. emelet 1. szám alatti 29410/0/A/19 hrsz.-ú ingatlan 133 m² alapterületű részének kedvezményes bérbe
adására az Artpool Alapítvány részére
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
24/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem
lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv.
Kgy. rendelet 17. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 35. § (1) és (3) bekezdései alapján úgy dönt,
hogy a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Budapest VI., Liszt Ferenc tér 10. 1.
emelet 1. szám alatt található 29410/0/A/19 hrsz.-ú,
összesen 180 m² alapterületű ingatlan 133 m² alapterületű leválasztott részét 2019. február 1. napjától az Artpool archívum és gyűjtemény új helyére,
az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási
Központba történő átköltöztetésének időpontjáig,
de legfeljebb 2019. december 31. napjáig terjedő
időre, a Fővárosi Önkormányzat közfeladatainak
ellátásában történő közreműködés érdekében az
Artpool Művészetkutató Központ működtetése céljára, 1 000 Ft/hó összegű kedvezményes bérleti díj
megfizetése mellett az Artpool Alapítvány (székhely: 1023 Budapest, Frankel Leó u. 68/b., nyilvántartási szám: 01-01-0000215, adószám: 190237482–41, képviseli: Szkárosi Endre kuratóriumi elnök)
részére bérbe adja.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 7. számú
mellékletét képező bérleti szerződést, egyidejűleg fel
kéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a bérleti
szerződésnek a BFVK Zrt.-vel kötött közszolgáltatási keretszerződés mellékletét képező igazolás és
általános meghatalmazás alapján meghatalmazottként eljáró BFVK Zrt. vezérigazgatója általi aláírásáról.
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Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 9. pontja: Javaslat a Budapest főváros
közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének
szabályozásáról szóló 92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 4/2019. (II. 14.) önkormányzati rendeletét Budapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló 92/2011.
(XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
25/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a zárt ülésen tárgyalandó előterjesztéseket a napirendi sor végén tárgyalja meg.
A napirend 10. pontja: Javaslat a Budapest főváros
településszerkezeti terv (TSZT 2017) és a Budapest főváros rendezési szabályzat (FRSZ) X. kerület, Fehérdűlő
területére vonatkozó eseti módosításának elfogadására
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 5/2019. (II. 14.) önkormányzati rendeletét a
Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015.
(II. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról Budapest X.
kerület, Fehérdűlő területére vonatkozóan az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
26/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a Budapest X. kerület, Fehérdűlő területére 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 65–412 szelvénye az előterjesztés 3. számú mellékletében, 2.
Közlekedési Infrastruktúra 65–412 szelvénye az
előterjesztés 4. számú mellékletében, 3. b) Épített
környezet védelmével kapcsolatos magassági korlátozások területi lehatárolása 65–412 szelvénye az
előterjesztés 5. számú mellékletében foglaltaknak
megfelelően módosul.
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Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
27/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésekben szereplő módosítások fővárosi nyilvántartáson történő
átvezetéséről gondoskodjon.
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István
28/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről az állami főépítészi hatáskörében eljáró Budapest Főváros
Kormányhivatalát, az eljárásban részt vevő összes
államigazgatási szervet, valamint Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat polgármesterét tájékoztassa.
Határidő: 45 nap
Felelős: Tarlós István
29/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
Elfogadja a Budapest X. kerület, Fehérdűlő területére vonatkozó TSZT 2017 és FRSZ módosításához
készült környezeti értékelést az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti válaszokkal, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről az eljárásban részt
vett államigazgatási szerveket tájékoztassa és gondoskodjon annak közzétételéről.
Határidő: 45 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 11. pontja: Javaslat a Duna-part Budapest V., IX. és XXI. kerületi szakaszára vonatkozó Dunaparti építési szabályzat módosításához kapcsolódó környezeti értékelés szükségességének eldöntésére, valamint
a Duna-part Budapest V., IX. és XXI. kerületi szakaszára vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról szóló
50/2018. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
30/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy nem tartja szükségesnek a Dunapart Budapest V., IX. és XXI. kerületi szakaszára
vonatkozó Duna-parti építési szabályzat módosításához a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet alapján környezeti vizsgálat készítését.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a
döntés környezet védelméért felelős érintett szervezeteknek történő megküldéséről, valamint annak
közzétételéről.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
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megalkotja 6/2019. (I. 30.) önkormányzati rendeletét a
Duna-parti építési szabályzatról szóló 50/2018. (XII. 10.)
Főv. Kgy. rendelet módosításáról a Duna-part Budapest
V., IX. és XXI. kerületi szakaszára vonatkozóan az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
31/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésben szereplő módosítás fővárosi nyilvántartásáról gondoskodjon.
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István
32/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről az Állami Főépítészt és az eljárásban részt vett államigazgatási szerveket tájékoztassa és gondoskodjon annak közzétételéről.
Határidő: 45 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 12. pontja: Javaslat a sportról szóló
35/2002. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezésére és új rendelet megalkotására
Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 7/2019. (II. 14.) önkormányzati rendeletét a
sportról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint.
A napirend 13. pontja: Javaslat az Európa Sport
fővárosa címhez kapcsolódó döntések meghozatalára
Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
33/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
elfogadja és jóváhagyja a Budapesti Sportszövetsé
gek Uniója által benyújtott szakmai program- és
költségtervet a 2019. évi Európa Sportfővárosa
címhez kapcsolódóan biztosított 200 000 E Ft támogatás tervezett felhasználásáról az előterjesztés
2. számú melléklete szerinti tartalommal.
34/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert a 130 000 E Ft támogatás
Budapesti Sportszövetségek Uniója részére történő
átutalására.
Határidő: 14 nap
Felelős: Tarlós István
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A napirend 14. pontja: Javaslat Budapest Főváros
Önkormányzata és a Budapesti Sportszövetségek Uniója közötti együttműködési megállapodás módosítására
Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
35/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Sportszövetségek Uniója
közötti együttműködési megállapodás módosítását
az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyúttal felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 15. pontja: Javaslat a VEKOP-7.1.5-16
Elsőként lakhatás, Utcáról bérlakásba a Fővárosban
című projekt megvalósításával kapcsolatos döntések meg
hozatalára
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szalay-Bobrov
niczky Alexandra
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
36/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Budapesti Módszertani Szociális
Központ és Intézményei és Budapest Főváros Önkormányzata által konzorciumi partnerségben megvalósítandó, a hajléktalanellátás támogatása érdekében kiírt VEKOP 7.1.5-16 kódszámú „Elsőként
lakhatás” projekt végrehajtása során a támogatással fedezett lakásfelújítási feladatokat Budapest
Főváros Önkormányzata – a megkötött támogatási
szerződés, ill. konzorciumi együttműködési megállapodás alapján – a BFVK Zrt. útján kívánja megvalósítani.
A támogatás teljes összege 99 949 E Ft, ebből a
BMSZKI – a konzorcium vezetője – a szakmai feladatok megvalósítására 64 949 E Ft, Budapest Főváros Önkormányzata mint konzorciumi tag a felújítási feladatok fedezetére 35 000 E Ft összegben
részesül.
37/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
A VEKOP 7.1.5-16 kódszámú „Elsőként lakhatás” projekt keretében a BFVK Zrt. által elvégzendő lakásfelújítási feladatok fedezetének BFVK Zrt.
részére történő rendelkezésre bocsátása érdekében
tervbe vesz 35 000 E Ft-tot a „855901 Felújítási
célú támogatás államháztartáson belülről” cím bevételi, (azon belül egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről) előirányzaton. Ezzel
egyidejűleg tervbe veszi a „840401 Önkormányza-
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ti felújítások kiadási címen belül új feladatként az
„Elsőként lakhatás” projekt megvalósítását szolgáló feladatokat 35 000 E Ft-tal (azon belül az önkormányzati felújításokat 27 559 E Ft-tal, a felújítási
célú előzetesen felszámított áfát 7 441 E Ft-tal).
38/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
A VEKOP 7.1.5-16 kódszámú „Elsőként lakhatás” projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó támogatás összegét, 64 949 E Ft-ot tervbe veszi
a „212702 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím bevételi, bevételen belül
egyéb működés célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 60 072 E Ft, egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson
belülről 4 877 E Ft, valamint kiadási előirányzatain. A kiadásból személyi juttatások 33 961 E Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 549 E Ft, dologi kiadás (egyéb dologi kiadások) 18 562 E Ft, intézményi beruházások
3 840 E Ft, intézményi beruházásokhoz kapcsolódó
áfa 1 037 E Ft.
39/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzatok
tervbe vételéről szóló döntéseket vezesse át a 2019.
évi költségvetési rendeleten.
Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet megalkotása
Felelős: Tarlós István
40/2019. (I. 23.) 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
Költségvetési Bizottságra, valamint a Tulajdonosi,
Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskörét, és jóváhagyja a 007688
azonosító számú, az „Elsőként lakhatás” projekt –
VEKOP 7.1.5-16” megnevezésű engedélyokiratot
az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
41/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (6)
bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a
Költségvetési Bizottságra, valamint a Tulajdonosi,
Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskörét, és jóváhagyja, megköti a
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BFVK Zrt.-vel a „Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló egyes lakásfelújítási feladatok
elvégzéséről” szóló megvalósítási megállapodást
az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
42/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lé
vő önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei
ről, a lakbérek mértékéről, valamint a Budapest Főváros Önkormányzatát megillető bérlőkiválasztási
jogok hasznosításának szabályairól szóló 41/2016.
(XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (3) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a
Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei részére a 1087 Budapest VIII. kerület, Kőbányai út 22. B lépcsőház 130., 136., 138., 224.,
231., 236., 328., 330., 334., 336., 338., 424., 425.,
426., 428., 431., 530., 531., 534. és 536. szám alatti
20 db lakásra többszöri, korlátozás nélküli számú
ingyenes bérlőkiválasztási jogot biztosít szociális
helyzet alapján történő bérbeadásra, szociális lakbér alkalmazásával. Ennek érdekében jóváhagyja
és megköti a BMSZKI-val az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti megállapodást, és felkéri a
főpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2019. február 1.
Felelős: Tarlós István
A napirend 16. pontja: Javaslat a Budapest 2024 Zrt.
„v.a.” végelszámolásának befejezéséhez szükséges részvényesi döntések meghozatalára
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
43/2019. (I. 23.) 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 részvényesként úgy dönt, hogy a Budapest 2024
Zrt. „v.a.” részvényesi közgyűlési ülés tartása nélküli írásbeli határozathozatala során a Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes képviseletében eljáró, a főpolgármester által meghatalmazott
személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:
a) a Társaságnak a cégnyilvánosságról, a bírósági
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006.
évi V. törvény (Ctv.) 111. § (1) bek. a) pontja
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szerinti adóbevallásainak elfogadását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal;
b) a Társaság 2017. szeptember 1-től 2018. augusztus 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozó számviteli beszámolójának (mérlegének,
eredménykimutatásának, kiegészítő mellékletének) és az arról szóló könyvvizsgálói jelentésnek az elfogadását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal;
c) a Társaság 2018. december 31-i fordulónapra
elkészített végelszámolást záró számviteli beszámolójának (mérlegének, eredménykimuta
tásának, kiegészítő mellékletének) és az arról
szóló könyvvizsgálói jelentésnek az elfogadását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal;
d) a végelszámolási zárójelentés elfogadását az
előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal;
e) a vagyonfelosztási javaslat elfogadását az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal;
f) a felosztott vagyon kiadásának időpontjaként a
Cégbíróságnak a Társaság cégjegyzékből való
törlését elrendelő végzése meghozatalának napjától számított 30. napban történő meghatározását;
g) a végelszámolás záró időpontjaként 2018. de
cember 31. napjának meghatározását.
Felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő
meghatalmazásának aláírására és kiadására.
Határidő: a Társaság közgyűlési ülés tartása nélküli
határozathozatalának napja
Felelős: Tarlós István
44/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
A Budapest 2024 Zrt. „v.a.” végelszámolásának lezárása érdekében a 2019. évre tervbe vesz 125 000
E Ft-ot a „851901 Részesedések értékesítéséhez,
megszűnéséhez kapcsolódó bevételek” cím bevételi előirányzaton (azon belül a Felhalmozási bevételek, azon belül a Részesedések érékesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó bevétel), valamint
4 286 E Ft-ot a „855501 Kamatbevételek és egyéb
pénzügyi műveletek bevételei” cím bevételi előirányzaton (azon belül a Működési bevételek, azon
belül Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei).
45/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a
társasági határozathozatal napját követően a 2019.
évi költségvetésbe történő betervezéséről.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek a társasági döntést követően a 2019. évi költségvetést tárgyaló soron következő ülése
Felelős: Tarlós István
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A napirend 17. pontja: Javaslat a Márton út 25.
szám alatt található sportpálya MLSZ Budapest Pályafejlesztési Program keretében való fejlesztésére
Előterjesztők: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra, dr.
Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
46/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
támogatja a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos
tulajdonában álló 65528 hrsz.-on nyilvántartott, ter
mészetben az 1038 Budapest, Márton út 25. számon
található, 4 ha 3 916 m² alapterületű, „Kivett sporttelep” megjelölésű ingatlan MLSZ Budapest Pályafejlesztési Program keretében való fejlesztését.
47/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2019. évi költségvetés tervezése során 176 000 E Ft összköltséggel az új „Márton út 25. szám alatt található sportpálya fejlesztése” feladat előkészítési költségeinek
fedezete biztosítása érdekében a „840702 Évközi
indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási,
azon belül 2019. évre az önkormányzati beruházások előirányzatán 99 373 E Ft-tal, beruházási célú
előzetesen felszámított áfa előirányzatán 26 831 E
Ft-tal, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások
áfával előirányzatán 23 796 E Ft-tal, 2020. évhez
kapcsolódóan 26 000 E Ft-tal tervbe veszi.
A feladat összköltsége 176 000 E Ft, ebből 2019. évi
üteme 150 000 E Ft, 2020. évi üteme 26 000 E Ft.
Továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a 2019.
évi költségvetés tervezése során a kivitelezési költségek 10%-os fővárosi finanszírozása fedezetének
biztosítása érdekében 2019. évre a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az
egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre
és az EU-nak előirányzatán 110 434 E Ft-tal tervbe veszi.
Egyben felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a szükséges előirányzatok 2019. évi költségvetésben történő tervbe vételéről.
Határidő: a 2019. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István
48/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a 65528 hrsz.-ú, természetben a 1038 Budapest, Márton út 25. szám alatti ingatlan fejlesztésére vonatkozó együttműködési meg
állapodást a Magyar Labdarúgó Szövetséggel az
előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal,
egyúttal felkéri a főpolgármestert a megállapodás
aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
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49/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy az MLSZ-szel kötendő együttműködési megállapodás 10%-os fővárosi önrész ös�szegét, 110 434 E Ft-ot az MLSZ részére folyósítja.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az
önrész átutalásáról.
Határidő: az együttműködési megállapodás hatálybalépését követő 15 nap
Felelős: Tarlós István
50/2019. (I. 23.) 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 007687
egyedi azonosító számú, „Márton úti sporttelep
fejlesztéséhez szükséges előkészítő és kiegészítő
munkák” tárgyú engedélyokiratot az előterjesztés
4. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri
a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
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a Fővárosi Közgyűlés

52/2019. (I. 23.) 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 Budapest Főváros Önkormányzata mint tag képviseletében eljáró,
a főpolgármester által meghatalmazott személy, kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az 1112 Budapest, Kőérberki út 1039/1
hrsz. alatti raktáringatlanra vonatkozóan a BFVK
Zrt.-vel kötött bérleti szerződés jóváhagyására vonatkozó döntés meghozatalát az előterjesztés 1. sz.
melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.
Határidő: a BDK Kft. soron következő taggyűlése
Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: Javaslat a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 2017. évi közszolgáltatási jelentésének elfogadására
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

A napirend 20. pontja: Javaslat a Fővárosi Vízművek
Zrt. által biztosított vízbázisvédelem céljából, közérdekű
kötelezettségvállalás címén nyújtott támogatás meghos�szabbításáról
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

51/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a Fővárosi Önkormányzat és a FŐKÉ
TÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. között
2014-ben létrejött közszolgáltatási szerződés 2017.
évi végrehajtásának teljesítéséről szóló, az előter
jesztés 1. sz. melléklete szerinti közszolgáltatási
jelentést azzal, hogy az abban foglalt 3 650 E Ft alulkompenzáltságot, az állami támogatás visszafizetési
különbözetét és a megtakarításokat is tartalmazó
69 901 E Ft veszteséget tudomásul veszi, melyet a
Társaság eredménytartaléka terhére javasol elszámolni. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről
értesítse a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari
Kft.-t.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

53/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
támogatja, hogy a Fővárosi Vízművek Zártkörűen
Működő Részvénytársaság a víztermelő kapacitásaival érintett önkormányzatok részére, az érintett
önkormányzat közigazgatási határán belül kitermelt vízmennyiség arányában, az értékesített vízmennyiség minden köbmétere után az értékesített
vízmennyiség ellenértéke 1%-át az érintett önkormányzatnak – kizárólag vízbázisvédelem céljából
– közérdekű kötelezettségvállalás címén és formájában 2020. évtől is megfizesse mindaddig, amíg az
ivóvíz-szolgáltatási díjképlet, illetve a vonatkozó
jogszabályok ettől eltérően nem rendelkeznek.

A napirend 19. pontja: Javaslat a BDK Kft. soron következő taggyűlésének napirendi pontjára vonatkozó előzetes tulajdonosi döntés meghozatalára
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

54/2019. (I. 23.) 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. soron
következő közgyűlésén 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 részvényes elfogadja, hogy a Fővárosi Vízművek
Zártkörűen Működő Részvénytársaság a víztermelő kapacitásaival érintett önkormányzatok részére,
az érintett önkormányzat közigazgatási határán belül kitermelt vízmennyiség arányában, az értékesített vízmennyiség minden köbmétere után az értékesített vízmennyiség ellenértéke 1%-át az érintett
önkormányzatnak – kizárólag vízbázisvédelem céljából – közérdekű kötelezettségvállalás címén és
formájában 2020. évtől is megfizesse mindaddig,
amíg az ivóvíz-szolgáltatási díjképlet, illetve a vonatkozó jogszabályok ettől eltérően nem rendelkeznek. Felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.
Határidő: a Társaság azon közgyűlése, amelyen a fenti napirendi pont szerepel
Felelős: Tarlós István
A napirend 21. pontja: Javaslat pályázat benyújtására a Horizont 2020 program intelligens városok és közösségek elnevezésű pályázati felhívására
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
55/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
egyetért az előterjesztésben leírtak szerint az intel
ligens városok és közösségek témakörében benyúj
tandó pályázat fő céljaival: pozitív energiájú kerületek létrehozása a vezető városokban, amelyek
környezetileg, társadalmilag és gazdaságilag is
hatékony, életképes megoldásokat biztosítanak és
amelyeket a követő városokban is meg lehet valósítani. Ennek alapján támogatja a H2020 LC-SC3SCC-1-2018-2019-2020 kódjelű pályázati kiíráson
ATELIER című pályázatban a Fővárosi Önkormányzat részvételét. Felkéri a főpolgármestert,
hogy gondoskodjon a szükséges dokumentáció előkészítéséről, aláírásáról, valamint a vezető partner
részére történő megküldésről.
Határidő: 2019. február 5.
Felelős: Tarlós István
56/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a pályázat pozitív
elbírálása esetén az Európai Bizottság és a vezető
partner között kötendő támogatási szerződést, valamint a csatlakozási formanyomtatványt terjessze
be a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésére
jóváhagyás céljából.
Határidő: a pályázat pozitív elbírálását követő 3 hónapon belül
Felelős: Tarlós István
A napirend 22. pontja: Javaslat Budapest Főváros
Lokalizációs tervének elfogadására
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
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a Fővárosi Közgyűlés

57/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
mint operatív védekezési feladatokat ellátó szerv
által elkészített Lokalizációs tervet.
A napirend 23. pontja: Javaslat a Budapest fővárosi
településszerkezeti terv (TSZT 2017) és a Budapest főváros rendezési szabályzat (FRSZ) Egészséges Budapest
Program II. területre vonatkozó (SZT. MARGIT KÓRHÁZ) eseti módosításához kapcsolódó környezeti értékelés szükségességének eldöntésére
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
58/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy nem tartja szükségesnek a Budapest
III. kerület, Szent Margit Kórház és környezetére
vonatkozó TSZT 2017 és FRSZ eseti módosítással
kapcsolatban környezeti vizsgálat és értékelés kidolgozását.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a
döntés környezet védelméért felelős érintett szervezeteknek történő megküldéséről, valamint annak
közzétételéről.
Határidő: 45 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 24. pontja: Javaslat a Budapest fővárosi településszerkezeti terv (TSZT 2017) és a Budapest
főváros rendezési szabályzat (FRSZ) Egészséges Budapest Program I. területre vonatkozó (DÉL-PESTI CENTRUM) eseti módosításához kapcsolódó környezeti értékelés szükségességének eldöntésére
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
59/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy nem tartja szükségesnek a Budapest fővárosi településszerkezeti terv (TSZT 2017)
és a Budapest főváros rendezési szabályzat (FRSZ)
Egészséges Budapest Program I. területre vonatkozó (DÉL-PESTI CENTRUM) eseti módosításához
kapcsolódó környezeti vizsgálat és értékelés kidolgozását.
A napirend 25. pontja: Javaslat a Budapest főváros településszerkezeti tervének (TSZT 2017) és a Budapest főváros rendezési szabályzatának (FRSZ) IV. kerület
István út – Tavasz utca – Mártírok útja – Munkásotthon
utca által határolt területre vonatkozó eseti módosításá-
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hoz szükséges környezeti értékelés szükségességének eldöntésére
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
60/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy nem tartja szükségesnek a Budapest
IV. kerület Újpest, István út – Tavasz utca – Mártírok útja – Munkásotthon utca által határolt területre
vonatkozó TSZT 2017 és FRSZ eseti módosítással
kapcsolatban környezeti vizsgálat és értékelés kidolgozását.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a
döntés környezet védelméért felelős érintett szervezeteknek történő megküldéséről, valamint annak
közzétételéről.
Határidő: 45 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 26. pontja: Javaslat az „Építészeti Örökségvédelmi Támogatás 2017” egy pályázata megállapodásának módosítására
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
61/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
az „Építészeti Örökségvédelmi Támogatás 2017”
terhére hozzájárul a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat között 2018. május 30. napján megkötött,
FPH059/490-2/2018. iktatószámú megállapodásban szereplő 1.3 pontjának módosításához az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal azzal a feltétellel, hogy az el nem készült homlokzat
felújítására további támogatás az „Építészeti Örökségvédelmi Támogatás” terhére nem adható.
Határidő: a megállapodásmódosítás aláírására: a döntést követő két hónap;
a pályázó levélben történő értesítésére: a döntést követő egy hónap
Felelős: Tarlós István
A napirend 27. pontja: Javaslat az Örkény István
Színház Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntés meghozatalára
Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
62/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
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ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdése alapján hozzájárul, hogy az Örkény
István Színház Nonprofit Kft. az 1075 Budapest,
Madách tér 7. 2. em. 5. ajtó alatti, 34213/17/A/16
helyrajzi számú lakás ingatlant megvásárolja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 28. pontja: Javaslat jóváhagyás megadására a Péter Ágnes – Wild László: Oroszlános kút (díszkút) című köztéri műalkotás áthelyezéséhez a Fővárosi
Önkormányzat tulajdonában álló közterületen
Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
63/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja Péter Ágnes – Wild László: Oroszlános kút (díszkút) című köztéri alkotásának áthelyezését a Budapest V. kerület, 24432 helyrajzi számú,
Vörösmarty tér elnevezésű közterületen a Budapest
Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata által megvalósítandó, Budapest V. kerület, Vörösmarty tér és a környező területek megújítása projekt keretében, az alábbi feltételekkel:
● az áthelyezési munka megvalósítása a Fővárosi
Önkormányzat számára semmilyen pénzügyi
(költség, adó, illeték stb. fizetése) vagy egyéb
kötelezettséggel nem járhat;
● Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata az áthelyezési munkák elvégzéséért a Fővárosi Önkormányzattal szemben
semmilyen tulajdoni, ellentételezési, megtérítési
vagy egyéb igényt nem támaszthat, a Díszkút áthelyezésének költségét Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata viseli;
● Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata vállalja, hogy a megfelelően
restaurálásra kerülő Díszkút áthelyezése a projekt befejezési határidőig megtörténik;
● Budapest Főváros Önkormányzata mint az
Oroszlános kút és a terület tulajdonosa a projekt megvalósítását követően gondoskodik a
Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata által felújított és áthelyezett kút folyamatos fenntartásáról és megóvása
feltételeinek teljes körű biztosításáról;
● a Díszkút áthelyezésének és restaurálásának
részletes feltételeit (bontás, szállítás, tárolás,
restaurálás és új helyen történő felállítás) Budapest Főváros Önkormányzata, Budapest Főváros
V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata
és a szakmai felügyeletet ellátó Budapesti Történeti Múzeum megállapodásban rendezik.
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Felkéri a főpolgármestert, hogy a fent meghatározott
feltételek alapján elkészített megállapodástervezetet
terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé jóváhagyás céljából.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés következő ülése
Felelős: Tarlós István
A napirend 29. pontja: Javaslat a FÜGE Staféta
szerződés határidő-módosítására
Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
64/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
tudomásul veszi, hogy a Függetlenül Egymással
Közhasznú Egyesület nem a támogatási megállapodás V/8. pontjában foglaltak szerint – az elszámolási határidő lejárta előtt legkésőbb 45 nappal
– nyújtotta be módosítási kérelmét, azonban mérlegelve és méltányolva az Egyesület által jelzett körülményt, elfogadja a megállapodás módosítására
vonatkozó kérelmét.
65/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Függetlenül Egymással Közhasznú
Egyesület között a támogatási megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert
annak aláírására.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 30. pontja: Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
66/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló
jelentést – figyelemmel a 67–68/2019. (I. 23.) Főv.
Kgy. határozatokban foglaltakra – elfogadja.
67/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
A 168/2012. (I. 25.) határozatot hatályon kívül helyezi;
– a 897/2017. (VI. 14.) határozatot hatályon kívül
helyezi;
– az 1127/2017. (VIII. 30.) határozatot hatályon
kívül helyezi;
– az 1482/2017. (X. 25.) határozatot hatályon kívül helyezi.
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68/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
Az 1940/2007. (XI. 29.) határozat végrehajtási határidejét 2019. december 31-re módosítja;
– a 2245/2013. (XII. 11.) határozat végrehajtási
határidejét 2019. december 31-re módosítja;
– az 1163/2014. (VI. 30.) határozat végrehajtási
határidejét 2019. december 31-re módosítja;
– az 546/2016. (IV. 27.) határozat végrehajtási határidejét 2019. június 30-ra módosítja;
– a 233/2017. (IV. 5.) határozat végrehajtási határidejét 2019. június 30-ra módosítja;
– a 17/2018. (I. 24.) határozat végrehajtási határidejét 2019. június 30-ra módosítja;
– a 96/2018. (II. 21.) határozat végrehajtási határidejét 2019. március 31-re módosítja;
– a 482/2018. (V. 30.) határozat végrehajtási határidejét 2019. június 30-ra módosítja;
– a 701/2018. (VIII. 29.) határozat végrehajtási
határidejét 2019. március 31-re módosítja;
– a 865/2018. (IX. 26.) határozat végrehajtási határidejét 2019. február 28-ra módosítja;
– a 869/2018. (IX. 26.) határozat végrehajtási határidejét 2019. március 31-re módosítja.
A napirend 31. pontja: Budapest XVIII. kerület,
Ipacsfa utca közforgalom számára való megnyitása
Előterjesztő: Szaniszló Sándor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
69/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgáltassa meg
a Budapest XVIII. kerületben található Ipacsfa
utca közforgalmi célú megnyitásának lehetőségét.
Amennyiben az útszakasz közlekedési célokra átsorolható, tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő: 2019. május 31.
Felelős: Tarlós István
A napirend 32. pontja: Fővárosi Drogprevenciós
Stratégia megalkotása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta
A napirend 33. pontja: Megelőzési fokozat bevezetése a 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. szmogriadó rendeletében
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta
A napirend 34. pontja: Döntés Csengery Antal Díj
adományozásáról
Előterjesztő: Tarlós István
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
70/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
Csengery Antal Díjat adományoz:
1. Bándy Péter
2. Huth Gergely
3. Jolsvai András
4. Kakuk L. Tamás
5. Csepel.info
részére.
Határidő: 2019. március 15.
Felelős: Tarlós István
A napirend 35. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézményvezetőjével kapcsolatos döntések
meghozatalára
Előterjesztő: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
71/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
munkáltatói jogkörében eljárva jelenleg is érvényes, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyának változatlan fenntartása mellett 2019. március 1-jétől 2024. február 28-ig, 5 évre, határozott
időre a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatójának megbízza dr. Fodor Pétert, illetményét
bruttó 1 251 600 Ft/hó, valamint a Vhr. 5. számú
melléklete szerinti bruttó 48 400 Ft/hó összegű kulturális illetménypótlék összegében, összesen bruttó 1 300 000 Ft/hó összegben állapítja meg. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a vezetői
megbízáshoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések
megtételéről és kiadmányozásáról.
Határidő: 2019. március 1.
Felelős: Tarlós István
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A napirend 37. pontja: Javaslat közterület-használati önkormányzati hatósági ügyekben szükséges döntések meghozatalára
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
73/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 142/A. § (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, közterület-használatra vonatkozó önkormányzati hatósági
ügyben eljáró másodfokú hatóságként H. J. által
benyújtott fellebbezés ügyében helybenhagyja a
Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság 1889/2018. (VIII. 28.) TGKHB számú
(iktatószám: FPH061/1419-12/2018.) határozatával elfogadott elsőfokú határozatot, és meghozza az
erről szóló másodfokú határozatot az előterjesztés
3. számú mellékletében foglaltak szerint. Felkéri a
főpolgármestert a másodfokú határozatnak az előterjesztés 3. számú mellékletében foglaltak szerinti
aláírására.
Határidő: 3 nap
Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

74/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 142/A. § (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, közterülethasználatra vonatkozó önkormányzati hatósági
ügyben eljáró másodfokú hatóságként H. J. által
benyújtott fellebbezés ügyében helybenhagyja a
Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság 2609/2018. (XI. 20.) TGKHB számú
(iktatószám: FPH061/1419-21/2018.) határozatával
elfogadott elsőfokú határozatot, és meghozza az
erről szóló másodfokú határozatot az előterjesztés
6. számú mellékletében foglaltak szerint. Felkéri a
főpolgármestert a másodfokú határozatnak az előterjesztés 6. számú mellékletében foglaltak szerinti
aláírására.
Határidő: 3 nap
Felelős: Tarlós István

72/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
a G. E. és az Sz. L. által benyújtott fellebbezés
ügyében helybenhagyja a főpolgármester FPH003/
4845-4/2018. számú elsőfokú határozatát, és meghozza az előterjesztés 5. számú mellékletében szereplő másodfokú határozatot. Felkéri a főpolgármestert a másodfokú határozatnak az előterjesztés
5. számú melléklete szerinti tartalommal történő
aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

75/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 142/A. § (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, közterülethasználatra vonatkozó önkormányzati hatósági ügyben eljáró másodfokú hatóságként Jawdat Jázmin
Basel GSM Kft. által benyújtott fellebbezés ügyében
helybenhagyja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság 2534/2018. (XI. 20.)
TGKHB számú (iktatószám: FPH061/5404-9/
2018.) határozatával elfogadott elsőfokú határoza-

A napirend 36. pontja: Javaslat a „Budapest” névhasználatot elutasító FPH003/4845-4/2018. számú határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására
Előterjesztő: Tarlós István
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tot, és meghozza az erről szóló másodfokú határozatot az előterjesztés 9. számú mellékletében foglaltak
szerint. Felkéri a főpolgármestert a másodfokú határozatnak az előterjesztés 9. számú mellékletében
foglaltak szerinti aláírására.
Határidő: 3 nap
Felelős: Tarlós István
76/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Pálmai-Bereg Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. közterület-használati ügyében a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság 1751/2018. (VI. 19.) TGKHB számú (iktatószám: FPH061/54-6/2018.) határozatával elfogadott
elsőfokú határozatot helybenhagyó, a 887/2018.
(IX. 26.) Főv. Kgy. (iktatószám: FPH061/5424/2018.) határozattal elfogadott másodfokú határozatot az ellene benyújtott keresetlevél ismeretében sem módosítani, sem visszavonni nem kívánja,
azt fenntartja.
77/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Stefi-3 Vendéglátó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. közterület-használati ügyében a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság 1753/2018. (VI. 19.) TGKHB
számú (iktatószám: FPH061/415-13/2018.) határozatával elfogadott elsőfokú határozatot helybenhagyó, a 886/2018. (IX. 26.) Főv. Kgy. (iktatószám:
FPH061/415-31/2018.) határozattal elfogadott másodfokú határozatot az ellene benyújtott keresetle-
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vél ismeretében sem módosítani, sem visszavonni
nem kívánja, azt fenntartja.
A napirend 38. pontja: Javaslat kulturális nonprofit
kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre
Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
78/2019. (I. 23.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, hogy a Vígszínház Nonprofit Kft. és az
AHA Művészeti Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: 01-06-018423) megbízási szerződést kössön
az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal –
„Molnár Ferenc: Liliom” című előadásban végzett
színészi tevékenységére vonatkozóan – azzal, hogy
az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem
tartozó művészi feladatokra további jogviszony
alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege
nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének 50%-át.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2019. január 23-i ülésén.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

s

Tarlós István s. k.
főpolgármester
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III. rész

Tájékoztató
közterület-elnevezésről

Budapest Főváros Közgyűlése a 96/2019. (II. 20.) határozatával
a Budapest XIV. kerület 31928/14 hrsz.-ú névtelen közterület Róna utcától Padlizsán utcáig terjedő szakaszának a
Jichák Rabin park,
a Budapest XX. kerület Alsóhatár út (178786 és 180488 hrsz.-ú) nevű közterületnek az
Alsó határút,
a Budapest XXIII. kerület Alsó határ út (180490 és 183458 hrsz.-ú) nevű közterületnek az
Alsó határút
elnevezést adta.
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