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I. rész

Kivonat a Fővárosi Közgyűlés
2019. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

957/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg: 
 1. Javaslat személyi döntések meghozatalára
 2. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézmény-

vezetőivel kapcsolatos döntések meghozatalára
 3. Javaslat Monitoring bizottsági tagok kijelölé-

sére
 4. Javaslat a fővárosi kitüntető díjak alapításá-

ról és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) 
Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkor-
mányzat Szervezeti és Működési Szabályzatá-
ról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 
módosítására

 5. Javaslat téli krízisellátással kapcsolatos intéz-
kedésekre

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

 7. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 
2020. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló ren-
delet megalkotására

 8. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntar-
tásában 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 mó-
dosítására

 9. Javaslat az FTSZV Fővárosi Településtiszta-
sági és Környezetvédelmi Kft. 2018. évi éves 
közszolgáltatási beszámolójának és a 2018. évi 
támogatások elszámolásának, valamint a 2020. 
évi díjtételek elfogadására 

10. Javaslat Budapest főváros közigazgatási terü-
letén a járművel várakozás rendjének egységes 
kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzem-
képtelen járművek tárolásának szabályozásáról 
szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosítására

11. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata va-
gyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) 
Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkor-
mányzat Szervezeti és Működési Szabályzatá-
ról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 
módosítására

12. Javaslat a BVH Zrt.-vel kapcsolatos döntések 
meghozatalára

13. Javaslat kulturális szervezetek támogatására, 
valamint támogatási szerződés módosítására

14. Javaslat a BKSZTT III. tisztítási fokozatának 
2020. évi üzemeltetésére

15. Javaslat egyes üzemeltetési feladatok ellátásá-
hoz szükséges fedezet biztosítására

16. Javaslat a Budapest Közút Zrt. egyes beruházá-
si, felújítási feladatait érintő döntések megho-
zatalára

17. Javaslat a H2020 ATELIER c. projekttel kap-
csolatos döntések meghozatalára 

18. Javaslat a LIFE HungAIRy c. projekttel kap-
csolatos döntések meghozatalára

19. Javaslat Budapest Főváros Önkormányza-
ta 2019. évi összevont költségvetéséről szóló 
8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet módosítására 

20. Javaslat a 2018. évi Bűnmegelőzési keret ter-
hére alapítványok részére nyújtott támogatások 
felhasználásáról szóló beszámolók elfogadására

21. Javaslat az atlétikai világbajnoksággal kapcso-
latos egyes kérdésekről

22. Javaslat a Schöpf-Mérei Ágost Kórház és 
Anyavédelmi Központ Kht. „va” beszámolójá-
val kapcsolatos tulajdonosi döntésekre  

23. Javaslat a 2020–2022. évi FED-Kupa döntő 
megrendezésére irányuló támogatói nyilatko-
zat utólagos jóváhagyására 

24. Javaslat a FŐKÉTÜSZ Kft. 2018. évi beszá-
molójának elfogadására

25. Javaslat Budapest Főváros víziközmű rendsze-
reinek 2020–2034. évekre vonatkozó gördülő 
fejlesztési tervek elfogadására 

26. Javaslat pályázat benyújtására az Európai Unió 
Urban Innovative Actions program számára 

27. Javaslat a „Műemléki Keret 2016” egyes pá-
lyázatainak felmondására

28. Javaslat a kerületi önkormányzatok számára 
kiírt TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázaton 
támogatást elnyert projektek egyes szerződése-
inek módosítására

29 Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határoza-
tok végrehajtásáról

30. Javaslat fővárosi kitüntető díjtól való megfosz-
tásra

31. Javaslat közterület-használati önkormányzati 
hatósági ügyekben szükséges döntések megho-
zatalára

32. Javaslat a „Budapest” névhasználatot elutasító 
FPH003/2467-3/2019. számú határozat ellen 
benyújtott fellebbezés elbírálására 
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33. L. M. A. jogorvoslati kérelme Budapest Fővá-
ros Főjegyzője FPH079/21-35/2019. számú I. 
fokú határozata ellen 

34. L. B. jogorvoslati kérelme Budapest Főváros 
Főjegyzője FPH079/21-36/2019. számú I. fokú 
határozata ellen 

35. K. A. jogorvoslati kérelme Budapest Főváros 
Főjegyzője FPH079/841-6/2019. számú I. fokú 
határozata ellen 

A napirend 1. pontja: Javaslat személyi döntések 
meghozatalára

Előterjesztő: Karácsony Gergely 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

958/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján 2019. december 
1. napjától 2024. november 15. napig tartó határo-
zott időre megválasztja a
BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.
Igazgatósági tagjának
– Perneki Judit
Felügyelőbizottsági tagjának:
– dr. Láng Zsolt. 
Az igazgatóság tagjai havi díjazását a naptári hónap 
első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér 
havi összegének háromszorosában, a felügyelőbi-
zottság tagjai havi díjazását a naptári hónap első 
napján hatályos kötelező legkisebb munkabér havi 
összegének 1,8-szorosában állapítja meg azzal, 
hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gaz-
dasági társaságok takarékosabb működéséről szó-
ló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében 
foglaltakra figyelemmel történhet.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság veze-
tő tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi 
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a 
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

959/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h. 
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján visszahívja 
2019. november 30. nappal a 
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
Igazgatóságából
– Veréb László. 

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján 2019. december 
1. napjától 2024. november 15. napig tartó határo-
zott időre megválasztja a 
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
Igazgatósági tagjának
– Wintermantel Zsolt  
– Szabó György
Felügyelőbizottsági tagjának:
– dr. Szalay Tamás 
– Almásy András
– Dósa-Rácz Mónika. 
Az igazgatóság tagjai havi díjazását a naptári hónap 
első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér 
havi összegének háromszorosában, a felügyelőbi-
zottság tagjai havi díjazását a naptári hónap első 
napján hatályos kötelező legkisebb munkabér havi 
összegének 1,8-szorosában állapítja meg azzal, 
hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gaz-
dasági társaságok takarékosabb működéséről szó-
ló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében 
foglaltakra figyelemmel történhet.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság veze-
tő tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi 
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a 
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

960/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h. 
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján 2019. december 
1. napjától 2024. november 15. napig tartó határo-
zott időre megválasztja a
Budapesti Közlekedési Zrt. 
Felügyelőbizottsági tagjának:
– Dankó Virág
– Gulyás Attila (munkavállalói Fb tag)
– Schumacher Ferenc (munkavállalói Fb tag).
A felügyelőbizottság tagjai havi díjazását a naptá-
ri hónap első napján hatályos kötelező legkisebb 
munkabér havi összegének 1,5-szeresében állapítja 
meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdon-
ban álló gazdasági társaságok takarékosabb műkö-
déséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) be-
kezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság veze-
tő tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi 
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a 
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 
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961/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján visszahívja 
2019. november 30. nappal a 
Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.
Igazgatóságából
– Bajor Dávid. 
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján 2019. december 
1. napjától 2024. november 15. napig tartó határo-
zott időre megválasztja a
Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.
Igazgatósági tagjának
– Veréb László
Felügyelőbizottsági tagjának:
– dr. Bagdy Gábor. 
Az igazgatóság tagjai havi díjazását a naptári hónap 
első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér 
havi összegének kétszeresében, a felügyelőbizott-
ság tagjai havi díjazását a naptári hónap első napján 
hatályos kötelező legkisebb munkabér havi össze-
gének másfélszeresében állapítja meg azzal, hogy 
a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. 
évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglal-
takra figyelemmel történhet.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság veze-
tő tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi 
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a 
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

962/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján visszahívja 
2019. november 30. nappal az ENVIRODUNA Be-
ruházás Előkészítő Kft.
Felügyelőbizottsági tagjait:
– Süle László Csaba
– Matokanovic Lídia
– Szmola Beáta  
– Puskás Péter 
– Fröhlich Péter 
– dr. Simonka Csaba.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján megválasztja 
2019. december 1. naptól 2024. november 30. na-

pig tartó határozott időre az ENVIRODUNA Beru-
házás Előkészítő Kft.
Felügyelőbizottsági tagjának:
– Devosa Gábor (elnök) 
– dr. Belyó Pál 
– Herter Róbert
– Wéber Viktor
– Medgyaszai Csaba
– Puskás Péter.
A felügyelőbizottság elnöke havi díjazását a nap-
tári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb 
munkabér havi összegének másfélszeresében, a fe-
lügyelőbizottság tagjai havi díjazását a naptári hó-
nap első napján hatályos kötelező legkisebb mun-
kabér havi összegében állapítja meg azzal, hogy a 
díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. 
évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglal-
takra figyelemmel történhet.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság veze-
tő tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi 
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a 
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

963/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján visszahívja 
2019. november 30. nappal a REK Rác Fürdő Esz-
közkezelő Kft.
Felügyelőbizottsági tagjait:
– Ács Anikó
– Koszorúsné Tóth Katalin
– Jankovich Tibor Kálmán.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján megválasztja 
2019. december 1. naptól 2024. november 30. na-
pig tartó határozott időre a
REK Rác Fürdő Eszközkezelő Kft.
Felügyelőbizottsági tagjának:
– Rusznák Imre (elnök)
– Almási-Kecskés Gusztáv
– Rupp György. 
A felügyelőbizottság elnöke havi díjazását a nap-
tári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb 
munkabér havi összegében, a felügyelőbizottság 
tagjai havi díjazását a naptári hónap első napján 
hatályos kötelező legkisebb munkabér havi össze-
gének kétharmadában állapítja meg azzal, hogy a 
díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. 
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évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglal-
takra figyelemmel történhet.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság veze-
tő tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi 
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a 
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

964/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján visszahívja 
2019. november 30. nappal a Budapest Film For-
galmazó és Moziüzemi Zrt. 
Felügyelőbizottsági tagjait:
– Vincze Ágnes
– Jablonkay Gábor
– Soltész Emese
– Baranyai Attila
– Lindmayer Viktor
– Hartaházi Miklós. 
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján megválasztja 
2019. december 1. naptól 2024. november 30. na-
pig tartó határozott időre a
Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zrt.
Felügyelőbizottsági tagjának:
– Vadász Gábor (elnök) 
– Krista Tamás 
– Hegyi Gyula
– ……………….
– Szanyó Miklós
– Jablonkay Gábor. 
A felügyelőbizottság elnöke havi díjazását a nap-
tári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb 
munkabér havi összegének kétszeresében, a felü-
gyelőbizottság tagjai havi díjazását a naptári hónap 
első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér 
havi összegének 1,5-szeresében állapítja meg azzal, 
hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gaz-
dasági társaságok takarékosabb működéséről szó-
ló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében 
foglaltakra figyelemmel történhet.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság veze-
tő tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi 
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a 
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

Úgy határoz, hogy a Budapest Film Forgalmazó és 
Moziüzemi Zrt. ügyvezetését igazgatóság helyett 
2020. január 1-től vezérigazgató lássa el, ezért fel-

kéri a főpolgármestert a létesítő okirat ennek meg-
felelő módosításának előkészítésére.

Határidő: 2019. december 11.
Felelős: Karácsony Gergely 

965/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (2) bekezdésében foglaltak alapján visszahív-
ja 2019. november 30. nappal a Budapest Főváros 
Városépítési Tervező Kft.
Felügyelőbizottsági tagjait:
– dr. Sélley Zoltán
– Bolberitz Henrik
– Borka-Szász Tamás. 
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján megválasztja 
2019. december 1. naptól 2024. november 30. na-
pig tartó határozott időre a
Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.
Felügyelőbizottsági tagjának:
– Balogh Samu Márton (elnök)
– Toplak Tamás
– Tölgyes Norbert. 
A felügyelőbizottság elnöke havi díjazását a nap-
tári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb 
munkabér havi összegének másfélszeresében, a fe-
lügyelőbizottság tagjai havi díjazását a naptári hó-
nap első napján hatályos kötelező legkisebb mun-
kabér havi összegében állapítja meg azzal, hogy a 
díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. 
évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglal-
takra figyelemmel történhet.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság veze-
tő tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi 
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a 
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

966/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján visszahívja 
2019. november 30. nappal a BUDAPEST ESÉLY 
Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottsági tagjait:
– Bende-Turbó Annamária 
– dr. Suda Dezső 
– Gáspár József.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
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ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján megválasztja 
2019. december 1. naptól 2024. november 30. na-
pig tartó határozott időre a
BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottsági tagjának:
– Komjáthi Imre (elnök)
– Gergely Bence
– Boroznaki Árpád.
A felügyelőbizottság elnöke havi díjazását a nap-
tári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb 
munkabér havi összegében, a felügyelőbizottság 
tagjai havi díjazását a naptári hónap első napján 
hatályos kötelező legkisebb munkabér havi össze-
gének kétharmadában állapítja meg azzal, hogy a 
díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. 
évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglal-
takra figyelemmel történhet.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság veze-
tő tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi 
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a 
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

967/2019. (XI. 27.) 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 visszahívja 
2019. november 30. nappal a Fővárosi Kertészeti 
Nonprofit Zrt.
Felügyelőbizottsági tagjait:
– dr. Pesti Ivett
– Szentirmai-Zöld Máté
– Désiné Németh Éva Katalin
– Fehér Károly
– Sirály István (munkavállalói Fb tag)
– Tóth János (munkavállalói Fb tag).
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján megválasztja 
2019. december 1. naptól 2024. november 30. na-
pig tartó határozott időre a
Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.
Felügyelőbizottsági tagjának:
– Őrsi Gergely (elnök)
– Helembai Mihály
– Perlai Zoltán
– Szentirmai-Zöld Máté
– Sirály István (munkavállalói Fb tag)
– Tóth János (munkavállalói Fb tag).
A felügyelőbizottság elnöke havi díjazását a nap-
tári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb 
munkabér havi összegének kétszeresében, a felü-
gyelőbizottság tagjai havi díjazását a naptári hónap 

első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér 
havi összegének másfélszeresében állapítja meg az-
zal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló 
gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 
szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésé-
ben foglaltakra figyelemmel történhet.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság veze-
tő tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi 
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a 
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

968/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h. 
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rende-
let 57. § (2) bekezdésében foglaltak alapján visz-
szahívja 2019. november 30. nappal a Budapesti 
Távhőszolgáltató Zrt. 
Felügyelőbizottsági tagjait:
– Varga Zsolt 
– Szuhai Erika
– dr. Rimóczi lmre
– dr. Józsa István
– Salamon Péter (munkavállalói Fb tag)
– Mészáros Péter Zoltán (munkavállalói Fb tag). 
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján megválasztja 
2019. december 1. naptól 2024. november 30. na-
pig tartó határozott időre a
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.
Felügyelőbizottsági tagjának:
– Győri Péter (elnök)
– Szalontai Tibor 
– Bajor Dávid
– Haidar Norbert 
– Mészáros Péter Zoltán (munkavállalói Fb tag)
– Kávai Sándor Zsolt (munkavállalói Fb tag). 
A felügyelőbizottság elnöke havi díjazását a nap-
tári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb 
munkabér havi összegének kétszeresében, a felü-
gyelőbizottság tagjai havi díjazását a naptári hónap 
első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér 
havi összegének másfélszeresében állapítja meg az-
zal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló 
gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 
szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésé-
ben foglaltakra figyelemmel történhet.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság veze-
tő tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi 
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a 
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 
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969/2019. (XI. 27.) 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 visszahívja 
2019. november 30. nappal a FŐKÉTÜSZ Fővárosi 
Kéményseprőipari Kft.
Felügyelőbizottsági tagjait:
– dr. Deák József
– Sebők Endre 
– Balogh Ernő
– Ivaskó István
– Károlyi József Róbert (munkavállalói Fb tag)
– Dán Sándor (munkavállalói Fb tag). 
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján megválasztja 
2019. december 1. naptól 2024. november 30. na-
pig tartó határozott időre a
FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.
Felügyelőbizottsági tagjának:
- dr. Trippon Norbert (elnök)
– Szilágyi László
– Jakab Tamás
– Dömötör István
– Fegyveres László (munkavállalói Fb tag)
– Dobos Zsolt (munkavállalói Fb tag).
A felügyelőbizottság elnöke havi díjazását a nap-
tári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb 
munkabér havi összegének másfélszeresében, a fe-
lügyelőbizottság tagjai havi díjazását a naptári hó-
nap első napján hatályos kötelező legkisebb mun-
kabér havi összegében állapítja meg azzal, hogy a 
díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. 
évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglal-
takra figyelemmel történhet.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság veze-
tő tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi 
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a 
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

970/2019. (XI. 27.) 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 visszahívja 
2019. november 30. nappal a Budapesti Temetke-
zési Intézet Zrt.
Felügyelőbizottsági tagjait:
– Kádár Tibor 
– Kabai Ferenc 
– dr. Onyestyák György
– Farkas István

– Görgényiné Balya Dóra (munkavállalói Fb tag)
– Vidáné Béli Veronika (munkavállalói Fb tag).
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján megválasztja 
2019. december 1. naptól 2024. november 30. na-
pig tartó határozott időre a
Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.
Felügyelőbizottsági tagjának:
– Keller Zsolt (elnök)
– Bőhm András
– Csóti Zsombor
– Kádár Tibor
– Görgényiné Balya Dóra (munkavállalói Fb tag)
– Vidáné Béli Veronika (munkavállalói Fb tag).
A felügyelőbizottság elnöke havi díjazását a nap-
tári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb 
munkabér havi összegének kétszeresében, a felü-
gyelőbizottság tagjai havi díjazását a naptári hónap 
első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér 
havi összegének másfélszeresében állapítja meg az-
zal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló 
gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 
szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésé-
ben foglaltakra figyelemmel történhet.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság veze-
tő tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi 
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a 
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

971/2019. (XI. 27.) 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 visszahívja 
2019. november 30. nappal a Budapest Gyógyfür-
dői és Hévizei Zrt. 
Felügyelőbizottsági tagjait:
– Orbán Gyöngyi 
– Riczkó Andrea 
– dr. Csepeli Zsuzsanna 
– Szabó Árpád
– Balogh Éva (munkavállalói Fb tag)
– Szikra Zsolt (munkavállalói Fb tag).
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján megválasztja 
2019. december 1. naptól 2024. november 30. na-
pig tartó határozott időre a
Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Felügyelőbizottsági tagjának:
– Madarász Aladár (elnök)
– Pétervári Judit
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– Somlyódy Csaba
– Orbán Gyöngyi
– Szikra Zsolt (munkavállalói Fb tag)
– dr. Imre Noémi Judit (munkavállalói Fb tag).
A felügyelőbizottság elnöke havi díjazását a nap-
tári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb 
munkabér havi összegének kétszeresében, a felü-
gyelőbizottság tagjai havi díjazását a naptári hónap 
első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér 
havi összegének másfélszeresében állapítja meg az-
zal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló 
gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 
szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésé-
ben foglaltakra figyelemmel történhet.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság veze-
tő tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi 
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a 
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

972/2019. (XI. 27.) 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 visszahívja 
2019. november 30. nappal a Fővárosi Közterület-
fenntartó Nonprofit Zrt.
Felügyelőbizottsági tagjait:
– Zsolnai József
– Menczer Erzsébet 
– Gyűrűs István 
– Őrsi Gergely Ferenc 
– dr. Becker Pál László (munkavállalói Fb tag) 
– dr. Szalmásy Miklós (munkavállalói Fb tag).
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján megválasztja 
2019. december 1. naptól 2024. november 30. na-
pig tartó határozott időre a
Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt.
Felügyelőbizottsági tagjának:
– Mártha Imre (elnök) 
– Bihal Dávid
– dr. Gegesy Ferenc 
– dr. Pesti Ivett 
– dr. Becker Pál László (munkavállalói Fb tag) 
– dr. Szalmásy Miklós (munkavállalói Fb tag). 
A felügyelőbizottság elnöke havi díjazását a nap-
tári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb 
munkabér havi összegének kétszeresében, a felü-
gyelőbizottság tagjai havi díjazását a naptári hónap 
első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér 
havi összegének másfélszeresében állapítja meg az-
zal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló 
gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 
szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésé-
ben foglaltakra figyelemmel történhet.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság veze-
tő tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi 
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a 
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

Úgy határoz, hogy a Fővárosi Közterület-fenntar-
tó Nonprofit Zrt. felügyelőbizottsága 2020. január 
1-től ügydöntő felügyelőbizottságként működjön, 
ezért felkéri a főpolgármestert a létesítő okirat en-
nek megfelelő módosításának előkészítésére.  

Határidő: 2019. december 11.
Felelős: Karácsony Gergely 

973/2019. (XI. 27.) 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 visszahívja 
2019. november 30. nappal a Budapest Közút Zrt. 
Felügyelőbizottsági tagjait:
– dr. Östör Balázs
– Babartzy László
– Török Zsolt Bernát
– Rózsahegyi Péter
– Hodik Zoltán (munkavállalói Fb tag)
– Esztergályos Gábor (munkavállalói Fb tag).
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján megválasztja 
2019. december 1. naptól 2024. november 30. na-
pig tartó határozott időre a
Budapest Közút Zrt.
Felügyelőbizottsági tagjának:
– dr. Kemény Ádám (elnök) 
– Szaniszló Sándor
– Jármi László
– Virágh Mihály
– Hodik Zoltán (munkavállalói Fb tag)
– Esztergályos Gábor (munkavállalói Fb tag).
A felügyelőbizottság elnöke havi díjazását a nap-
tári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb 
munkabér havi összegének kétszeresében, a felü-
gyelőbizottság tagjai havi díjazását a naptári hónap 
első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér 
havi összegének másfélszeresében állapítja meg az-
zal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló 
gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 
szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésé-
ben foglaltakra figyelemmel történhet.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság veze-
tő tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi 
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a 
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 
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974/2019. (XI. 27.) 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 visszahívja 
2019. november 30. nappal a BKÜ Budapesti Köz-
lekedési Ügyfélkapcsolatok Zrt.
Felügyelőbizottsági tagjait:
– dr. Kerékgyártó János 
– Hladony Sándor Gyuláné 
– dr. Paulik Tímea (munkavállalói FB tag). 
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján megválasztja 
2019. december 1. naptól 2024. november 30. na-
pig tartó határozott időre a BKÜ Budapesti Közle-
kedési Ügyfélkapcsolatok Zrt.
Felügyelőbizottsági tagjának:
– Fekete Katalin (elnök)
– Csige Tamás 
– dr. Paulik Tímea (munkavállalói FB tag). 
A felügyelőbizottság elnöke havi díjazását a nap-
tári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb 
munkabér havi összegének másfélszeresében, a fel 
ügyelőbizottság tagjai havi díjazását a naptári hó-
nap első napján hatályos kötelező legkisebb mun-
kabér havi összegében állapítja meg azzal, hogy a 
díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. 
évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglal-
takra figyelemmel történhet.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság veze-
tő tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi 
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a 
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

975/2019. (XI. 27.) 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 visszahívja 
2019. november 30. nappal a BKV Vasúti Járműja-
vító Szolgáltató Kft.
Felügyelőbizottsági tagjait:
– Kállainé Kettesy Orsolya
– Siroki Attila József
– Gaár Iván Zsolt
– Scheer Balázs
– Lenge Zoltán (munkavállalói Fb tag)
– Galló György (munkavállalói Fb tag).
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján megválasztja 

2019. december 1. naptól 2024. november 30. na-
pig tartó határozott időre a
BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft.
Felügyelőbizottsági tagjának:
– Tóth Zsolt (elnök)
– Major Petra
– Vágó István
– Siroki Attila József
– Lenge Zoltán (munkavállalói Fb tag)
– Galló György (munkavállalói Fb tag).
A felügyelőbizottság elnöke havi díjazását a nap-
tári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb 
munkabér havi összegének másfélszeresében, a fe-
lügyelőbizottság tagjai havi díjazását a naptári hó-
nap első napján hatályos kötelező legkisebb mun-
kabér havi összegében állapítja meg azzal, hogy a 
díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. 
évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglal-
takra figyelemmel történhet.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság veze-
tő tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi 
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a 
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

976/2019. (XI. 27.) 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 visszahívja 
2019. november 30. nappal a BKV Panoráma Kft. 
Felügyelőbizottsági tagjait:
– Farkas Péter 
– dr. Benda József
– Dankóné Hegedűs Jolán.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján megválasztja 
2019. december 1. naptól 2024. november 30. na-
pig tartó határozott időre a
BKV Panoráma Kft.
Felügyelőbizottsági tagjának:
– Szentgyörgyi József (elnök)
– Iker Áron
– Bartók Béla. 
A felügyelőbizottság elnöke havi díjazását a nap-
tári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb 
munkabér havi összegében, a felügyelőbizottság 
tagjai havi díjazását a naptári hónap első napján 
hatályos kötelező legkisebb munkabér havi össze-
gének kétharmadában állapítja meg azzal, hogy a 
díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. 
évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglal-
takra figyelemmel történhet.
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Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság veze-
tő tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi 
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a 
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

977/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h. 
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján visszahívja 
2019. november 30. nappal a Radnóti Miklós Szín-
ház Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottsági tagjait:
– Balaton Balázs
– Gyorgyevics Miklós
– Kurucz Mária. 
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján megválasztja 
2019. december 1. naptól 2024. november 30. na-
pig tartó határozott időre a
Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottsági tagjának:
– Hevesi Rebeka (elnök)
– Altfatter Adalbert
– Gyorgyevics Miklós. 
A felügyelőbizottság elnöke havi díjazását a nap-
tári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb 
munkabér havi összegében, a felügyelőbizottság 
tagjai havi díjazását a naptári hónap első napján 
hatályos kötelező legkisebb munkabér havi össze-
gének kétharmadában állapítja meg azzal, hogy a 
díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. 
évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglal-
takra figyelemmel történhet.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság veze-
tő tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi 
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a 
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

978/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján visszahívja 
2019. november 30. nappal a SZABAD TÉR SZÍN-
HÁZ Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottsági tagjait:
– Melichar Zsuzsa 
– dr. Nyolczas László 
– dr. Szabóné Oláh Gyöngyi Mária.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján megválasztja 
2019. december 1. naptól 2024. november 30. na-
pig tartó határozott időre a
SZABAD TÉR SZÍNHÁZ Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottsági tagjának:
– Balázsovits Lajos (elnök)
– Skopál Attila 
– Hassay Zsófia.
A felügyelőbizottság elnöke havi díjazását a nap-
tári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb 
munkabér havi összegében, a felügyelőbizottság 
tagjai havi díjazását a naptári hónap első napján 
hatályos kötelező legkisebb munkabér havi össze-
gének kétharmadában állapítja meg azzal, hogy a 
díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. 
évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglal-
takra figyelemmel történhet.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság veze-
tő tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi 
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a 
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

979/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján visszahívja 
2019. november 30. nappal az Új Színház Nonpro-
fit Kft.
Felügyelőbizottsági tagjait:
– Lőrincz Edina
– Mácsik András
– Lados János.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján megválasztja 
2019. december 1. naptól 2024. november 30. na-
pig tartó határozott időre az 
Új Színház Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottsági tagjának:
– Kósi Márk (elnök)
– Tarján Péter
– Gerzson Sarolta. 
A felügyelőbizottság elnöke havi díjazását a nap-
tári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb 
munkabér havi összegében, a felügyelőbizottság 
tagjai havi díjazását a naptári hónap első napján 
hatályos kötelező legkisebb munkabér havi össze-
gének kétharmadában állapítja meg azzal, hogy a 
díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági 



2020. január 24. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 11

társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. 
évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglal-
takra figyelemmel történhet.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság veze-
tő tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi 
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a 
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

980/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h. 
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján visszahívja 
2019. november 30. nappal a Vígszínház Nonpro-
fit Kft.
Felügyelőbizottsági tagjait:
– Dicsőné Horváth Piroska
– Horváth Csilla
– Kiss Jenő. 
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján megválasztja 
2019. december 1. naptól 2024. november 30. na-
pig tartó határozott időre a 
Vígszínház Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottsági tagjának:
– Fogarasi Gergely (elnök)
– Bornai Eszter
– Kiss Anita. 
A felügyelőbizottság elnöke havi díjazását a nap-
tári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb 
munkabér havi összegében, a felügyelőbizottság 
tagjai havi díjazását a naptári hónap első napján 
hatályos kötelező legkisebb munkabér havi össze-
gének kétharmadában állapítja meg azzal, hogy a 
díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. 
évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglal-
takra figyelemmel történhet. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság veze-
tő tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi 
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a 
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

981/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h. 
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján visszahívja 
2019. november 30. nappal az Örkény István Szín-
ház Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottsági tagjait:

– Danada János
– Gondos Brigitta Tünde
– Mészáros Domonkos János. 
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján megválasztja 
2019. december 1. naptól 2024. november 30. na-
pig tartó határozott időre az
Örkény István Színház Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottsági tagjának:
– Visy Zoltán (elnök)
– Camara-Bereczki Ferenc Miklós
– dr. Dénes Margit. 
A felügyelőbizottság elnöke havi díjazását a nap-
tári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb 
munkabér havi összegében, a felügyelőbizottság 
tagjai havi díjazását a naptári hónap első napján 
hatályos kötelező legkisebb munkabér havi össze-
gének kétharmadában állapítja meg azzal, hogy a 
díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. 
évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglal-
takra figyelemmel történhet.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság veze-
tő tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi 
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a 
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

982/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján visszahívja 
2019. november 30. nappal a Katona József Szín-
ház Közhasznú Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottsági tagjait:
– Oláh Tamás
– Farkas Krisztina
– Koczka Józsefné. 
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján megválasztja 
2019. december 1. naptól 2024. november 30. na-
pig tartó határozott időre a
Katona József Színház Közhasznú Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottsági tagjának:
– Horgas Péter (elnök)
– Koczka Józsefné
– Farkas Krisztina. 
A felügyelőbizottság elnöke havi díjazását a nap-
tári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb 
munkabér havi összegében, a felügyelőbizottság 
tagjai havi díjazását a naptári hónap első napján 
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hatályos kötelező legkisebb munkabér havi össze-
gének kétharmadában állapítja meg azzal, hogy a 
díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. 
évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglal-
takra figyelemmel történhet.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság veze-
tő tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi 
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a 
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

983/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h. 
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján visszahívja 
2019. november 30. nappal a Budapest Bábszínház 
Közhasznú Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottsági tagjait:
– Simonffy Márta Mária 
– dr. Nemere Gyuláné dr. Kovács Zsuzsanna 
– Németh Kinga. 
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján megválasztja 
2019. december 1. naptól 2024. november 30. na-
pig tartó határozott időre a 
Budapest Bábszínház Közhasznú Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottsági tagjának:
– P. Szűcs Julianna (elnök) 
– Lukács Aranka
– Kaiser György. 
A felügyelőbizottság elnöke havi díjazását a nap-
tári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb 
munkabér havi összegében, a felügyelőbizottság 
tagjai havi díjazását a naptári hónap első napján 
hatályos kötelező legkisebb munkabér havi össze-
gének kétharmadában állapítja meg azzal, hogy a 
díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. 
évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglal-
takra figyelemmel történhet.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság veze-
tő tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi 
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a 
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

984/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h. 
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján visszahívja 
2019. november 30. nappal a TRAFÓ Kortárs Mű-
vészetek Háza Nonprofit Kft.

Felügyelőbizottsági tagjait:
– Dárdai Zsuzsanna
– Perjés Gábor
– Németh Edit Éva. 
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján megválasztja 
2019. december 1. naptól 2024. november 30. na-
pig tartó határozott időre a
TRAFÓ Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottsági tagjának:
– Kocsis Bence (elnök)
– Sz. Bíró Zoltán
– Németh Edit Éva. 
A felügyelőbizottság elnöke havi díjazását a nap-
tári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb 
munkabér havi összegében, a felügyelőbizottság 
tagjai havi díjazását a naptári hónap első napján 
hatályos kötelező legkisebb munkabér havi össze-
gének kétharmadában állapítja meg azzal, hogy a 
díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. 
évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglal-
takra figyelemmel történhet.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság veze-
tő tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi 
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a 
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

985/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján visszahívja 
2019. november 30. nappal a József Attila Színház 
Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottsági tagjait:
– Szabó Erzsébet Júlianna
– Csiszár Zsuzsanna (korábban Bata Ferencné) 
– Kollarits Krisztina. 
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján megválasztja 
2019. december 1. naptól 2024. november 30. na-
pig tartó határozott időre a
József Attila Színház Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottsági tagjának:
– Vásárhelyi Mária (elnök)
– Nagy Károly
– Szabó Erzsébet Júlianna. 
A felügyelőbizottság elnöke havi díjazását a nap-
tári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb 
munkabér havi összegében, a felügyelőbizottság 
tagjai havi díjazását a naptári hónap első napján 
hatályos kötelező legkisebb munkabér havi össze-
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gének kétharmadában állapítja meg azzal, hogy a 
díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. 
évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglal-
takra figyelemmel történhet.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság veze-
tő tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi 
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a 
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

986/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h. 
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján visszahívja 
2019. november 30. nappal a Kolibri Gyermek- és 
Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottsági tagjait:
– Császárné Csóka Ilona Mária
– Babus László András
– Gy. Németh Erzsébet. 
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján megválasztja 
2019. december 1. naptól 2024. november 30. na-
pig tartó határozott időre a
Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú 
Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottsági tagjának:
– Sztáray Zoltán (elnök) 
– Pelek Dávid
– Rozgonyi Zoltán. 
A felügyelőbizottság elnöke havi díjazását a nap-
tári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb 
munkabér havi összegében, a felügyelőbizottság 
tagjai havi díjazását a naptári hónap első napján 
hatályos kötelező legkisebb munkabér havi össze-
gének kétharmadában állapítja meg azzal, hogy a 
díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. 
évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglal-
takra figyelemmel történhet.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság veze-
tő tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi 
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a 
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

987/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h. 
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (2) bekezdésében foglaltak alapján visszahív-
ja 2019. november 30. nappal a Madách Színház 
Nonprofit Kft.

Felügyelőbizottsági tagjait:
– Incze Ildikó
– Hunyadi Regina
– Hidasi Gábor. 
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján megválasztja 
2019. december 1. naptól 2024. november 30. na-
pig tartó határozott időre a
Madách Színház Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottsági tagjának:
– Simon Ágnes (elnök) 
– Galkó Balázs  
– dr. Galambos Judit. 
A felügyelőbizottság elnöke havi díjazását a nap-
tári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb 
munkabér havi összegében, a felügyelőbizottság 
tagjai havi díjazását a naptári hónap első napján 
hatályos kötelező legkisebb munkabér havi össze-
gének kétharmadában állapítja meg azzal, hogy a 
díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. 
évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglal-
takra figyelemmel történhet.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság veze-
tő tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi 
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a 
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

988/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján visszahívja 
2019. november 30. nappal a Thália Színház Non-
profit Kft.
Felügyelőbizottsági tagjait:
– dr. Balogh Júlia 
– dr. Láng Zsolt 
– dr. Kocsis Máté Sándor. 
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján megválasztja 
2019. december 1. naptól 2024. november 30. na-
pig tartó határozott időre a
Thália Színház Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottsági tagjának:
– dr. Balogh Júlia (elnök) 
– Megyesi Pálné
– Komoróczy László. 
A felügyelőbizottság elnöke havi díjazását a nap-
tári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb 
munkabér havi összegében, a felügyelőbizottság 
tagjai havi díjazását a naptári hónap első napján 
hatályos kötelező legkisebb munkabér havi össze-
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gének kétharmadában állapítja meg azzal, hogy a 
díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. 
évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglal-
takra figyelemmel történhet.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság veze-
tő tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi 
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a 
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

989/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (2) bekezdésében foglaltak alapján visszahív-
ja 2019. november 30. nappal a BFTK Budapesti 
Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottsági tagjait:
– Szűcs Veronika
– Békefi Anna Erzsébet
– Szalontai Tibor. 
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján megválasztja 
2019. december 1. naptól 2024. november 30. na-
pig tartó határozott időre a 
BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ 
Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottsági tagjának:
– Somody László (elnök)
– Martin-Kovács Miklós
– Kerényi Csaba. 
A felügyelőbizottság elnöke havi díjazását a nap-
tári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb 
munkabér havi összegének másfélszeresében, a fe-
lügyelőbizottság tagjai havi díjazását a naptári hó-
nap első napján hatályos kötelező legkisebb mun-
kabér havi összegében állapítja meg azzal, hogy a 
díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. 
évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglal-
takra figyelemmel történhet.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság veze-
tő tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi 
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a 
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

990/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján visszahívja 

2019. november 30. nappal a BVA Budapesti Vá-
rosarculati Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottsági tagjait:
– Kőrössy Anett Tímea 
– dr. Biró Zsolt István 
– Sáfrány Szilvia. 
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján megválasztja 
2019. december 1. naptól 2024. november 30. na-
pig tartó határozott időre a
BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottsági tagjának:
– Perjés Gábor (elnök)
– Alföldy Csaba
– Lévai Zoltán. 
A felügyelőbizottság elnöke havi díjazását a nap-
tári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb 
munkabér havi összegében, a felügyelőbizottság 
tagjai havi díjazását a naptári hónap első napján 
hatályos kötelező legkisebb munkabér havi össze-
gének kétharmadában állapítja meg azzal, hogy a 
díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. 
évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglal-
takra figyelemmel történhet.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság veze-
tő tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi 
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a 
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

991/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján visszahívja 
2019. november 30. nappal a Budapesti Sportszol-
gáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottsági tagjait:
– Mezey István
– Szabó Barbara
– Magyar Márton Csaba. 
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján megválasztja 
2019. december 1. naptól 2024. november 30. na-
pig tartó határozott időre a
Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú 
Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottsági tagjának:
– dr. Sinkovits Péter (elnök)
– Hidasi Gábor
– Kóti Balázs. 
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A felügyelőbizottság elnöke havi díjazását a nap-
tári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb 
munkabér havi összegében, a felügyelőbizottság 
tagjai havi díjazását a naptári hónap első napján 
hatályos kötelező legkisebb munkabér havi össze-
gének kétharmadában állapítja meg azzal, hogy a 
díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. 
évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglal-
takra figyelemmel történhet.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság veze-
tő tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi 
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a 
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

992/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h. 
a) Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, 

a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gya-
korlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. 
rendelet 56. § (1) bekezdése és (2) bekezdésé-
ben foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy 
az alábbi gazdasági társaság soron következő 
közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormány-
zata mint részvényes meghatalmazottjaként Bu-
dapest Főváros Önkormányzata mint részvényes 
képviseletében eljáró személy kötött mandátum-
mal eljárva „igen” szavazatával támogassa a kö-
vetkező döntés meghozatalát:

 a soron következő közgyűlés napját követő nap-
pal öt évre szóló határozott időre megválasztja a

 Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
 Felügyelőbizottsági tagjának:
 – Tokody Marcell Gergely 
 – dr. Sánta Zsófia
 – Dancs Attila (munkavállalói FB tag)
 – Kollár László (munkavállalói FB tag)
 – Péter János (munkavállalói FB tag)
 – Varjas László (munkavállalói FB tag). 
 A felügyelőbizottság tagjai havi díjazását a nap-

tári hónap első napján hatályos kötelező legki-
sebb munkabér havi összegének másfélszeresé-
ben állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele 
a köztulajdonban álló gazdasági társaságok taka-
rékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. 
törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figye-
lemmel történhet.

b) Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rende-
let 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében 
eljárva módosítja a 881/2019. (VIII. 28.) Főv. 
Kgy. határozat b) pontjában foglaltakat akként, 
hogy Haranghy Csaba tagságára vonatkozó dön-
tés változatlanul hagyása mellett a Részvényesi 
Szerződés 15.10. pontja 3. bekezdésének meg-

felelően az Egyeztető Bizottságba az alábbi sze-
mélyeket delegálja:

 – dr. Tordai Csabát – a Fővárosi Önkormányzat 
delegáltjaként –, mellyel egyidejűleg Baranyai-
né dr. Kántor Andrea megbízatása megszűnik;

 – Atkári Jánost – az FCSM Zrt. általi delegá-
lás tekintetében a Fővárosi Önkormányzat igaz-
gatósági tagi delegáltjaként, a Fővárosi Csator-
názási Művek Zrt. közgyűlése által a Társaság 
Igazgatóságába történő megválasztásának, és az 
FCSM Zrt. Egyeztető Bizottságba történő dele-
gálásának hatályától kezdődően –, mellyel egy-
idejűleg Palkó Péter megbízatása megszűnik.

c) Az egyértelműség kedvéért rögzíti, hogy a 
921/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. határozatban At-
kári Jánosnak az Igazgatóság elnökévé történő 
megválasztására vonatkozó döntés meghozata-
lát támogatta.

d)  a 921/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. határozatot ak-
ként módosítja, hogy Keller Zsoltnak a felügye-
lőbizottság tagjává való megválasztásra vonat-
kozó döntését visszavonja.

Felkéri a főpolgármestert a részvényes képvise-
lő meghatalmazásának aláírására és kiadására, va-
lamint arra, hogy tegye meg a szükséges intézke-
déseket a FCSM Zrt. által az Egyeztető Bizottság 
tagjainak delegálásával kapcsolatos döntések meg-
hozatala érdekében. 

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésé-
nek napja 

Felelős: Karácsony Gergely 

993/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdése és (2) bekezdésében foglalt hatáskö-
rében eljárva úgy dönt, hogy az alábbi gazdasági 
társaság soron következő közgyűlésén a Budapest 
Főváros Önkormányzata mint részvényes megha-
talmazottjaként Budapest Főváros Önkormányzata 
mint részvényes képviseletében eljáró személy kö-
tött mandátummal eljárva „igen” szavazatával tá-
mogassa a következő döntés meghozatalát:
 a) a soron következő közgyűlés napját követő 

nappal öt évre szóló határozott időre megvá-
lasztja a

Fővárosi Vízművek Zrt.
Felügyelőbizottsági tagjának:
– Arany Balázs
– Kecskés Károly
– Stiffel Júlia. 
A felügyelőbizottság tagjai havi díjazását a naptá-
ri hónap első napján hatályos kötelező legkisebb 
munkabér havi összegének másfélszeresében álla-
pítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztu-
lajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb 
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működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § 
(4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történ-
het.
b) A Fővárosi Vízművek Zrt. személyi változások-

kal összefüggő Alapszabály-módosításának el-
fogadását az előterjesztés 1. sz. melléklete sze-
rinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert a részvényes képviselő 
meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésé-
nek napja 

Felelős: Karácsony Gergely 

994/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(2) bekezdés b) pontja és az előadó-művészeti szer-
vezet vezetőjének választására irányuló pályáza-
ti eljárásról és a munkakör betöltésének szabálya-
iról szóló 155/2017. (VI. 15.) Korm. rendelet 6. § 
(1) bekezdése alapján megválasztja Ellinger Edi-
nát a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. ügyve-
zetőjének 2020. március 1. napjától – 2025. febru-
ár 28. napjáig terjedő határozott időtartamra, bruttó 
900 000 Ft/hó munkabér megállapításával.
Egyúttal a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. 
évi I. törvény 211. § (1) bekezdése és a 213. §-a 
alapján hozzájárul ahhoz, hogy a Színház- és Film-
művészeti Egyetemmel részmunkaidős közalkal-
mazotti jogviszonyt létesítsen.
Felkéri a főpolgármestert a munkaügyi intézkedé-
sek megtételére és kiadmányozására.

Határidő: 2020. március 1.
Felelős: Karácsony Gergely 

995/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(2) bekezdés b) pontja és az előadó-művészeti szer-
vezet vezetőjének választására irányuló pályáza-
ti eljárásról és a munkakör betöltésének szabálya-
iról szóló 155/2017. (VI. 15.) Korm. rendelet 6. § 
(1) bekezdése alapján megválasztja Novák Jánost 
a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonpro-
fit Kft. ügyvezetőjének 2020. március 1. napjától 
– 2025. február 28. napjáig terjedő határozott idő-
tartamra, bruttó 700 000 Ft/hó munkabér megálla-
pításával.
Egyúttal az előadó-művészeti szervezetek támoga-
tásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szó-
ló 2008. évi XCIX. törvény 41. § (2) bekezdésé-
nek felhatalmazása alapján hozzájárul ahhoz, hogy 
Novák János a MANDALA Kulturális Szolgáltató 
Betéti Társaságban (cg. 01-06-113332) részesedést 
szerezzen, és a Társaságban tisztségviselőként te-
vékenykedjen.

Felkéri a főpolgármestert a munkaügyi intézkedé-
sek megtételére és kiadmányozására.

Határidő: 2020. március 1.
Felelős: Karácsony Gergely 

996/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(2) bekezdés b) pontja és az előadó-művészeti szer-
vezet vezetőjének választására irányuló pályázati 
eljárásról és a munkakör betöltésének szabályairól 
szóló 155/2017. (VI. 15.) Korm. rendelet 6. § (1) 
bekezdése alapján megválasztja Mácsai Pált az Ör-
kény István Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 
2020. március 1. napjától – 2025. február 28. napjá-
ig terjedő határozott időtartamra, bruttó 800 000 Ft/
hó munkabér megállapításával.  
Egyúttal az előadó-művészeti szervezetek támoga-
tásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 
2008. évi XCIX. törvény. 41. § (2) bekezdésének 
felhatalmazása alapján hozzájárul ahhoz, hogy Má-
csai Pál a PANE Kulturális Szolgáltató Betéti Tár-
saságban (cg. 01-06-516702) részesedést szerezzen 
és a Társaságban tisztségviselőként tevékenyked-
jen.
Felkéri a főpolgármestert a munkaügyi intézkedé-
sek megtételére és kiadmányozására.

Határidő: 2020. március 1. 
Felelős: Karácsony Gergely 

997/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Munkáltatói jogkörében eljárva, előadó-művészeti 
szervezet vezetőjének választására irányuló pályá-
zati eljárásról és a munkakör betöltésének szabályai 
ról szóló 155/2017. (VI. 15.) Kormányrendelet 6. § 
(1) bekezdése alapján a Szabad Tér Színház Non-
profit Kft. ügyvezetői igazgatói munkakörének be-
töltésére a 371/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. határozattal 
kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

998/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és Belváros-Li-
pótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormány-
zata között parkolási üzemeltetési feladatok ellátá-
sára kötött együttműködési megállapodás 8. pontja 
szerinti Ellenőrző Munkacsoportba Budapest Fővá-
ros Önkormányzata által megbízott tagokat 2019. 
november 30-i hatállyal visszahívja, egyben 2019. 
december 1-től 2024. november 30-ig terjedő ha-
tározott időre az Ellenőrző Munkacsoportba Bródy 
Gábort, Banasák Andrást és Tóth Csabát (születési 
idő:………….) delegálja.
Felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezze 
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület 
Önkormányzatánál az együttműködési megállapo-



2020. január 24. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 17

dás olyan módosítását, amely a Munkacsoportot 
megszünteti vagy a tagok díjazását a naptári hónap 
első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér 
havi összegében maximalizálja.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

999/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Az Mötv. 58. § (2) bekezdésére hivatkozással az 
Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok 
Bizottságba képviselő tagnak dr. Nagy Gábor Ta-
mást és Hassay Zsófiát, nem képviselő tagnak Bús 
Balázst és Simonffy Mártát 2019. december 1-jei 
hatállyal megválasztja.

1000/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Az Mötv. 58. § (2) bekezdésére hivatkozással a 
Költségvetési Bizottságból 2019. november 30-i 
hatállyal visszahívja Déri Tibort és Szaniszló Sán-
dort, egyben képviselő tagnak dr. Bagdy Gábort, 
Kovács Pétert és Ughy Attilát, nem képviselő tag-
nak Szűtsné Kiss Zsuzsannát 2019. december 1-jei 
hatállyal megválasztja.

1001/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h. 
Az Mötv. 58. § (2) bekezdésére hivatkozással a 
Közbeszerzési Bizottságból 2019. november 30-i 
hatállyal visszahívja Niedermüller Pétert (a bizott-
sági elnöki tisztségre is kiterjedően) és Gajda Pé-
tert, egyben a bizottság elnökének és képviselő tag-
jának Karsay Ferencet, képviselő tagjának dr. Nagy 
Gábor Tamást és dr. Pintér Gábort, nem képviselő 
tagjának dr. Polgár Adriennt 2019. december 1-jei 
hatállyal megválasztja.

1002/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Az Mötv. 58. § (2) bekezdésére hivatkozással a 
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságból 2019. novem-
ber 30-i hatállyal visszahívja Szaniszló Sándort (a 
bizottsági elnöki tisztségre is kiterjedően) és Pikó 
Andrást, egyben a bizottság elnökének és képvise-
lő tagjának dr. Bagdy Gábort, alelnökének és kép-
viselő tagjának D. Kovács Róbert Antalt, képvise-
lő tagjának Kovács Pétert, nem képviselő tagjának 
Mészáros Ádámot 2019. december 1-jei hatállyal 
megválasztja.

1003/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Az Mötv. 58. § (2) bekezdésére hivatkozással a Tu-
lajdonosi Bizottságból 2019. november 30-i hatály-
lyal visszahívja Havasi Gábort és dr. László Imrét, 
egyben képviselő tagnak Borbély Lénárdot, Hassay 
Zsófiát és Szentgyörgyvölgyi Pétert, nem képviselő 
tagnak dr. Csóka Velmirát 2019. december 1-jei ha-
tállyal megválasztja.

1004/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Az Mötv. 58. § (2) bekezdésére hivatkozással az 
Ügyrendi, Nemzetiségi, Összeférhetetlenségi és 
Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottságba a bizott-
ság alelnökének és képviselő tagjának dr. Láng 
Zsoltot, képviselő tagjának Borbély Lénárdot, nem 
képviselő tagjának Mezey Istvánt és dr. Galambos 
Esztert 2019. december 1-jei hatállyal megválasztja.

1005/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Az Mötv. 58. § (2) bekezdésére hivatkozással a Vá-
rosfejlesztési és Közlekedési Bizottságból 2019. 
november 30-i hatállyal visszahívja Soproni Ta-
mást és Váradiné Naszályi Mártát, egyben képvise-
lő tagnak Horváth Tamást, Pokorni Zoltánt és Ughy 
Attilát, nem képviselő tagnak Marsalné Kovács Ju-
ditot 2019. december 1-jei hatállyal megválasztja.

1006/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Az Mötv. 58. § (2) bekezdésére hivatkozással a 
Klímavédelmi és Környezetvédelmi Bizottságba 
2019. december 1-jei hatállyal képviselő tagnak D. 
Kovács Róbert Antalt, dr. Pintér Gábort és Szent-
györgyvölgyi Pétert, nem képviselő tagnak Szűcs 
Gábort megválasztja.

1007/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Az Mötv. 58. § (2) bekezdésére hivatkozással a 
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságból 2019. novem-
ber 30-i hatállyal visszahívja Czabán Verát, egyben 
a bizottság nem képviselő tagjának Szente Zsoltot 
2019. december 1-jei hatállyal megválasztja.

1008/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Az Mötv. 58. § (2) bekezdésére hivatkozással a 
Városfejlesztési és Közlekedési Bizottság alelnöki 
tisztségéből Hörcher Dánielt (a bizottsági tagságát 
nem érintve) 2019. november 30-i hatállyal vissza-
hívja, egyben a bizottság alelnökének Pikó András 
képviselő bizottsági tagot 2019. december 1-jei ha-
tállyal megválasztja.

1009/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Az Mötv. 34. § (2) bekezdésére hivatkozással Ha-
vasi Gábor képviselőt tanácsnokká 2019. december 
1-jei hatállyal megválasztja.  

A napirend 2. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat intézményvezetőivel kapcsolatos döntések meg-
hozatalára

Előterjesztő: Karácsony Gergely 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1010/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
a Budapesti Módszertani Szociális Központ és In-
tézményei intézményvezetői (magasabb vezető) 
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beosztás ellátására pályázatot ír ki, 5 év határozott 
időtartamra az előterjesztés 1. sz. melléklete sze-
rinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert, 
hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a pá-
lyázati felhívás közzététele érdekében.

Határidő: 2019. november 29.
Felelős: Karácsony Gergely 

1011/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
A Budapesti Módszertani Szociális Központ és In-
tézményei intézményvezetői álláshelyére beérke-
zett pályázatokat véleményező szakmai bizottságba 
az alábbi szakembereket kéri fel:
● főpolgármester által kijelölt 2 személy;
● Az intézmény Közalkalmazotti Tanácsa és 

Szakszervezete által delegált 1-1 tag;
● a szakmai érdekképviseleti szövetség, egye-

sület, a szakma szerint illetékes szakmai kol-
légium képviseletében Gróf András – Haj-
léktalanügyi és Lakhatási Országos Szakmai 
Kollégium tagja;

● a Budapesti Hajléktalanügyi Konzorcium kép-
viseletében Győri Péter;

● a szolgáltatások igénybe vevői részéről Kovács 
Gábor Tamás. 

Határidő: 30 nap  
Felelős: Karácsony Gergely 

1012/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona 
intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellá-
tására pályázatot ír ki, 5 év határozott időtartamra 
az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalom-
mal, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy tegye 
meg a szükséges intézkedéseket a pályázati felhí-
vás közzététele érdekében.

Határidő: 2019. november 29.
Felelős: Karácsony Gergely 

1013/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona 
intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályáza-
tokat véleményező szakmai bizottságba az alábbi 
szakembereket kéri fel:
● A szociális ágazatot felügyelő főpolgármester-

helyettes által kijelölt személy;
● Az intézmény Közalkalmazotti Tanácsa és 

Szakszervezete által delegált 1-1 tag;
● Szakmai érdekképviseleti szövetség, illetve 

egyesület képviseletében Dikter Tiborné Szo-
ciális Igazgatók és Szakemberek Magyarorszá-
gi Egyesülete Budapesti tagozatának képvise-
lője;

● Főpolgármesteri Hivatal Kulturális, Turiszti-
kai, Sport, Köznevelési és Szociálpolitikai Fő-
osztály delegáltja.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Karácsony Gergely 

1014/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
A Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria 
intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellá-
tására pályázatot ír ki, 5 év határozott időtartamra 
az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalom-
mal, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy tegye 
meg a szükséges intézkedéseket a pályázati felhí-
vás közzététele érdekében.

Határidő: 2019. november 29.
Felelős: Karácsony Gergely 

1015/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
A Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria 
intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályáza-
tokat véleményező szakmai bizottságba az alábbi 
szakembereket kéri fel:
● ágazatért felelős főpolgármester-helyettes által 

kijelölt személy;
● Szegedy-Maszák Zsuzsanna, a BTM-Budapest 

Galéria vezetője, a Ludwig Múzeum és a Mű-
kritikusok Nemzetközi Szövetsége (AICA) 
Magyar Tagozatának tagja;

● Kulturális, Turisztikai, Sport, Köznevelési és 
Szociálpolitikai Főosztály delegáltja.

Határidő: 30 nap  
Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 3. pontja: Javaslat Monitoring bizottsá-
gi tagok kijelölésére

Előterjesztő: Karácsony Gergely 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1016/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy visszahívja dr. Szeneczey Balázs 
tagot és dr. Dabóczi Kálmán póttagot az Integrált 
Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 
monitoring bizottságából, egyúttal Karácsony Ger-
gelyt tagként, akadályoztatása esetén pedig helyet-
tesítésére Balogh Samu Mártont póttagként dele-
gálja az IKOP monitoring bizottságába. Felkéri a 
főpolgármestert, hogy a delegálással kapcsolatos 
szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

1017/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy visszahívja dr. Szalay-Bobrovniczky 
Alexandra tagot és Sidó Szabolcs póttagot a Kör-
nyezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 
(KEHOP) monitoring bizottságából, egyúttal dr. 
Dorosz Dávidot tagként, akadályoztatása esetén 
pedig helyettesítésére Ámon Adát póttagként de-
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legálja a KEHOP monitoring bizottságába. Felkéri 
a főpolgármestert, hogy a delegálással kapcsolatos 
szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

1018/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy visszahívja Sidó Szabolcs póttagot 
a Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív 
Program (VEKOP) monitoring bizottságából, egy-
úttal az elhalálozott Riz Levente helyére Kerpel-
Fronius Gábort tagként, akadályoztatása esetén 
pedig helyettesítésére Raskó László Györgyöt pót-
tagként delegálja a VEKOP monitoring bizottságá-
ba. Felkéri a főpolgármestert, hogy a delegálással 
kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

1019/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy visszahívja dr. Szeneczey Balázs 
tagot és Kókai Dóra Anna póttagot a Partnerségi 
Megállapodás monitoring bizottságából, egyúttal 
Kiss Ambrust tagként, akadályoztatása esetén pe-
dig helyettesítésére Szaniszló Sándort póttagként 
delegálja a Partnerségi Megállapodás monitoring 
bizottságába. Felkéri a főpolgármestert, hogy a de-
legálással kapcsolatos szükséges intézkedéseket te-
gye meg.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

1020/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy visszahívja dr. Szalay-Bobrovniczky 
Alexandra tagot és Nagyné Varga Melinda póttagot 
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 
(EFOP) monitoring bizottságából, egyúttal Gy. Né-
meth Erzsébetet tagként, akadályoztatása esetén 
pedig helyettesítésére Nagyné Varga Melindát pót-
tagként delegálja EFOP monitoring bizottságába. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a delegálással kap-
csolatos szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 4. pontja: Javaslat a fővárosi kitüntető 
díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992. 
(X. 1.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkor-
mányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Karácsony Gergely 

A Fővárosi Közgyűlés 

megalkotja 37/2019. (XII. 10.) önkormányzati rendele-
tét a fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományo-
zásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet, vala-

mint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rende-
let módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint.

A napirend 5. pontja: Javaslat téli krízisellátással 
kapcsolatos intézkedésekre

Előterjesztő: Karácsony Gergely 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1021/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy külön kíván szavazni az előterjesz-
tés határozati javaslatának 5. pontjáról.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1022/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el az előterjesztés határozati javaslatá-
nak 5. pontját, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, 
hogy Budapest Főváros Önkormányzata fenntartá-
sában működő idősek otthonaiban mérje fel, hogy 
hány férőhelyen van lehetőség a tartósan utcán élő 
vagy utcán élő emberek számára fenntartott speci-
ális férőhelyeken elhelyezett idős, gondozási szük-
séglettel rendelkező hajléktalan emberek soron kí-
vüli befogadására a tél során, és kezdeményezze az 
ilyen férőhelyek e célra való fenntartását a tél so-
rán.

Határidő: 2019. december 5.
Felelős: Karácsony Gergely.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1023/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy – a Budapesten a 
hajléktalanellátásban részt vevő intézményekkel és 
szervezetekkel is együttműködésben – a hajlékta-
lan, fedél nélkül élő emberek téli krízisidőszakban 
való ellátásának rövidtávon is eredményesen meg-
valósítható fejlesztése érdekében tegyen meg min-
den lehetséges intézkedést, így különösen tegyen 
hathatós lépéseket a krízisidőszakban az éjjeli me-
nedékhelyek koordinált és intenzív élősködőmen-
tesítése, a férőhelyek akadálymentesítése, aktív 
lábadozó férőhelyek számának bővítése, alacsony-
küszöbű férőhelyek biztosítása érdekében.

Határidő: 2019. december 5.
Felelős: Karácsony Gergely 

1024/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a hajléktalanellátás területén a téli 
krízisidőszakban szükséges többletkiadások fede-
zetének biztosítása érdekében 47 000 E Ft-ot bizto-
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sít, mely összeg elkülönítése érdekében létrehozza 
a főpolgármesteri hatáskörbe tartozó „849102 Krí-
zisellátás biztosítása” címet.

1025/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
A téli krízisidőszakban felmerülő hajléktalanellátási 
többletfeladatok kiadásainak fedezete érdekében 
47 000 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tarta-
lék” cím kiadási, azon belül tartalékok előirányza-
tát, ezzel egyidejűleg tervbe veszi a főpolgármesteri 
hatáskörbe tartozó „849102 Krízisellátás biztosítá-
sa” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú 
támogatások államháztartáson belülre előirányzatát 
22 000 E Ft-tal, valamint az egyéb működési célú 
támogatások államháztartáson kívülre és EU-nak 
előirányzatát 25 000 E Ft-tal. A keret felhasználható 
a fővárosi hajléktalanellátásban felmerülő többlet-
kiadások fedezetére, különösen a krízisidőszakban 
éjjeli menedékhelyek élősködőmentesítésére (csó-
tány és poloskairtás), akadálymentesítésre, aktív lá-
badozó férőhelyszám bővítésére, alacsonyköszöbű 
férőhelyekhez kapcsolódó többletkiadásokra.

1026/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-mó-
dosításokról szóló döntéseket vezesse át a költség-
vetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása 

Felelős: Karácsony Gergely 

1027/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezzen 
egyeztetést a közműcégekkel, a fűtési időszakban 
a fűtéshez használt energiaszolgáltatásból való ki-
kapcsolás megelőzése érdekében.

Határidő: 2019. december 5.
Felelős: Karácsony Gergely 

1028/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy kérje fel a kerüle-
ti önkormányzatokat az esetleges téli krízishelyze-
tek kezelésére vonatkozó helyi intézkedési tervek 
elkészítésére, ennek keretei között a kiemelkedően 
hideg időjárás esetén igénybe vehető, fűthető helyi-
ségeknek a kijelölésére, továbbá egy olyan krízis-
alap elkülönítésére, ami fedezi a fűtéshez használt 
energiaszolgáltatás azonnali visszakapcsolásához, 
valamint a jelenleg nem fűtött lakások fűtéshez 
kapcsolódó eszköz- és tüzelőanyag-beszerzéséhez 
szükséges – a kerületi családsegítő szolgálatok be-
vonásával lebonyolítani javasolt – intézkedések 
költségigényét.

Határidő: 2019. december 5.
Felelős: Karácsony Gergely 

1029/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezzen 
egyeztetéseket a budapesti rendőrfőkapitánnyal a 
rászoruló személyeket a téli időjárási viszonyok 
következtében fenyegető veszélyhelyzetek megelő-
zésével és kezelésével összefüggő rendőri felada-
tok végrehajtásáról szóló 24/2016. (X. 6.) ORFK 
utasításban foglaltak alkalmazásáról és annak a 
közterületen élő hajléktalan emberek szociális ellá-
tásával való összehangolásáról.

Határidő: 2019. december 5.
Felelős: Karácsony Gergely 

1030/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a kihűléses halál-
esetek hatékonyabb megelőzése érdekében kezde-
ményezzen egyeztetést a budapesti rendőrfőkapi-
tánnyal a kihűléses halálesetekről szóló részletes 
adatok elemzéséről.

Határidő: 2019. december 5.
Felelős: Karácsony Gergely 

1031/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezzen 
egyeztetéseket az Országos Mentőszolgálat vezető-
jével a fedél nélküli emberek életmentő egészség-
ügyi ellátásának a megfelelő biztosításával, vala-
mint ennek a közterületen élő hajléktalan emberek 
szociális ellátásával való összehangolásával kap-
csolatban.

Határidő: 2019. december 5.
Felelős: Karácsony Gergely 

1032/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezzen 
egyeztetéseket a sürgősségi ellátásában részt vevő 
kórházak vezetőivel, a tartósan közterületen élők 
befogadása feltételeinek megteremtésével, a lakás-
talan, „otthonába engedhető” betegek utcára való 
visszakerülésének a megelőzésével, valamint a 
detoxikáló kapacitások szükség szerinti működte-
tésével kapcsolatban.

Határidő: 2019. december 5.
Felelős: Karácsony Gergely 

1033/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a téli krízisidőszak 
többletfeladataihoz kapcsolódó intézkedésekről tá-
jékoztassa a Közgyűlést.

Határidő: 2020. április 30.
Felelős: Karácsony Gergely 

1034/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményez-
zen együttműködést a kerületi önkormányzatokkal 
egy, a hajléktalanná válás megelőzéséről szóló kö-
zös fővárosi stratégia megalkotására, és ennek ke-
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retei között a pénzbeli ellátásokról szóló és a la-
kások bérbeadásáról szóló helyi rendeletek olyan 
módosításaira, ami már a téli kilakoltatási mora-
tórium lejárta előtt biztosítja az elhelyezés nélküli 
kilakoltatások megelőzését és a hajléktalanná válás 
megelőzésének a biztosítására vonatkozó törvényi 
kötelezettség teljesítését.

Határidő: 2019. december 5.
Felelős: Karácsony Gergely 

1035/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert a 2011. évi hajléktalan-
ügyi koncepció végrehajtásáról és felülvizsgálatá-
ról szóló előterjesztés elkészítésére és Közgyűlés 
elé terjesztésére.

Határidő: 2020. július 31. 
Felelős: Karácsony Gergely 

1036/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert a fővárosban működő 
szállást nyújtó hajléktalanellátó intézmények mű-
szaki állapotának és a nem megfelelő állapotban 
lévő intézmények műszaki beavatkozást igénylő 
feladataihoz kapcsolódó költségigény felmérésére.

Határidő: 2020. január 31.
Felelős: Karácsony Gergely 

1037/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg a 
hajléktalanok otthona-típusú ellátás kapacitásbőví-
tésének a lehetőségét.

Határidő: 2020. május 31.
Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 6. pontja: Javaslat az építményadóról 
szóló 71/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Kiss Ambrus

A Fővárosi Közgyűlés 

megalkotja 38/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendele-
tét az építményadóról szóló 71/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. 
rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. mellékle-
te szerint.

A napirend 7. pontja: Javaslat Budapest Főváros 
Önkormányzata 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról szó-
ló rendelet megalkotására 

Előterjesztő: Kiss Ambrus

A Fővárosi Közgyűlés 

megalkotja 39/2019. (XII. 10.) önkormányzati rendele-
tét a 2020. évi átmeneti finanszírozásról és költségveté-
si gazdálkodásáról.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1038/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a költ-
ségvetési intézményeket tájékoztassa. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 8. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást 
nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a 
családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a téríté-
si díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. 
(IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Gy. Németh Erzsébet

A Fővárosi Közgyűlés 

megalkotja 40/2019. (XII. 10.) önkormányzati rendele-
tét a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő sze-
mélyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intéz-
mények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési 
díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről 
szóló 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításá-
ról az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 9. pontja: Javaslat az FTSZV Fővárosi 
Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. 2018. évi 
éves közszolgáltatási beszámolójának és a 2018. évi tá-
mogatások elszámolásának, valamint a 2020. évi díjtéte-
lek elfogadására

Előterjesztő: Tüttő Kata 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1039/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Borbély Lénárd arra irányuló ügy-
rendi indítványát, hogy a Közgyűlés sorrendben 
hozza előrébb és most tárgyalja meg a „Javaslat az 
atlétikai világbajnoksággal kapcsolatos egyes kér-
désekről” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1040/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
elfogadja az FTSZV Fővárosi Településtisztasági 
és Környezetvédelmi Kft. 2018. évi közszolgálta-
tói gazdasági teljesítményéről szóló közszolgáltatói 
jelentését az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti 
tartalommal.

1041/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „2018. 01. 01. – 2018. 12. 31. időszakra 
a Társaság rendelkezésére bocsátott működési célú 
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pénzeszköz felhasználásának elszámolását” az elő-
terjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

1042/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
A 2018. évi kompenzáció elszámolásához kapcso-
lódóan a 69 216 E Ft összegű túlkompenzáció, va-
lamint a 494 E Ft késedelmi kamat tervbe vétele 
érdekében megemeli a „852201 Egyéb működési 
célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről” cím bevé-
teli, azon belül az egyéb működési célú átvett pénz-
eszközök áht-n kívülről előirányzatát 69 216 E Ft-
tal, valamint megemeli a „855401 Egyéb működési 
bevételek” cím bevételi, azon belül a működési be-
vételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát 
494 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a „930001 
Általános tartalék” cím kiadási, azon belül az álta-
lános tartalékok előirányzatát 69 710 E Ft-tal.

1043/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja az FTSZV Kft. üzleti tervével (az elő-
terjesztés 5. sz. melléklete) összhangban készült 
2020. évi díjjavaslatot az előterjesztés 6. számú 
melléklete szerinti tartalommal és a tervezett kom-
penzációigényt a 2020. évi költségvetés tervezésé-
nél figyelembe veszi.

1044/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-mó-
dosításokat vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása 

Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 10. pontja: Javaslat a Budapest főváros 
közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének 
egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzem-
képtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 
30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Karácsony Gergely 

A Fővárosi Közgyűlés 

megalkotja 41/2019. (XII. 10.) önkormányzati rendele-
tét a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel 
várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás 
díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabá-
lyozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról az előterjesztés – előterjesztői kiegészítéssel 
módosított – 1. sz. melléklete szerint.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1045/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgáltassa meg a 
közösségi autóbérleti rendszerben üzemelő gépjár-
művekkel való várakozások tekintetében a személy-
gépkocsi-használat e formájának elterjedését segítő 

kedvezményrendszer versenysemleges módon való 
megteremtésének, valamint parkolási rendszerbe 
történő illesztésének lehetőségeit és a szükséges 
döntések meghozatalára vonatkozó javaslatot ter-
jessze be a Fővárosi Közgyűlés elé. 

Határidő: 2019. december 11.
Felelős: Karácsony Gergely 

1046/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg a 
fővárosi parkolási rendszernek a felhasználók él-
ménye szempontjából történő minél erősebb egy-
ségesítésének lehetőségét olyan módon, hogy az a 
kerületi önkormányzatok parkolási díjbevételeit ne 
érintse hátrányosan, az ehhez szükséges döntések 
meghozatalára vonatkozó javaslatot pedig terjessze 
be a Fővárosi Közgyűlés elé. 

Határidő: 2020. június 30.
Felelős: Karácsony Gergely 

1047/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a korszerűbb és 
fogyasztóbarátabb rendszer megvalósítása érdeké-
ben kezdeményezzen tárgyalást a Nemzeti Mobil-
fizetési Zrt.-vel a kényelmi díjak csökkentéséről, 
valamint a három mobilszolgáltatóval a tranzakciós 
díjak csökkentése és egységesítése érdekében, és az 
ehhez szükséges döntések meghozatalára vonatko-
zó javaslatát terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2020. március 31.
Felelős: Karácsony Gergely 

1048/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a kerületi önkormányzatokat, hogy a rende-
letmódosítás által a parkolóautomaták elhelyezésé-
nek sűrűségében biztosított nagyobb szabadságuk-
kal a valós fogyasztói igényekkel összhangban, a 
mozgásukban nehezített polgárok szempontjaira is 
figyelemmel éljenek. 

A napirend 11. pontja: Javaslat Budapest Főváros 
Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tu-
lajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) 
Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. 
(XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Karácsony Gergely 

A Fővárosi Közgyűlés 

megalkotja 42/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendeletét 
a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a va-
gyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővá-
rosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályza-
táról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módo-
sításáról. 
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1049/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
va gyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – a Tár-
saság legfőbb szervének hatáskörében eljárva – a 
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma: 01-
10-046840, adószáma: 23028966-4-44, székhelye: 
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19–21.) 
Alapszabályát akként módosítja, hogy az Alapszabály 
13.3. pontjából törlésre kerül a „a kinevezés, fel-
mentés, vezetői megbízás, vezetői megbízás vissza-
vonása jogát a Főpolgármester előterjesztése alap-
ján az Alapító Közgyűlése,” szövegrész.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Ptk. 3:109. § (3) bekezdése értelmében a 
Társaság vezető tisztségviselőit értesítse, továbbá a 
Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskod-
jon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről.

Határidő: 30 nap
Felelős: Karácsony Gergely 

1050/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – a Tár-
saság legfőbb szervének hatáskörében eljárva – a 
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Rész-
vénytársaság (cégjegyzékszáma: 01-10-043037, adó-
száma: 12154481-4-44, székhelye: 1980 Budapest, 
Akácfa u. 15.) Alapszabályát akként módosítja, 
hogy az Alapszabály 13.3. pontjából törlésre kerül 
a „a kinevezés, felmentés, vezetői megbízás, veze-
tői megbízás visszavonása jogát a Főpolgármester 
előterjesztése alapján az Alapító Közgyűlése,” szö-
vegrész.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Ptk. 3:109. § (3) bekezdése értelmében a 
Társaság vezető tisztségviselőit értesítse, továbbá a 
Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskod-
jon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről.

Határidő: 30 nap
Felelős: Karácsony Gergely 

1051/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy terjessze a Fővá-
rosi Közgyűlés elé azt a javaslatot, amely a Fővá-
rosi Önkormányzat legalább többségi befolyása 
alatt álló gazdasági társaságok esetében a felügye-
lőbizottság tagjainak megválasztását, visszahívását 
és díjazásuk megállapítását a leányvállalatok leány-
vállalatai („unokák”) esetében is a Fővárosi Köz-
gyűlés hatáskörébe vonja.

Határidő: 2020. március 31.
Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 12. pontja: Javaslat a BVH Zrt.-vel kap-
csolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Karácsony Gergely 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1052/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bek., valamint az 57. § (3) bekezdésében fog-
lalt hatáskörében, a BVH Zrt. legfőbb szerveként 
eljárva elfogadja a BVH Zrt., mint jogelőd (átvevő) 
független könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott 
végleges vagyonmérlegét és végleges vagyonleltá-
rát az előterjesztés 1/2. sz. melléklete szerinti tar-
talommal, valamint elfogadja a BVH Zrt. Igazga-
tósága javaslatára a Fővárosi Közbeszerzési Kft., 
mint jogelőd (beolvadó) független könyvvizsgálói 
jelentéssel alátámasztott végleges vagyonmérlegét 
és végleges vagyonleltárát az előterjesztés 1/3. sz. 
melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a cégbírósági letétbe helyezési kötelezett-
ség 2019. november 30.

Felelős: Karácsony Gergely 

1053/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BVH Zrt. 
legfőbb szerveként eljárva elfogadja a BVH Zrt., 
mint jogutód független könyvvizsgálói jelentéssel 
alátámasztott végleges vagyonmérlegét és végleges 
vagyonleltárát az előterjesztés 1/4. sz. melléklete 
szerinti tartalommal, az alábbi fő számokkal.

2019. szeptember 1.
(adatok E Ft-ban)

Mérlegfőösszeg 95 330 557
Saját tőke 95 194  215 
Tőketartalék 44 824 215
Adózott eredmény 0

Határidő: a cégbírósági letétbe helyezési kötelezett-
ség 2019. november 30.

Felelős: Karácsony Gergely 

1054/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BVH Zrt. 
legfőbb szerveként eljárva:
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– elfogadja a BVH Zrt. könyvvizsgálójának jelen-
tését a BVH Zrt. 2019. szeptember 1-i fordulónap-
ra elkészített közbenső mérlegéről (az előterjesztés 
2/2. sz. melléklete).
– Elfogadja az Igazgatóság határozatát a BVH Zrt. 

2019. szeptember 1-i fordulónapra elkészített 
közbenső mérlegéről (az előterjesztés 2/3. sz. 
melléklete).

– Elfogadja a Felügyelőbizottság határozatát a 
BVH Zrt. 2019. szeptember 1-i fordulónapra el-
készített közbenső mérlegéről (az előterjesztés 
2/3. sz. melléklete).

– A könyvvizsgálói jelentésre figyelemmel elfo-
gadja a BVH Zrt. 2019. szeptember 1-i fordu-
lónapra vonatkozó, az előterjesztés 2/2. sz. mel-
léklete szerinti tartalommal a közbenső mérlegét 
(mérleg, eredménykimutatás) az alábbi fő szá-
mokkal:

2019. szeptember 1.
(adatok E Ft-ban)

Mérlegfőösszeg 129 452 557
Saját tőke 129 316 215 
Kapott (járó) osztalék 
és részesedés 2 600 000

Eredménytartalék 0
Adózott eredmény 2 648 223

1055/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BVH Zrt. 
legfőbb szerveként eljárva a BVH Zrt. 2019. szep-
tember 1. fordulónapra készített közbenső mér-
lege alapján (az előterjesztés 2/2. sz. melléklete) 
2 400 000 E Ft osztalékelőleg megfizetéséről hatá-
roz, amely összeget a BVH Zrt. a 437/2019. (V. 29.) 
Főv. Kgy. határozatban foglalt 2019. december 31. 
napja fizetési határidőt módosítva 2020. március 
31. napjáig köteles Budapest Főváros Önkormány-
zata részére megfizetni.

Határidő: 2020. március 31.
Felelős: Karácsony Gergely 

1056/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dönté-
sekről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a 
BVH Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá 
a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskod-
jon a Társaság jogi képviselőjének közreműködé-
sével a beolvadással összefüggő vagyonmérlegek 
és vagyonleltárak Cégbírósághoz történő bejelen-
téséről. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 13. pontja: Javaslat kulturális szerve-
zet támogatására, valamint támogatási szerződés módo-
sítására

Előterjesztők: Gy. Németh Erzsébet, Kiss Ambrus 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1057/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc emlékére 2019. október 23-án, a Városháza 
parkolójában és udvarán tartott rendezvény finan-
szírozása érdekében a Budapesti Fesztivál- és Tu-
risztikai Központ Nonprofit Kft. számára 28 500 E 
Ft támogatást biztosít a „930001 Általános tarta-
lék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirány-
zata terhére.

1058/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére 
2019. október 23-án, a Városháza parkolójában és 
udvarán tartott rendezvény finanszírozása érdeké-
ben 28 500 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános 
tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok elő-
irányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel 
megemeli a „810601 Budapesti Fesztivál- és Tu-
risztikai Központ Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon 
belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kí-
vülre és az EU-nak előirányzatát.

1059/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat 
és a BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Köz-
pont Nonprofit Kft. között a 2019. évi finanszíro-
zási megállapodás 1. számú módosítását az előter-
jesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és 
felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 45 nap 
Felelős: Karácsony Gergely 

1060/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Egyetért és támogatja a Budapest Esély Nonprofit 
Kft. kérelmét a „Roma fiatalok hajléktalanná vá-
lásának megelőzése” elnevezésű mintaprogram fi-
nanszírozása tárgyban megkötött támogatási meg-
állapodásban foglalt felhasználási és elszámolási 
határidő módosítását.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat 
és a Budapest Esély Nonprofit Kft. között a „Roma 
fiatalok hajléktalanná válásának megelőzése” elne-
vezésű mintaprogram finanszírozása tárgyban meg-
kötött támogatási megállapodás 1. számú módosí-
tását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti 
tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak alá-
írására.

Határidő: 45 nap 
Felelős: Karácsony Gergely 
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1061/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-mó-
dosításról szóló döntést vezesse át a költségvetési 
rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása 

Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 14. pontja: Javaslat a BKSZTT III. tisztí-
tási fokozatának 2020. évi üzemeltetésére

Előterjesztő: Dorosz Dávid

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1062/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
egyetért a Budapesti Központi Szennyvíztisztító 
Telep III. tisztítási fokozatának 2020. december 31. 
napjáig történő továbbüzemeltetésével és az ehhez 
szükséges, 2020. január 1. és 2020. december 31. 
közötti időszakra vonatkozó forrás biztosításával, 
tekintettel arra, hogy a III. tisztítási fokozat üzem-
be helyezése miatt jelentkező többletköltségekre a 
szennyvíztisztításért fizetett díjak nem nyújtanak 
fedezetet.

1063/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a BKSZTT 
III. tisztítási fokozat 2020. évi üzemeltetési többlet-
költségének biztosítása céljából kötendő szerződés 
fedezetét a Fővárosi Önkormányzat 2020. évi költ-
ségvetésében a „845001 Szennyvíztisztítási keret” 
cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirány-
zatán 127 703 E Ft összegben biztosítja.

Határidő: a 2020. évi költségvetés tervezése 
Felelős: Karácsony Gergely 

1064/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Vízművek Zrt.- 
vel az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező kiegé-
szítő szennyvíztisztítási-szolgáltatási megállapo-
dást a Budapesti Központ Szennyvíztisztító Telepen 
megvalósított III. tisztítási fokozat beruházás léte-
sítményei és eszközei 2020. évi üzemeltetési több-
letköltségeinek finanszírozása tárgyában. 

Határidő: 30 nap, de legkésőbb 2019. december 31. 
Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 15. pontja: Javaslat egyes üzemelteté-
si feladatok ellátásához szükséges fedezet biztosítására

Előterjesztő: Tüttő Kata

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1065/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Budapest V. kerület, Vörösmarty 
téren megépült közműhálózatok üzemeltetésének 
finanszírozásáról gondoskodik.

1066/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a Buda-
pest V. kerület, Vörösmarty téren megépült közmű-
hálózatok üzemeltetésének fedezetét a Fővárosi Ön-
kormányzat 2020. évi költségvetésében a „884301 
Környezetügyi feladatok” cím kiadási, azon belül a 
dologi kiadások előirányzatán 16 000 E Ft összeg-
ben biztosítja „Vörösmarty téri közműhálózat üze-
meltetése” címen, egyben felkéri a főpolgármestert, 
hogy gondoskodjon a szükséges fedezetnek a 2020. 
évi költségvetésben történő betervezéséről.

Határidő: a 2020. évi költségvetés tervezése 
Felelős: Karácsony Gergely 

1067/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Egyetért a patkánymentesítési feladathoz kapcso-
lódó szakszerv további bevonásának szükségessé-
gével.

1068/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a köz-
egészségügyi veszélyeztetettség elkerülésének érde-
kében tett, fővárosban zajló rágcsálóirtási tevékeny-
ség során felmerülő ellenőrzési munkák folytatásának 
fedezetét a Fővárosi Önkormányzat 2020. évi költ-
ségvetésében a „726101 patkányirtás ellenőrzés” cím 
kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatán 
30 000 E Ft összegben biztosítja, egyben felkéri a 
főpolgármestert, hogy gondoskodjon a szükséges 
fedezetnek a 2020. évi költségvetésben történő be-
tervezéséről.

Határidő: a 2020. évi költségvetés tervezése 
Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 16. pontja: Javaslat a Budapest Közút 
Zrt. egyes beruházási, felújítási feladatait érintő dönté-
sek meghozatalára

Előterjesztők: Dorosz Dávid, Tüttő Kata 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1069/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Budapest Közút Zrt.-vel megkö-
tött, a „Közfeladat ellátásában való közreműködés-
re irányuló tervezési együttműködési megállapodás 
II.” tervezett befejezési határidejét – az egyes rész-
feladatoknál felmerült, előre nem látható többlet 
tervezési igények miatt – 2020. december 31. nap-
jára módosítja.
A tárgyévben fel nem használt 33 336 E Ft összeg 
a 2020. évi költségvetésben visszatervezésre kerül 
a feladat összköltségének változatlanul hagyásával.

1070/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei 
beruházási és felújítási tevékenysége előkészíté-
sének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjé-
ről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet, a 
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jóvá hagyott engedélyokirat módosítására vonatko-
zó 15. § (1) és (3) bekezdései alapján jóváhagyja a 
7269 azonosító számú, a „Budapest Közút Zrt. Út-
felújítási program előkészítése, terveztetés” megne-
vezésű feladat engedélyokiratának 5. számú módo-
sítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 
tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gon-
doskodjon az engedélyokirat aláírásáról.

Határidő: 30 nap
Felelős: Karácsony Gergely 

1071/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a „Közfeladat ellátásában 
való közreműködésre irányuló Tervezési Együtt-
működési Megállapodás II.” megnevezésű, a Buda-
pest Közút Zrt.-vel megkötött megállapodás 2. szá-
mú módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete 
szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
2. számú módosítással egységes szerkezetbe fog-
lalt „Közfeladat ellátásában való közreműködésre 
irányuló Tervezési Együttműködési Megállapodás 
II.” aláírásáról.

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 
15 nap

Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 17. pontja: Javaslat a H2020 ATELIER 
c. projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Dorosz Dávid

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1072/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy megvalósítja az új „Horizont 2020 
ATELIER” című feladatot 2024. október 31-ig 
252 968,75 euró (81 178 E Ft) összköltséggel az 
Euró  pai Unió 100%-os támogatásával.

1073/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Az új „Horizont 2020 ATELIER” feladat fedezeté-
nek biztosítása érdekében tervbe veszi a konzorci-
umvezető Amszterdam Város Önkormányzata által 
folyósítandó „Horizont 2020 ATELIER” működé-
si célú európai uniós támogatást a „852201 Egyéb 
működési célú átvett pénzeszközök államháztartá-
son kívülről” cím bevételi, azon belül az egyéb mű-
ködési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről elő-
irányzatán 28 413 E Ft összegben.
A feladat tárgyévi kiadási üteme tervbe vétele ér-
dekében megemeli az új „894202 Horizont 2020 
ATELIER” cím kiadási előirányzatát 1 521 E Ft-tal 
(a kiadásból személyi juttatások 500 E Ft, munka-
adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó 95 E Ft, működéshez kapcsolódó dologi kiadá-
sok áfával 926 E Ft), valamint a „918801 Műkö-

dési célú kötelezettségvállalások átütemezési ke-
rete” kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 
26 892 E Ft-tal.

1074/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-mó-
dosításról szóló döntést vezesse át a költségvetési 
rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása 

Felelős: Karácsony Gergely

1075/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „Horizont 2020 ATELIER” című pro-
jekt tárgyában az Európai Bizottság és Amszterdam 
Városa között kötött támogatási szerződést az elő-
terjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, 
valamint a részét képező csatlakozási formanyom-
tatványt az előterjesztés 2. számú melléklete szerin-
ti tartalommal.

1076/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „Horizont 2020 ATELIER” című pro-
jekt tárgyában Amszterdam Városa és a projekt-
partnerek között kötött konzorciumi megállapodást 
az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tarta-
lommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondos-
kodjon a konzorciumvezető (Amszterdam Városa) 
tájékoztatásáról.

A napirend 18. pontja: Javaslat a LIFE HungAIRy c. 
projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Dorosz Dávid

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1077/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
egyetért az előterjesztésben leírtak szerint a LIFE 
HungAIRy c. projekt megvalósításával 2019. 01. 
01. és 2026. 12. 31. között, 2 604 970 EUR fővá-
rosi összköltségvetéssel. A feladat megvalósítására 
az Európai Unió 1 535 499 EUR (500 950 E Ft) tá-
mogatást biztosít, az önerő összege 1 069 471 EUR 
(333 956 E Ft), amelyet a Kormány az 1072/2017. 
(II. 10.) és az 1683/2018. (XII. 15.) számú határo-
zatai értelmében átvállal. Ennek alapján támogat-
ja a környezetvédelmi, népegészségügyi, vala-
mint közlekedési hatáskörében eljáró fővárosi és 
megyei kormányhivatalok által készített – leve-
gőminőségi tervek eddigi gyakorlatának alapvető 
megújítását azzal, hogy a projektben levegőminő-
ség javítását célzó intézkedéseket valósít meg, a 
levegőminőségvédelmi tervek végrehajtásának elő-
segítése, felgyorsítása céljából, a következő tevé-
kenységeken keresztül: részvétel az emissziós adat-
bázis létrehozásában, részvétel az ökomenedzser 
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hálózat létrehozásában és működtetésében, 5 fő 
ökomenedzser alkalmazása, közlekedési (city lo-
gisztika) tárgyú pilot beavatkozások előkészítése, 
megvalósítása és monitoringozása, kommunikációs 
és disszeminációs tevékenységek, valamint a pro-
jekt egyéb kötelező feladatainak elvégzése.

1078/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
A feladat megvalósításához az Agrárminisztérium 
által tárgyévben folyósított állami támogatás tervbe 
vétele érdekében megemeli az új „Life HungAIRy” 
feladathoz kapcsolódóan a „853501 Egyéb műkö-
dési célú támogatások áht-n belülről” cím bevéte-
li, azon belül az egyéb működési célú támogatások 
bevételei áht-n belülről előirányzatát 29 269 E Ft-
tal, továbbá a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. 
által folyósított európai uniós támogatás tervbe vé-
tele érdekében megemeli a „852201 Egyéb mű-
ködési célú átvett pénzeszközök államháztartáson 
kívülről” cím bevételi, azon belül az egyéb műkö-
dési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről” elő-
irányzatát 62 098 E Ft-tal, egyidejűleg – a feladat 
tárgyévi kiadási ütemének tervbe vétele érdeké-
ben – tervbe veszi a „840301 önkormányzati be-
ruházások” cím kiadási előirányzatán az új „Life 
HungAIRy” feladatot 24 774 E Ft-tal (a kiadásból: 
önkormányzati beruházások 4 026 E Ft, fejleszté-
sekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 20 748 E 
Ft), valamint megemeli a „840701 Évközi indítású 
önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon be-
lül az önkormányzati beruházások előirányzatán a 
„Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 57 999 E 
Ft-tal.
Tekintettel arra, hogy a feladathoz kapcsolódó pro-
jektmenedzsment költségek a „710901 Igazgatási 
apparátus kiadásai” címen már betervezésre kerül-
tek, 8 594 E Ft-tal megemeli a „930001 Általános 
tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok elő-
irányzatát.
Az új „Life HungAIRy” feladat összköltsége 
834 906 E Ft, 2019. évi üteme 33 368 E Ft [ebből 
önkormányzati beruházások 4 026 E Ft, fejleszté-
sekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 20 748 E 
Ft (ebből: nettó 16 337 E Ft, áfa 4 411 E Ft), sze-
mélyi juttatások és járulékok 8 594 E Ft], a 2020. 
évi ütem 102 167 E Ft, 2021. évi ütem 161 193 E 
Ft, 2022. évi ütem 161 193 E Ft, 2023. évi ütem 
104 215 E Ft, 2024. évi ütem 104 215 E Ft, 2025. 
évi ütem 85 315 E Ft, 2026. évi ütem 83 240 E Ft.
A feladat forrásszerkezete:
A feladat összköltsége 834 906 E Ft (ebből Euró-
pai Unió támogatása 500 950 E Ft, állami támoga-
tás 333 956 E Ft).
A 2019. évben folyósított európai uniós támogatás 
62 098 E Ft, 2021. évben 193 432 E Ft, 2023. évben 
144 286 E Ft, 2025. évben 101 133 E Ft folyósítása 
várható.

A 2019. évben folyósított állami támogatás 29 269 E 
Ft, 2020. évben 46 892 E Ft, 2021. évben 49 988 E 
Ft, 2022. évben 79 598 E Ft, 2023. évben 32 072 E 
Ft, 2024. évben 32 072 E Ft, 2025. évben 33 711 E 
Ft, 2026. évben 30 355 E Ft folyósítása várható.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését kö-
vető 15 nap 

Felelős: Karácsony Gergely 

1079/2019. (XI. 27.) 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 tevékenysé-
ge előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósítá-
sának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. 
rendelet 12. § (2) bekezdésében a Klímavédelmi és 
Környezetvédelmi Bizottságra és a Tulajdonosi Bi-
zottságra átruházott hatáskörét, ezzel egyidejűleg 
jóváhagyja a „LIFE HungAIRy” megnevezésű en-
gedélyokiratot az előterjesztés 5. számú melléklete 
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, 
hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését kö-
vető 15 nap 

Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 19. pontja: Javaslat Budapest Főváros 
Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetéséről 
szóló 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Kiss Ambrus

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1080/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Kovács Péter módosító javaslatát, 
mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a rendelet 
1. §-a új (27)-es bekezdéssel egészül ki:
»(27) Az M2-GHÉV projekt BKK Zrt. és a Főmterv 
Zrt. közötti 2016-ban megkötött Keretmegállapodás 
2.a mellékletének 1.17 és 1.18 pontjában szereplő 
kiviteli tervek elkészítéséhez szükséges fedezetbiz-
tosítás érdekében csökkenti a „930001 Általános tar-
talék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirány-
zatát 1 100 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos 
összeggel megemeli a „840701 Évközi indítású ön-
kormányzati beruházások” címen belül a Fejlesz-
tések átütemezési tartalékának önkormányzati be-
ruházások előirányzatát, továbbá a „813902 BKK 
Zrt.” címen belül az egyéb beruházási célú támo-
gatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán 
tervbe veszi „A 2-es metróvonal és a gödöllői HÉV 
összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kiala-
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kítása” feladat 2020. évi ütemét. A feladat összkölt-
sége 3 509 804 E Ft-ra módosul.«
Valamint a rendelet 3. § (2) bekezdése a követke-
zőkben módosul: 
»(2) Az alaprendelet 5. § (2) bekezdésében az ’álta-
lános tartalék 3 287 915 ezer Ft’ szövegrész helyé-
be az ’általános tartalék 3 688 765 ezer Ft’ szöveg 
lép.«”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1081/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
a főpolgármester javaslata alapján a „Főpolgár-
mesteri keret” cím terhére az alábbi államháztar-
táson kívüli szervezeteket támogatja, és felkéri a 
főpolgármestert a szükséges intézkedések megté-
telére.

Szervezet megnevezése Támogatás célja Összege

Magyar Kézművességért 
Alapítvány

A 2019. július 20. és augusztus 29. között a Duna Palotában megrendezésre került 
„Magyar Kézművesség – 2019 és II. Rákóczi Ferenc és Kora – Kézműves szemmel” 

című kettős tematikájú kiállítás (legjobb fővárosi résztvevők díjazása és a kiállítás 
anyagából készült album kiadása) költségei céljára utólagos támogatás nyújtása

500 E Ft

Ökomenikus Ifjúsági Alapítvány
A 2019. október 10. és 13. között megrendezésre került „72 óra kompromisszum 
nélkül” elnevezésű önkéntes ifjúsági program megvalósításának költségei céljára 

utólagos támogatás nyújtása
3 000 E Ft

A Fővárosi Közgyűlés 

megalkotja 43/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendeletét 
Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi összevont 
költségvetéséről szóló 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rende-
let módosításáról az előterjesztés – előterjesztői kiegé-
szítéssel módosított – 1. számú melléklete szerinti tarta-
lommal.

A napirend 20. pontja: Javaslat a 2018. évi Bűnmeg-
előzési keret terhére alapítványok részére nyújtott támo-
gatások felhasználásáról szóló beszámolók elfogadására

Előterjesztő: Karácsony Gergely 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1082/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a Fővárosi Közgyűlés által a Józsefváros 
Közbiztonságáért Közalapítvány részére 2018. év-
ben – FPH015/221-2/2018. számú támogatási szer-
ződés alapján – nyújtott 2 500 E Ft összegű egysze-
ri, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról 
szóló, az előterjesztés 3. számú melléklete szerin-
ti beszámolót, egyúttal felkéri a főpolgármestert, 
hogy erről tájékoztassa a támogatottat.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Karácsony Gergely 

1083/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Elfogadja a Fővárosi Közgyűlés által a Ferencvá-
rosi Közbiztonsági Közalapítvány részére 2018. 
évben – FPH015/241-2/2018. számú támogatási 
szerződés alapján – nyújtott 2 000 E Ft összegű 
egyszeri, vissza nem térítendő támogatás felhaszná-
lásáról szóló, az előterjesztés 5. számú melléklete 
szerinti beszámolót, egyúttal felkéri a főpolgármes-
tert, hogy erről tájékoztassa a támogatottat.

Határidő: 30 nap
Felelős: Karácsony Gergely 

1084/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Elfogadja a Fővárosi Közgyűlés által a Budapest 
II. kerületi Közbiztonsági Alapítvány részére 2018. 
évben – FPH015/222-3/2018. számú támogatá-
si szerződés alapján – nyújtott 2 500 E Ft összegű 
egyszeri, vissza nem térítendő támogatás felhaszná-
lásáról szóló, az előterjesztés 7. számú melléklete 
szerinti beszámolót, egyúttal felkéri a főpolgármes-
tert, hogy erről tájékoztassa a támogatottat.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Karácsony Gergely 

1085/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Elfogadja a Fővárosi Közgyűlés által a Terézváros 
Közrendjéért és Közbiztonságáért Alapítvány ré-
szére 2018. évben – FPH015/225–2/2018. számú 
támogatási szerződés alapján – nyújtott 2 000 E Ft 
összegű egyszeri, vissza nem térítendő támogatás 
felhasználásáról szóló, az előterjesztés 9. számú 
melléklete szerinti beszámolót, egyúttal felkéri a 
főpolgármestert, hogy erről tájékoztassa a támoga-
tottat.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 21. pontja: Javaslat az atlétikai világbaj-
noksággal kapcsolatos egyes kérdésekről

Előterjesztők: Karácsony Gergely, Baranyi Krisztina, 
Gy. Németh Erzsébet, Horváth Csaba, Soproni Ta-
más, Váradiné Naszályi Márta 
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1086/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
támogatja, hogy a Dél-budai Centrumkórház (DBC) 
– mint Budapest legnagyobb egészségügyi beruhá-
zása – az eredeti tervek szerint, az eredeti helyszí-
nen a Szent Imre Kórház fejlesztésével megvalósu-
lásra kerüljön.

Felelős: Karácsony Gergely

1087/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Támogatja, hogy a Dél-budai Centrumkórház (DBC) 
költségvetési keretének terhére valósuljon meg a 
Szent János Kórház fejlesztése a meglévő tervek 
szerint

Felelős: Karácsony Gergely

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1088/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az 1086–1087/2019. (XI. 27.) Főv. 
Kgy. határozatok helyett új döntést kíván hozni, 
ezért a napirendről újra szavaz. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1089/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Láng Zsoltnak a módosító javas-
latát, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés elengedhetetlennek tartja, 
hogy 2020–2024. években az Egészséges Budapest 
Program keretében a Kormány – a fekvőbeteg-el-
látásban tervezett fejlesztéseken felül – legalább 
50 Mrd Ft-ot fordítson a Fővárosi Közgyűlés által 
meghatározott egységes szempontok figyelembe-
vételével a kerületi önkormányzatok egészségügyi 
alap- és szakellátási fejlesztéseinek támogatására. 
A Fővárosi Közgyűlés ezzel egy időben vállalja, 
hogy – ugyanezen célokra és feltételek mellett – 
a 2020–2024. években a Kormány által biztosított 
összeget saját forrásból, a Kormány által biztosított 
összeg nagyságával, legalább 50 Mrd Ft-tal kiegé-
szíti.
Támogatja, hogy a Dél-budai Centrumkórház (DBC) 
– mint Budapest legnagyobb zöldmezős egészség-
ügyi beruházása – az eredeti tervek szerint, az ere-
deti helyszínen megvalósításra kerüljön.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1090/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az 1091–1096/2019. (XI. 27.) Főv. 
Kgy. határozatokban foglaltak teljesülése esetén tá-

mogatja a 2023. évi atlétikai világbajnokság buda-
pesti megrendezését olyan módon, hogy a Budapest 
Ferencváros Déli összekötő vasúti híd pesti hídfő 
déli oldala – H7 HÉV töltés Duna felőli oldala – 
Kvassay híd északi hídfő – Ráckevei–Soroksári-
Duna-ág – Duna folyam zsilip ág – Duna folyam 
által körülhatárolt területen egy kizárólag atlétikai 
világverseny lebonyolítására alkalmas stadion he-
lyett nyílt, lakossági tömegsportigények kielégíté-
sére is alkalmas és kulturális események befoga-
dására is képes, hosszú távon fenntartható, a zöld 
szempontokat maximálisan érvényesítő rekreációs 
célú közpark (Ferencvárosi Szabadidős és Sport-
park) részeként épüljön meg a világbajnokság meg-
rendezésére is alkalmas atlétikai központ, a tisztes-
séges piaci verseny és a legteljesebb átláthatóság 
biztosítása (valamennyi polgári jogi szerződés 
megkötést követő közzététele) mellett.

1091/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy elengedhetetlennek tartja, hogy 
2020–2024. években az Egészséges Budapest Prog-
ram keretében a Kormány – a fekvőbeteg-ellátásban 
tervezett fejlesztéseken felül – legalább 50 Mrd Ft-ot 
fordítson a Fővárosi Közgyűlés által meghatározott 
egységes szempontok figyelembevételével a kerü-
leti önkormányzatok egészségügyi alap- és szakel-
látási fejlesztéseinek támogatására.

1092/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy elengedhetetlennek tartja, hogy a 
Budapesti Nagyerdő első fázisaként a Déli Város-
kapu Fejlesztési Program keretében megvalósuljon 
legalább 100 hektár minőségi zöldfelület, illetve a 
területen ne épüljön más olyan sportlétesítmény, 
amely elsősorban az élsport igényeinek kielégíté-
sét szolgálja, továbbá történjen meg a korábbi ter-
mészetkárosítás helyreállítása érdekében a ráckevei 
Duna-ág teljes revitalizációja és mederkotrása.

1093/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Budapestre tervezett beruházá-
sokra, különösen a fővárosi közlekedés fejlesztésé-
re vonatkozó, a Fővárosi Önkormányzat és a Kor-
mány között hatályban lévő megállapodásokban 
vállalt kormányzati kötelezettségek maradéktalan 
teljesítését a Fővárosi Közgyűlés az atlétikai világ-
bajnokság megrendezésének támogatásához elen-
gedhetetlennek tartja.

1094/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy szükségesnek tartja, hogy a 
2016/2017. (XII. 22.) számú kormányhatározat-
ban foglaltaknak megfelelően elinduljon a Buda-
pest Diákváros Program megvalósítása, és ehhez 
kapcso lódóan elinduljon a jelenleg a lakosság ál-
tal nem használható, elhanyagolt barnamezős terü-
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letek revitalizációja, melynek részeként elsődleges 
cél a diákok számára elhelyezést és szükséges inf-
rastruktúrát biztosító kollégiumi diákváros kialakí-
tása, valamint a környék funkcionális megújítása 
érdekében új közintézmények létrehozása.

1095/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy kiemelten fontosnak tartja, hogy 
Ferencváros Önkormányzatának az előterjesztés 
mellékletében felsorolt fejlesztési igényei megva-
lósításra kerüljenek.

1096/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy szükségesnek tartja az 1090–
1095/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. határozatokban sze-
replő szempontoknak nyilvános kormányhatározat-
ban történő megjelenítését még ebben az évben.

1097/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a 2023-as 
atlétikai világbajnokság megrendezésével össze-
függő beruházásokkal kapcsolatban folytasson tár-
gyalásokat a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában 
a Kormánnyal, amelynek eredményéről tájékoztas-
sa a Fővárosi Közgyűlést.

Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 22. pontja: Javaslat a Schöpf-Mérei 
Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. „va” beszá-
molójával kapcsolatos tulajdonosi döntésekre 

Előterjesztő: Kiss Ambrus 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1098/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljár-
va, a Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi 
Központ Kht. „va” legfőbb szerveként: 
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Szabó 
és Társa Könyvvizsgáló Kft., 1214 Budapest, Er-
dősor u. 57., Szabó Klára könyvvizsgáló, kamarai 
tagsági szám: 002399) jelentését a Társaság 2018. 
augusztus 1. és 2019. július 31. közötti időszakra 
vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójáról.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Tár-
saság 2018. augusztus 1. és 2019. július 31. közötti 
időszakra vonatkozó egyszerűsített éves beszámo-
lójáról.
– Elfogadja a végelszámoló által előterjesztett, a 
Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Köz-
pont Kht. „va” 2018. augusztus 1. és 2019. július 
31. közötti üzleti évre vonatkozó egyszerűsített éves 

beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, ki-
egészítő mellékletét, közhasznú éves beszámolóját) 
a következők szerint: 

ÉVES BESZÁMOLÓ 2019. július 31.
Mérlegfőösszeg 112 006 E Ft
Saját tőke 109 982 E Ft
Jegyzett tőke 138 390 E Ft
Adózás előtti eredmény 0 E Ft
Közhasznú eredmény 0 E Ft
Adózott eredmény 0 E Ft

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntés-
ről a Társaság végelszámolóját értesítse. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 23. pontja: Javaslat a 2020–2022. évi 
FED-Kupa döntő megrendezésére irányuló támogatói 
nyilatkozat utólagos jóváhagyására

Előterjesztő: Gy. Németh Erzsébet 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1099/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
egyetért azzal, hogy a Magyar Tenisz Szövetség ál-
tal megpályázott 2020–2022. évi FED-Kupa-dön-
tők Budapesten kerüljenek megrendezésre, és ezzel 
összefüggésben jóváhagyja a főpolgármester által 
aláírt támogatói nyilatkozatot az előterjesztés mel-
léklete szerint.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 24. pontja: Javaslat a FŐKÉTÜSZ Kft. 
2018. évi beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Tüttő Kata

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1100/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a Fővárosi Önkormányzat és a FŐKÉ TÜSZ 
Fővárosi Kéményseprőipari Kft. között 2014-ben 
létrejött közszolgáltatási szerződés 2018. évi vég-
rehajtásának teljesítéséről szóló, az előterjesztés 1. 
sz. melléklete szerinti közszolgáltatási jelentését 
azzal, hogy a 36 097 E Ft többletmunkához kapcso-
lódó költségigényt, annak megrendelése hiányában 
nem ismeri el; a Társaságnak az állami támogatás 
eredeti összegéhez képest 132 954,2 E Ft-tal ke-
vesebb igénye keletkezett, mely a Társaság ered-
ménytartalékával szemben elszámolható.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Karácsony Gergely 
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A napirend 25. pontja: Javaslat Budapest Főváros 
víziközmű rendszereinek 2020–2034. évekre vonatkozó 
gördülő fejlesztési tervek elfogadására

Előterjesztő: Tüttő Kata 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1101/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon Bu-
dapest Főváros ivóvízellátó rendszere 2020–2034. 
évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv beruházá-
si tervének a Magyar Energetikai és Közmű-szabá-
lyozási Hivatal részére történő benyújtásáról az elő-
terjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Karácsony Gergely 

1102/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Tudomásul veszi a Budapest Főváros ivóvízellá-
tó rendszere 2020–2034. évekre vonatkozó gördü-
lő fejlesztési terv I. ütemének felújítási és pótlási 
tervét az előterjesztés 2. számú melléklete szerin-
ti tartalommal, és jóváhagyja, hogy azt a Fővárosi 
Vízművek Zrt. a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal részére benyújtsa.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

1103/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Tudomásul veszi a Budapest Főváros szennyvíz-
elvezető és -tisztító rendszere 2020–2034. évek-
re vonatkozó gördülő fejlesztési terv I. ütemének 
felújítási és pótlási tervét az előterjesztés 3. szá-
mú melléklete szerinti tartalommal, és jóváhagyja, 
hogy azt a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. a Ma-
gyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
részére benyújtsa.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

1104/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon 
Budapest Főváros szennyvízelvezető és -tisztító 
rendszere 2020–2034. évekre vonatkozó gördülő 
fejlesztési terv beruházási tervének a Magyar Ener-
getikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére tör-
ténő benyújtásáról az előterjesztés 4. számú mel-
léklete szerinti tartalommal. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 26. pontja: Javaslat pályázat benyújtá-
sára az Európai Unió Urban Innovative Actions prog-
ram számára

Előterjesztő: Dorosz Dávid 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1105/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
egyetért az Urban Innovative Actions program-
mal, és ennek keretében pályázatot kíván benyújta-
ni „YATES – Young Air for the City of Budapest” 
címmel. A projekt megvalósításához 80%-os ERFA 
társfinanszírozás és 20%-os önerő biztosítása szük-
séges.

1106/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a 
„YATES – Young Air for the City of Budapest” pá-
lyázat elnyerése esetén a projekt megvalósításához 
szükséges 20%-os önerő fedezetét (összesen 1 250 
ezer EUR, a 2020. évi központi költségvetési tör-
vényben szereplő 320,9 Ft/EUR árfolyamon szá-
molva 401 125 E Ft) biztosítja.

Határidő: a 2020., 2021., 2022. évi költségvetés ter-
vezése

Felelős: Karácsony Gergely 

1107/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció 
előkészítéséről, aláírásáról, valamint a pályázat be-
nyújtásáról.

1108/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a pályázat pozitív 
elbírálása esetén készítse elő a támogatási és part-
nerségi szerződést, és terjessze a Fővárosi Közgyű-
lés elé jóváhagyás céljából.

Határidő: a pályázat pozitív elbírálását követő hat hó-
napon belül 

Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 27. pontja: Javaslat a „Műemléki Keret 
2016” egyes pályázatainak felmondására

Előterjesztő: dr. Számadó Tamás 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1109/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
felmondja a „Műemléki Keret 2016” terhére a 
Budapest Főváros Önkormányzata és a Buda-
pest I. kerület, Várkert rakpart 17. szám alatti Tár-
sasház között 2017. június 16. napján megkötött, 
FPH059/687-3/2017. iktatószámú megállapodást 
az előterjesztés 1.1. sz. melléklete szerinti tartalom-
mal. Ezzel egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a 
felmondó nyilatkozat aláírására és az értesítés meg-
küldésére.

Határidő: a döntést követő két hónapon belül
Felelős: Karácsony Gergely 
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1110/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Felmondja a „Műemléki Keret 2016” terhére a Bu-
dapest Főváros Önkormányzata és a Budapest V. 
kerület, Szép utca 6. szám alatti épület között 2017. 
április 28. napján megkötött, FPH059/701-3/2017. 
iktatószámú megállapodást az előterjesztés 2.1. sz. 
melléklete szerinti tartalommal. Ezzel egyidejűleg 
felkéri a főpolgármestert a felmondó nyilatkozat 
aláírására és az értesítés megküldésére.

Határidő: a döntést követő két hónapon belül
Felelős: Karácsony Gergely 

1111/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Felmondja a „Műemléki Keret 2016” terhére a 
Budapest Főváros Önkormányzata és a Buda-
pest IX. kerület, Kinizsi utca 13. szám alatti Tár-
sasház között 2017. április 28. napján megkötött, 
FPH059/713-3/2017. iktatószámú megállapodást 
az előterjesztés 3.1. sz. melléklete szerinti tartalom-
mal. Ezzel egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a 
felmondó nyilatkozat aláírására és az értesítés meg-
küldésére.

Határidő: a döntést követő két hónapon belül
Felelős: Karácsony Gergely 

1112/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Felmondja a „Műemléki Keret 2016” terhére a Bu-
dapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Mű-
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem között 2017. 
június 16. napján megkötött, FPH059/716-3/2017. 
iktatószámú megállapodást az előterjesztés 4.1. sz. 
melléklete szerinti tartalommal. Ezzel egyidejűleg 
felkéri a főpolgármestert a felmondó nyilatkozat 
aláírására és az értesítés megküldésére.

Határidő: a döntést követő két hónapon belül
Felelős: Karácsony Gergely 

1113/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Felmondja a „Műemléki Keret 2016” terhére a 
Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest 
XIII. kerület, Pannónia utca 8. szám alatti Társas-
ház között 2017. június 16. napján megkötött, 
FPH059/720-4/2017. iktatószámú megállapodást az 
előterjesztés 5.1. sz. melléklete szerinti tartalom-
mal. Ezzel egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a 
felmondó nyilatkozat aláírására és az értesítés meg-
küldésére.

Határidő: a döntést követő két hónapon belül
Felelős: Karácsony Gergely 

1114/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Felmondja a „Műemléki Keret 2016” terhére a Bu-
dapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Fő-
város XIV. kerület Zugló Önkormányzata között 
2017. június 16. napján megkötött, FPH059/726-
3/2017. iktatószámú megállapodást az előterjesztés 
6.1. sz. melléklete szerinti tartalommal. Ezzel egy-

idejűleg felkéri a főpolgármestert a felmondó nyi-
latkozat aláírására és az értesítés megküldésére.

Határidő: a döntést követő két hónapon belül
Felelős: Karácsony Gergely 

1115/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Felmondja a „Műemléki Keret 2016” terhére a Bu-
dapest Főváros Önkormányzata és a Budapest XIV. 
kerület, Róna utca 117. szám alatti épület között 
2017. május 17. napján megkötött, FPH059/725-
3/2017. iktatószámú megállapodást az előterjesztés 
7.1. sz. melléklete szerinti tartalommal. Ezzel egy-
idejűleg felkéri a főpolgármestert a felmondó nyi-
latkozat aláírására és az értesítés megküldésére.

Határidő: a döntést követő két hónapon belül
Felelős: Karácsony Gergely 

1116/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Felmondja a „Műemléki Keret 2016” terhére a 
Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest 
XIX. kerület, Kós Károly tér 4. szám alatti Társas-
ház között 2017. május 17. napján megkötött, 
FPH059/728-3/2017. iktatószámú megállapodást 
az előterjesztés 8.1. sz. melléklete szerinti tartalom-
mal. Ezzel egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a 
felmondó nyilatkozat aláírására és az értesítés meg-
küldésére.

Határidő: a döntést követő két hónapon belül
Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 28. pontja: Javaslat a kerületi önkor-
mányzatok számára kiírt TÉR_KÖZ városrehabilitációs 
pályázaton támogatást elnyert projektek egyes szerződé-
seinek módosítására

Előterjesztő: dr. Számadó Tamás 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1117/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és Budapest I. kerület Budavári Önkor-
mányzat között a „Batthyány tér” c. projektről 
szóló együttműködési megállapodás 4. számú mó-
dosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti 
tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a megál-
lapodás aláírására.

Határidő: 2020. február 15.
Felelős: Karácsony Gergely 

1118/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormány-
zata és Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkor-
mányzat között „A Hegyvidék főutcája” c. projektről 
szóló együttműködési megállapodás 4. számú mó-
dosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti 
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tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a megál-
lapodás aláírására.

Határidő: 2020. február 15.
Felelős: Karácsony Gergely 

1119/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormány-
zata és Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzata 
között a „Megújuló zöld folyosó” c. projektről szóló 
együttműködési megállapodás 4. számú módosítá-
sát az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tarta-
lommal, és felkéri a főpolgármestert a megállapo-
dás aláírására.

Határidő: 2020. február 15.
Felelős: Karácsony Gergely 

1120/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormány-
zata és Budapest XXI. kerület Csepel Önkormány-
zata között a „Napközis tábor komplex megújítása” 
c. projektről szóló együttműködési megállapodás 4. 
számú módosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete 
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a 
megállapodás aláírására.

Határidő: 2020. február 15.
Felelős: Karácsony Gergely 

1121/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormány-
zata és Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata között a „Kiscelli kastély környe-
zetének közösségi célú rehabilitációja” c. projektről 
szóló együttműködési megállapodás 1. számú mó-
dosítását az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti 
tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a megál-
lapodás aláírására.

Határidő: 2020. február 15.
Felelős: Karácsony Gergely 

1122/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzata között az „Innovatív közösségerő-
sítés és életminőség-javítás a Szilas park komplex 
fejlesztésével” c. projektről szóló támogatási szer-
ződés 1. számú módosítását az előterjesztés 7. sz. 
melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpol-
gármestert a támogatási szerződés módosításának 
aláírására. 

Határidő: 2020. február 15.
Felelős: Karácsony Gergely 

1123/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és Budapest Főváros XVIII. kerület Pest-
szentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata között a 
„Havanna piac közösségi célú megújítása” c. pro-

jektről szóló támogatási szerződés 1. számú módo-
sítását az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tar-
talommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási 
szerződés módosításának aláírására. 

Határidő: 2020. február 15.
Felelős: Karácsony Gergely 

1124/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és Budapest Főváros XIX. kerület Kis-
pest Önkormányzata között „A wekerlei kispiac fel-
újítása” c. projektről szóló támogatási szerződés 1. 
számú módosítását az előterjesztés 9. sz. melléklete 
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a 
támogatási szerződés módosításának aláírására. 

Határidő: 2020. február 15.
Felelős: Karácsony Gergely 

1125/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és Budapest Főváros XX. kerület Pester-
zsébet Önkormányzata között a „Hullám csónakhá-
zak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház” 
c. projektről szóló támogatási szerződés 1. számú 
módosítását az előterjesztés 10. sz. melléklete sze-
rinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a tá-
mogatási szerződés módosításának aláírására. 

Határidő: 2020. február 15.
Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 29. pontja: Jelentés lejárt határidejű köz-
gyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: dr. Számadó Tamás 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1126/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szó-
ló jelentést – figyelemmel az 1127–1128/2019. 
(XI. 27.) Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra – el-
fogadja.

1127/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
A 2268/2010. (XII. 15.) határozatot hatályon kívül 
helyezi;
– a 2279/2011. (VIII. 31.) határozatot hatályon kí-

vül helyezi;
– a 2963/2011. (X. 21.) határozatot hatályon kívül 

helyezi;
– az 1151–1152/2014. (VI. 30.) határozatokat ha-

tályon kívül helyezi;
– a 606/2018. (V. 30.) határozatot hatályon kívül 

helyezi;
– a 182/2019. (III. 27.) határozatot hatályon kívül 

helyezi;
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– a 218/2019. (III. 27.) határozatot hatályon kívül 
helyezi.

1128/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
A 219/2010. (II. 15.) határozat végrehajtási határ-
idejét 2020. május 31-re módosítja;
– az 1588/2013. (IX. 26.) határozat végrehajtási 

határidejét 2020. június 30-ra módosítja;
– a 734/2015. (V. 27.) határozat végrehajtási határ-

idejét 2020. március 31-re módosítja;
– az 503/2016. (IV. 27.) határozat végrehajtási ha-

táridejét 2020. április 30-ra módosítja;
– az 546/2016. (IV. 27.) határozat végrehajtási ha-

táridejét 2020. június 30-ra módosítja;
– a 896/2016. (VI. 8.) határozat végrehajtási határ-

idejét 2020. február 29-re módosítja;
– az 1836/2016. (XII. 7.) határozat végrehajtási 

határidejét 2020. május 31-re módosítja;
– a 233/2017. (IV. 5.) határozat végrehajtási határ-

idejét 2020. június 30-ra módosítja;
– az 1291/2017. (IX. 27.) határozat végrehajtási 

határidejét 2020. június 30-ra módosítja;
– az 1471/2017. (X. 25.) határozat végrehajtási 

határidejét 2020. június 30-ra módosítja;
– az 1653/2017. (XII. 6.) határozat végrehajtási 

határidejét 2020. január 31-re módosítja;
– az 599; 601–602/2018. (V. 30.) határozatok vég-

rehajtási határidejét 2020. január 31-re módo-
sítja;

– a 22/2019. (I. 23.) határozat végrehajtási határ-
idejét 2020. január 31-re módosítja;

– a 366/2019. (V. 29.) határozat végrehajtási határ-
idejét 2020. június 30-ra módosítja;

– a 367/2019. (V. 29.) határozat végrehajtási határ-
idejét 2020. június 30-ra módosítja;

– az 587/2019. (V. 29.) határozat végrehajtási ha-
táridejét 2020. január 31-re módosítja.

A napirend 30. pontja: Javaslat fővárosi kitüntető 
díjtól való megfosztásra

Előterjesztő: Karácsony Gergely

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1129/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy megfosztja Vásárhelyi Jánost a Bár-
czy István Díjától, ennek érdekében hatályon kívül 
helyezi a 479/2015. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozat 
„24. Vásárhelyi János” szövegrészét.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 31. pontja: Javaslat közterület-haszná-
lati önkormányzati hatósági ügyekben szükséges dönté-
sek meghozatalára

Előterjesztő: Kerpel-Fronius Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1130/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 142/A. § (2) bekezdésé-
ben meghatározott hatáskörében eljárva, közterü-
let-használatra vonatkozó önkormányzati hatósági 
ügyben eljáró másodfokú hatóságként a Downtown 
Razor Kft. által benyújtott fellebbezés ügyében hely-
benhagyja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-
hasznosítási Bizottság 794/2019. (IV. 30.) TGKHB 
számú (iktatószám: FPH061/2687-8/2019.) hatá-
rozatával elfogadott elsőfokú határozatot, és meg-
hozza az erről szóló másodfokú határozatot az elő-
terjesztés 3. számú mellékletében foglaltak szerint. 
Felkéri a főpolgármestert a másodfokú határozat-
nak az előterjesztés 3. számú mellékletében foglal-
tak szerinti aláírására.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

1131/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 142/A. § (2) bekezdésé-
ben meghatározott hatáskörében eljárva, közterü-
let-használatra vonatkozó önkormányzati hatósági 
ügyben eljáró másodfokú hatóságként a Downtown 
Razor Kft. által benyújtott fellebbezés ügyében hely-
benhagyja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-
hasznosítási Bizottság 795/2019. (IV. 30.) TGKHB 
számú (iktatószám: FPH061/2854-5/2019.) hatá-
rozatával elfogadott elsőfokú határozatot, és meg-
hozza az erről szóló másodfokú határozatot az elő-
terjesztés 6. számú mellékletében foglaltak szerint. 
Felkéri a főpolgármestert a másodfokú határozat-
nak az előterjesztés 6. számú mellékletében foglal-
tak szerinti aláírására.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

1132/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 142/A. § (2) bekezdésé-
ben meghatározott hatáskörében eljárva, közterü-
let-használatra vonatkozó önkormányzati hatósági 
ügyben eljáró másodfokú hatóságként a Premium 
Promotion Kft. által benyújtott fellebbezés ügyé-
ben helybenhagyja a Tulajdonosi, Gazdasági és 
Közterület-hasznosítási Bizottság 1512/2019. (VI. 
25.) TGKHB számú (iktatószám: FPH061/2287-
13/2019.) határozatával elfogadott elsőfokú ha-
tározatot, és meghozza az erről szóló másodfokú 
határozatot az előterjesztés 9. számú mellékleté-
ben foglaltak szerint. Felkéri a főpolgármestert a 
másodfokú határozatnak az előterjesztés 9. számú 
mellékletében foglaltak szerinti aláírására.
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Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

1133/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 142/A. § (2) bekezdésében 
meghatározott hatáskörében eljárva, közterület- 
használatra vonatkozó önkormányzati hatósá-
gi ügyben eljáró másodfokú hatóságként a Ro-
yal Cafe Kft. által benyújtott fellebbezés ügyében 
helybenhagyja az eljárásra és ügyintézésre jogo-
sult Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 
FPH061/2154-6/2019. iktatószámú végzését, és 
meghozza az erről szóló másodfokú határozatot 
az előterjesztés 12. számú mellékletében foglaltak 
szerint. Felkéri a főpolgármestert a másodfokú ha-
tározatnak az előterjesztés 12. számú mellékletében 
foglaltak szerinti aláírására.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

1134/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 142/A. § (2) bekezdésé-
ben meghatározott hatáskörében eljárva, közterü-
let-használatra vonatkozó önkormányzati hatósá-
gi ügyben eljáró másodfokú hatóságként a NO. 1 
MOCCA PORT Kft. által benyújtott fellebbezés 
ügyében helybenhagyja az eljárásra és ügyintézés-
re jogosult Budapest Főváros Főpolgármesteri Hi-
vatal FPH061/418-16/2019. iktatószámú végzését, 
és meghozza az erről szóló másodfokú határozatot 
az előterjesztés 15. számú mellékletében foglaltak 
szerint. Felkéri a főpolgármestert a másodfokú ha-
tározatnak az előterjesztés 15. számú mellékletében 
foglaltak szerinti aláírására.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 32. pontja: Javaslat a „Budapest” név-
használatot elutasító FPH003/2467-3/2019. számú hatá-
rozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

Előterjesztő: Kiss Ambrus 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1135/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 
évi CL. törvény 119. § (4) bekezdése alapján, mint 
másodfokú szerv a …….. által benyújtott felleb-
bezés ügyében helybenhagyja a főpolgármester 
FPH003/2467-3/2019. számú elsőfokú határozatát 
és meghozza az előterjesztés 5. sz. mellékletében 
szereplő másodfokú határozatot. Felkéri a főpolgár-
mestert a másodfokú határozatnak az előterjesztés 

5. számú melléklete szerinti tartalommal történő 
aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 33. pontja: L. M. A. jogorvoslati kérelme 
Budapest Főváros Főjegyzője FPH079/21-35/2019. szá-
mú I. fokú határozata ellen 

Előterjesztő: Gy. Németh Erzsébet 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1136/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Közgyűlés mint Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény 142/A. § (2) bekezdése alapján eljáró II. fokú 
szerv az általános közigazgatási rendtartásról szó-
ló 2016. évi CL. törvény 119. § (4)–(5) bekezdé-
sei alapján helybenhagyja a Főjegyző FPH079/21-
35/2019. számú határozatának rendelkező részét, 
azt indokolásában részben megváltoztatva, és meg-
hozza a II. fokú határozatot az előterjesztés 1. szá-
mú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

1137/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Felhatalmazza a főpolgármestert a II. fokú határo-
zatnak az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tar-
talommal történő aláírására. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 34. pontja: L. B. jogorvoslati kérelme 
Budapest Főváros Főjegyzője FPH079/21-36/2019. szá-
mú I. fokú határozata ellen

Előterjesztő: Gy. Németh Erzsébet 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1138/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Közgyűlés mint Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény 142/A. § (2) bekezdése alapján eljáró II. fokú 
szerv az általános közigazgatási rendtartásról szó-
ló 2016. évi CL. törvény 119. § (4)–(5) bekezdé-
sei alapján helybenhagyja a Főjegyző FPH079/21-
36/2019. számú határozatának rendelkező részét, 
azt indokolásában részben megváltoztatja, és meg-
hozza a II. fokú határozatot az előterjesztés 1. szá-
mú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 
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1139/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Felhatalmazza a főpolgármestert a II. fokú határo-
zatnak az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 
tartalommal történő aláírására. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 35. pontja: K. A. jogorvoslati kérelme 
Budapest Főváros Főjegyzője FPH079/841-6/2019. szá-
mú I. fokú határozata ellen

Előterjesztő: Gy. Németh Erzsébet 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1140/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Közgyűlés mint Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény 142/A. § (2) bekezdése alapján eljáró II. fokú 
szerv az általános közigazgatási rendtartásról szó-
ló 2016. évi CL. törvény 119. § (4)–(5) bekezdé-

sei alapján helybenhagyja a Főjegyző FPH079/841-
6/2019. számú határozatának rendelkező részét, 
in doklásában részben megváltoztatja, és meghozza 
a II. fokú határozatot az előterjesztés 1. számú mel-
léklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

1141/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.
Felhatalmazza a főpolgármestert a II. fokú határo-
zatnak az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 
tartalommal történő aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Karácsony Gergely

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2019. november 27-i ülésén.

dr. Számadó Tamás s. k. Karácsony Gergely s. k.
 főjegyző     főpolgármester
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Kivonat a Fővárosi Közgyűlés
2019. december 11-i ülésének jegyzőkönyvéből

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1142/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h. 
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:
 1. Javaslat személyi döntések meghozatalára 
 2. Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. és Vígszín-

ház Nonprofit Kft. ügyvezetői igazgatói állás 
pályázat kiírása

 3. Javaslat a Főpolgármesteri Hivatalban és a 
Fővá rosi Önkormányzati Rendészeti Igazgató-
ságnál dolgozó köztisztviselőket megillető illet-
ménykiegészítés mértékéről szóló önkormány-
zati rendelet megalkotására, továbbá előzetes 
kötelezettségvállalásokra

 4. Javaslat a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fő-
városi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság-
nál dolgozó köztisztviselőket megillető szociá-
lis, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 
65/2013. (IX. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosí-
tására

 5. Javaslat a nevelési-oktatási intézményekben 
alkalmazandó étkezési térítési díjak és nyers-
anyagnorma megállapításáról szóló 6/2015. 
(II. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

 6. Javaslat a fővárosi szintű érdekegyeztetésről 
szóló rendelet megalkotására

 7. Javaslat a regisztrált álláskeresők budapes-
ti utazási kedvezményének megteremtéséhez 
szükséges döntések meghozatalára

 8. Javaslat „849102 Krízisellátás biztosítása” cím 
terhére biztosítandó támogatások jóváhagyására

 9. Javaslat Főpolgármesteri Keretből alapítvá-
nyok támogatására

10. Javaslat az idegenforgalmi adóról szóló 
31/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosí-
tására

11. Javaslat egyes dísz- és közvilágítást érintő dön-
tések meghozatalára

12. Javaslat a Duna-parti Építési Szabályzat 
(DÉSZ) módosításaira és hibajavításaira

13. Javaslat a szociálpolitikai ágazathoz tartozó 
szervezetekhez kapcsolódó fenntartói és tulaj-
donosi döntések meghozatalára

14. Javaslat egyes kulturális társaságokkal kapcso-
latos tulajdonosi döntések meghozatalára

15. Javaslat a BFVK Zrt. 2019. évi éves közszol-
gáltatási szerződésének 2. sz. módosítására

16. Javaslat a 2020. évi folyószámla-hitelkeret jó-
váhagyására

17. Javaslat a FÁNK fejlesztése érdekében a Buda-
pest XIV. ker., 29743 hrsz.-ú ingatlan ingyenes 
tulajdonba adási szerződésének elfogadására

18. Javaslat az FCSM Zrt. közgyűlésére szóló 
mandátum kiadására

19. Javaslat köznevelési feladatellátást szolgáló 
ingó és ingatlan vagyon állami fenntartó ré-
szére történő átadásával kapcsolatos döntések 
meghozatalára 

20. Javaslat Budapest Főváros Levéltára alapító 
okiratának módosítására

21. Javaslat a Budapesti Német Iskola Alapítvány 
Alapító Okiratának módosítására

22. Javaslat a köznevelési ágazat költségvetési in-
tézményeinek céljelleggel támogatott felújítási 
feladataihoz kapcsolódó döntések meghozata-
lára 

23. Javaslat „Kolibri Színház Nonprofit Kft. Szín-
ház Játszóhely bejáratának és előcsarnokának 
(a vizesblokkal együtt) felújítása” tárgyú fel-
adathoz kapcsolódó döntések meghozatalára

24. Javaslat kulturális szervezetek támogatására
25. Javaslat a Centrál Színház Színházművészeti 

Nonprofit Kft. póttámogatására 
26. Javaslat a Szabad Tér Színház N. Kft. Margit-

szigeti Szabadtéri Színpad közönségforgalmi 
mosdók felújítása tárgyú feladattal kapcsolatos 
döntések meghozatalára 

27. Javaslat szerződés megkötésére Fajó János 
Munkácsy- és Kossuth-díjas festőművész Tér-
plasztika I. című faliképének letétbe adása tár-
gyában 

28. Javaslat a Budapesti Sportszolgáltató Központ 
Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos 
döntések meghozatalára

29. Javaslat a Horizont 2020 USER-CHI c. pro-
jekttel kapcsolatos döntések meghozatalára 

30. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Környezet-
védelmi Alapjához benyújtott 2019. évi pályá-
zatok támogatására

31. Javaslat a fővárosi agglomerációs szolgáltatá-
sokkal összefüggésben kötött megállapodások 
meghosszabbításáról

32. Javaslat BKSZTT 2019. évi felújítási-pótlási 
munkáival kapcsolatos szerződések elfogadá-
sára

33. Javaslat Budapest Ösztöndíj Programhoz kap-
csolódó döntések meghozatalára

34. Javaslat Budapest főváros településszerkezeti 
tervének (TSZT 2017) és Budapest főváros ren-
dezési szabályzatának (FRSZ) eseti módosítá-
sához, valamint a Duna-parti építési szabályzat 
XI. ütem módosításához kapcsolódó környezeti 
értékelés szükségességének eldöntésére a Bu-
dapest IX. kerület BÁLNA épületegyüttes kör-
nyezetére vonatkozóan
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35. Javaslat Budapest Főváros víziközműrendsze-
reire vonatkozó gördülő fejlesztési tervek mó-
dosítására 

36. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt.-re vonatko-
zó előzetes tulajdonosi döntések meghozatalára

37. Javaslat a közterületi parkoláshoz kapcsolódó 
együttműködési megállapodás módosítására a 
II. és III. kerületi Önkormányzattal

38. Javaslat Budapest 2018. évi környezeti állapot-
értékelésének elfogadására

39. Javaslat egyes vízgazdálkodási projektekkel ösz-
szefüggő megállapodások módosítására (Csepel 
Önkormányzatával megkötött együtt működési 
megállapodás módosítása, az Enviroduna Kft.-
vel megkötött szervezési/koordinációs felada-
tokra, valamint FIDIC Mérnök és műszaki el-
lenőri feladatokra megkötött megállapodások 
módosítása)

40. Javaslat VEKOP kerékpáros projektekkel kap-
csolatos döntések meghozatalára

41. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 2020. évi mun-
katervére 

42. Javaslat hozzájárulás megadására fővárosi tu-
lajdonú területeken/épületeken való műalkotá-
sok elhelyezéséhez

43. Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határoza-
tok végrehajtásáról

44. Javaslat kulturális nonprofit kft. ügyvezetőjé-
nek munkavégzésre irányuló további jogviszo-
nyával kapcsolatos döntésre

45. Javaslat közterület-használati önkormányzati 
hatósági ügyekben szükséges döntések megho-
zatalára 

A napirend 1. pontja: Javaslat személyi döntések 
meghozatalára

Előterjesztő: Karácsony Gergely 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1143/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdése és (2) bekezdés a) pontjában foglalt 
hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az alábbi Tár-
saság soron következő taggyűlésén a Budapest Fő-
város Önkormányzata mint tag meghatalmazottja-
ként Budapest Főváros Önkormányzata mint tag 
képviseletében eljáró személy kötött mandátummal 
eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő 
döntés meghozatalát:
visszahívja a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítá-
si Kft. soron következő taggyűlésének napjával
Felügyelőbizottsági tagjait:
– Koncz László (an.: .................)
– Török Ferenc (an.: ................. szül.: .................)

– Erős Gyula (an.: ................., szül.: .................)
– Béres András (an.: ................., szül.: .................
– Bessenyei Tamás (an.: ............., szül.: ...............)
– Mészáros János (an.: .................).

Megválasztja a Társaság soron következő taggyűlé-
sének napját követő nappal öt évre szóló határozott 
időre a Társaság 
Felügyelőbizottsági tagjának:
– Koncz László (elnök)
– Egerfai József
– Lukács Tímea
– Erős Gyula
– Bessenyei Tamás
– Mészáros János. 

A felügyelőbizottság elnöke havi díjazását a nap-
tári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb 
munkabér havi összegének másfélszeresében, a fe-
lügyelőbizottság tagjai havi díjazását a naptári hó-
nap első napján hatályos kötelező legkisebb mun-
kabér havi összegében állapítja meg azzal, hogy a 
díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. 
évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglal-
takra figyelemmel történhet.
Felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő megha-
talmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság taggyűlésének napja
Karácsony Gergely 

1144/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
va gyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rende-
let 56. § (1) bekezdése és (2) bekezdésében foglalt 
hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az alábbi gaz-
dasági társaság soron következő közgyűlésén Bu-
dapest Főváros Önkormányzata mint részvényes 
meghatal mazottjaként és képviseletében szerződés 
alapján eljáró BFVK Zrt. képviselője kötött man-
dátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a 
következő döntés meghozatalát:
visszahívja a Budapesti Nagybani Piac Zrt. soron 
következő közgyűlésének napjával
Igazgatósági tagjait:
– dr. Kerényi Géza (an.: ..............., szül.: ..............)
– Skublicsné Manninger Alexandra Csilla 
(an.: .................., szül.: ..................) 
– dr. Futó Péter György (an.: ........................., 
szül.: .........................)
– Balogh József (an.: ................, szül.: ................)
Felügyelőbizottsági tagjait:
– Szatmáry-Jähl Angéla (an.: .................)
– Huszár Péter (an.: ................., szül.: .................)
– Alexa György István (an.: ........................., 
szül.: .........................)
– Virág Mihály (an.: ................., szül.: .................
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– Darida Pál János (an.: ..............., szül.: ..............)
– Kovács Norbert István (an.: .................).

Megválasztja a Társaság soron következő közgyű-
lésének napját követő nappal öt évre szóló határo-
zott időre a Társaság
Igazgatósági tagjának:
– Bakonyi Tibor
– Ferencz István
– Pétervári Judit
– dr. Futó Péter György 
– Balogh József
Felügyelőbizottsági tagjának:
– Ollero Marco
– dr. Enyedi Krisztián
– Horváth Gyula
– Lázár Tamás
– dr. Lévai István Zoltán
– Karli Róbert.

Az Igazgatóság elnöke havi díjazását a naptári hó-
nap első napján hatályos kötelező legkisebb mun-
kabér havi összegének háromszorosában, igazgató-
ság tagjai havi díjazását a naptári hónap első napján 
hatályos kötelező legkisebb munkabér havi össze-
gének kétszeresében, felügyelőbizottság elnöke 
havi díjazását a naptári hónap első napján hatályos 
kötelező legkisebb munkabér havi összegének két-
szeresében, a felügyelőbizottság tagjai havi díjazá-
sát a naptári hónap első napján hatályos kötelező 
legkisebb munkabér havi összegének másfélszere-
sében állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a 
köztulajdonban álló gazdasági társaságok takaréko-
sabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 
6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel tör-
ténhet.
Felkéri a főpolgármestert a részvényes képviselő 
meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésé-
nek napja

Felelős: Karácsony Gergely 

1145/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) bekezdése és (2) bekezdés a) pontjában 
foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Tár-
saság taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatala 
során Budapest Főváros Önkormányzata mint tag 
képviseletében eljáró személy kötött mandátummal 
eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő 
döntés meghozatalát:
Megválasztja a Pro Regio Közép-Magyarorszá-
gi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit 
Kft. felügyelőbizottsági tagjának 2020. január 1. és 
2021. május 26. közötti időre

– Balogh Samu Mártont 
– Spiegelhalter Lászlót,
annak rögzítésével, hogy 2021. május 26-át köve-
tően a Társaság tagjai közötti megegyezés szerint a 
Fővárosi Önkormányzat két felügyelőbizottsági tag 
jelölésére jogosult.

A felügyelőbizottság tagja havi díjazását havi brut-
tó 30 000 Ft-ban állapítja meg azzal, hogy a díja-
zás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági tár-
saságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi 
CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel történhet.
Felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő megha-
talmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság taggyűlési ülés nélküli határo-
zathozatalának napja

Felelős: Karácsony Gergely 

1146/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
57. § (2) bekezdésében foglaltak alapján megvá-
lasztja 2020. január 1. naptól 2024. december 31. 
napig tartó határozott időre a
a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft.
Felügyelőbizottsági tagjának:
– Mustó Géza (elnök)
– Pleva Dániel
– Sajó Ákos. 

A felügyelőbizottság elnöke havi díjazását a nap-
tári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb 
munkabér havi összegének másfélszeresében, a fe-
lügyelőbizottság tagjai havi díjazását a naptári hó-
nap első napján hatályos kötelező legkisebb mun-
kabér havi összegében állapítja meg azzal, hogy a 
díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. 
évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglal-
takra figyelemmel történhet.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság veze-
tő tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi 
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a 
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal
Felelős: Karácsony Gergely 

1147/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) bekezdése és (2) bekezdésében foglalt ha-
táskörében eljárva úgy dönt, hogy az alábbi gaz-
dasági társaság soron következő közgyűlésén Bu-
dapest Főváros Önkormányzata mint részvényes 
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meghatalmazottjaként és képviseletében szerződés 
alapján eljáró BFVK Zrt. képviselője kötött man-
dátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a 
következő döntés meghozatalát:
visszahívja a RÉV 8 Józsefvárosi Rehabilitációs és 
Városfejlesztési Zrt. soron következő közgyűlésé-
nek napjával
Igazgatósági tagjait:
– Czuponné Benoist Mónika (an.: ......................, 
szül.: .....................)
– dr. Dudás Lóránt (an.: ..............., szül.: ..............)
– Máté László (an.: ................., szül.: ..................)
– Csatári Ilona (an.: ................, szül.: ..................)
Felügyelőbizottsági tagjait:
– dr. Juharos Róbert (an.: ............., szül.: ..............)
– Kelemen Ida (an.: ................., szül.: .................)
– Bulányi István Gergely (an.: ........., szül.: ........)

Megválasztja a Társaság soron következő közgyű-
lésének napját követő nappal öt évre szóló határo-
zott időre a Társaság
Igazgatósági tagjának:
– Horváth Dániel (elnök)
– Sárkány Csilla
– Tóth Tímea
– Krizsán Gabriella
– Miljacki Marija
Felügyelőbizottsági tagjának:
– dr. Juharos Róbert (elnök)
– Kalányos Zsolt
– Jakabfy Tamás. 

Az Igazgatóság elnöke havi díjazását a naptári hó-
nap első napján hatályos kötelező legkisebb mun-
kabér havi összegében, igazgatóság tagjai havi díja-
zását a naptári hónap első napján hatályos kötelező 
legkisebb munkabér havi összegének kétharmadá-
ban, felügyelőbizottság elnöke havi díjazását a nap-
tári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb 
munkabér havi összegének kétharmadában, a felü-
gyelőbizottság tagjai havi díjazását a naptári hónap 
első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér 
havi összegének felében állapítja meg azzal, hogy 
a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. 
évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglal-
takra figyelemmel történhet.
Felkéri a főpolgármestert a részvényes képviselő 
meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésé-
nek napja

Felelős: Karácsony Gergely 

1148/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 

(2) bekezdésében foglaltak alapján 2020. január 1. 
és 2020. január 31. közötti időre megválasztja a Bu-
dapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zrt. 
Igazgatósága tagjának:
– dr. Lajos Tamás László (elnök)
– Kemény Krisztina
– Horváth Tibor József
– dr. Máttyus Ádám László
– Hirschberg Judit. 

Az Igazgatóság elnöke havi díjazását a naptári hó-
nap első napján hatályos kötelező legkisebb mun-
kabér havi összegének másfélszeresében, igazgató-
ság tagjai havi díjazását a naptári hónap első napján 
hatályos kötelező legkisebb munkabér havi össze-
gében állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a 
köztulajdonban álló gazdasági társaságok takaréko-
sabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 
6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel tör-
ténhet.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság veze-
tő tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi 
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a 
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap
Felelős: Karácsony Gergely 

1149/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján megválasztja 
2019. december 15. naptól 2024. november 30. na-
pig tartó határozott időre a
Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zrt.
Felügyelőbizottsági tagjának:
– Török Ferenc. 

A felügyelőbizottság tagjai havi díjazását a naptá-
ri hónap első napján hatályos kötelező legkisebb 
munkabér havi összegének 1,5-szeresében állapítja 
meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdon-
ban álló gazdasági társaságok takarékosabb műkö-
déséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) be-
kezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság veze-
tő tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi 
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a 
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

1150/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján 
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– tudomásul veszi, hogy Dankó Virág nem fogad-
ta el felügyelőbizottsági tagi jelölését a Budapesti 
Közlekedési Zrt. felügyelőbizottságába, egyben
– megválasztja 2019. december 15. naptól 2024. 
november 15. napig tartó határozott időre a
Budapesti Közlekedési Zrt.
Felügyelőbizottsági tagjának:
– Iványi Bálint.

A felügyelőbizottság tagjai havi díjazását a naptá-
ri hónap első napján hatályos kötelező legkisebb 
munkabér havi összegének 1,5-szeresében állapítja 
meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdon-
ban álló gazdasági társaságok takarékosabb műkö-
déséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) be-
kezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság veze-
tő tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi 
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a 
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

1151/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról a va-
gyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) 
bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Feszti-
vál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. (továb-
biakban: Társaság) legfőbb szervének hatáskörében 
eljárva
– meghosszabbítja a Társaság ügyvezetője, Bán 
Teodóra munkaszerződését 2020. február 29. nap-
jáig szóló határozott időre változatlan feltételekkel. 
– Felkéri a főpolgármestert a szükséges munka-
ügyi intézkedések megtételére, illetve, hogy a Tár-
saság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a 
személyi változás Cégbírósághoz történő bejelenté-
séről a Társaság jogi képviselőjének közreműködé-
sével.

Határidő: 2020. január 1.
Felelős: Karácsony Gergely 

1152/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdése és (2) bekezdés a) pontjában foglalt 
hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a BDK Buda-
pesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő 
taggyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata 
mint tag meghatalmazottjaként Budapest Főváros 
Önkormányzata mint tag képviseletében eljáró sze-
mély kötött mandátummal eljárva „igen” szavaza-
tával támogassa a következő döntés meghozatalát:
– Pap Zoltán, a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágí-
tási Kft. jelenlegi ügyvezetőjének fennálló megbí-
zatását megújítja további 5 évre 2020. június 1-től 

2025. május 31-ig tartó határozott időre változatlan 
feltételekkel. 
– Felkéri a főpolgármestert a szükséges munkaügyi 
intézkedések megtételére, illetve, hogy a Társaság 
vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a sze-
mélyi változás Cégbírósághoz történő bejelentésé-
ről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésé-
vel.

Határidő: 2020. június 1.
Felelős: Karácsony Gergely 

1153/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata képviseletében 
Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkö-
rűen Működő Részvénytársaság és Puskás Tamás 
László között 2017. július 21-én létrejött Üzletrész 
Átruházási Szerződés 8.5. pontja alapján Nagyné 
Varga Melinda visszahívását kezdeményezi felü-
gyelőbizottsági tagi, egyben elnöki megbízatásából 
2019. december 31. napjával, egyúttal 2020. január 
1. napjától Szakál Pétert delegálja a Centrál Szín-
ház Színházművészeti Nonprofit Kft. felügyelőbi-
zottsági tagjának, egyben elnökének, megválasztá-
sától számított ötéves időtartamra. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy értesítse Puskás 
Tamás Lászlót a személyi változások kezdeménye-
zéséről az új felügyelőbizottsági tag, egyben elnök 
megválasztása érdekében. 

Határidő: 30 nap
Felelős: Karácsony Gergely 

1154/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Kifejezi egyetértését azzal, hogy az FCSM Mély-
építő és Karbantartó Kft. alapítója az alapítói hatá-
rozat meghozatalától számított öt évre szóló határo-
zott időre a Társaság
Felügyelőbizottsági tagjának:
– Szabadai Viktort (elnök)
– Belházy Miklóst
– dr. Lehel Zoltánt
válassza meg.

A felügyelőbizottság elnöke havi díjazását a nap-
tári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb 
munkabér havi összegének egyszeresében, a felü-
gyelőbizottság tagjai havi díjazását a naptári hónap 
első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér 
havi összegének kétharmadában javasolja megálla-
pítani azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdon-
ban álló gazdasági társaságok takarékosabb mű-
ködéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) 
bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

1155/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Gyuris Tamás (szül. hely, idő: …………., ……….., 
an.: ………) közalkalmazotti jogviszonyát a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 25. § (2) bekezdés a) pontja alapján közös 
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megegyezéssel 2019. december 31. napjával meg-
szünteti. Egyben felkéri a főpolgármestert, hogy 
gondoskodjon a jogviszony-megszüntetéshez kap-
csolódó munkaügyi intézkedések megtételéről és 
kiadmányozásáról.

Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Karácsony Gergely 

1156/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (2) bekezdésében foglaltak alapján visszahív-
ja 2019. december 14. nappal a BVA Budapesti Vá-
rosarculati Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottsági tagját:
– dr. Lévai István Zoltán.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján megválasztja 
2019. december 15. naptól 2024. november 30. na-
pig tartó határozott időre a
BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottsági tagjának:
– Kaposi Péter.

A felügyelőbizottság tagja havi díjazását a naptá-
ri hónap első napján hatályos kötelező legkisebb 
munkabér havi összegének kétharmadában állapítja 
meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdon-
ban álló gazdasági társaságok takarékosabb műkö-
déséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) be-
kezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság veze-
tő tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi 
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a 
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

1157/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Kifejezi egyetértését azzal, hogy a Fővárosi Autó-
piac Kft. alapítója az alapítói határozat meghozata-
lától számított öt évre szóló határozott időre a Tár-
saság
Felügyelőbizottsági tagjának:
– Paál Géza (elnök)
– Hartaházi Miklós Zsolt
– Pintér Gábor
válassza meg.

A felügyelőbizottság elnöke havi díjazását a nap-
tári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb 
munkabér havi összegének egyszeresében, a felü-
gyelőbizottság tagjai havi díjazását a naptári hónap 
első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér 
havi összegének kétharmadában javasolja megálla-

pítani azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdon-
ban álló gazdasági társaságok takarékosabb mű-
ködéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) 
bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1158/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § 
(3) bekezdésében foglaltak szerinti hatáskörében 
eljárva módosítja a Fővárosi Közterület-fenntartó 
Nonprofit Zrt. Alapszabályát 
a) az Alapszabály IX. fejezet 1. pontjának első 
mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Társaságnál hattagú, ügydöntő Felügyelőbizott-
ság működik.”
b) az Alapszabály IX. fejezete a következő 11–15. 
pontokkal egészül ki:
„11. A felügyelőbizottság előzetes jóváhagyása 
szükséges a Részvényes Igazgatóságának hatáskö-
rébe tartozó kérdések kivételével a háromszázmil-
lió forintot meghaladó összegű vagy értékű ügyle-
tekről való döntéshez, függetlenül attól, hogy az 
adott ügylet az üzleti tervben szerepel-e.
12. A felügyelőbizottság elnökének előzetes jóvá-
hagyása szükséges a Részvényes Igazgatóságának 
hatáskörébe tartozó kérdések kivételével a húszmil-
lió forintot meghaladó, de legfeljebb háromszáz-
millió forint összegű vagy értékű ügyletekről való 
döntéshez, függetlenül attól, hogy az adott ügylet 
az üzleti tervben szerepel-e.
13. A VII. 4. pont a) alpontjában meghatározott ha-
táskört a Részvényes Igazgatósága a Társaság fel-
ügyelőbizottságának elnöke javaslatára gyakorolja.
14. A Társaság felügyelőbizottságának elnöke gya-
korolja a munkáltatói jogokat – a VII. 4. pont a) 
alpontjában foglaltak kivételével – a Társaság ve-
zető tisztségviselőnek nem minősülő, vezető állású 
munkavállalói felett.
15. A Társaság szervezeti és működési szabályzatá-
ról a Felügyelőbizottság elnöke dönt.”
c) az Alapszabály VII. 4. e) pontjából törlésre kerül 
a „Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatá-
nak, a” szövegrész, valamint a VIII. 3.5. pontjában 
az „a Részvényes” szövegrész helyébe az „a Rész-
vényes vagy a Felügyelőbizottság elnöke” szöveg 
lép.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) 
bekezdése alapján értesítse a Társaság vezető tiszt-
ségviselőjét annak érdekében, hogy gondoskodjon 
az alapszabály-módosítás Cégbírósághoz való be-
jelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közre-
működésével.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a felügyelőbizott-
ság elnöke útján gondoskodjon a Társaság fel-
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ügyelőbizottsága ügyrendjének a jelen Alapítói 
határozattal összhangban történő módosításáról és 
tulajdonosi jóváhagyásra történő beterjesztéséről.

Határidő: 30 nap
Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 2. pontja: Szabad Tér Színház Nonprofit 
Kft. és Vígszínház Nonprofit Kft. ügyvezetői igazgatói ál-
lás pályázat kiírása

Előterjesztő: Karácsony Gergely 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1159/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
munkáltatói jogkörében eljárva, előadó-művészeti 
szervezet vezetőjének választására irányuló pályá-
zati eljárásról és a munkakör betöltésének szabá-
lyairól szóló 155/2017. (VI. 15.) Kormány rendelet 
2. § (1) bekezdése alapján a Szabad Tér Színház 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakör ellá-
tására pályázatot ír ki az előterjesztés 1. sz. mellék-
lete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, 
hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a pá-
lyázati felhívás megjelentetése érdekében.

Határidő: 90 nap 
Felelős: Karácsony Gergely 

1160/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Munkáltatói jogkörében eljárva, előadó-művészeti 
szervezet vezetőjének választására irányuló pályá-
zati eljárásról és a munkakör betöltésének szabá-
lyairól szóló 155/2017. (VI. 15.) Kormány rendelet 
2. § (1) bekezdése alapján a Vígszínház Nonprofit 
Kft. ügyvezető igazgatói munkakör ellátására pá-
lyázatot ír ki az előterjesztés 2. sz. melléklete sze-
rinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy 
tegye meg a szükséges intézkedéseket a pályázati 
felhívás megjelentetése érdekében.

Határidő: 90 nap 
Felelős: Karácsony Gergely 

1161/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Az előadó-művészeti szervezet vezetőjének vá-
lasztására irányuló pályázati eljárásról és a munka-
kör betöltésének szabályairól szóló 155/2017. (VI. 
15.) Kormány rendelet 4. § (1) bekezdés e) pont-
jában előírtaknak megfelelően a Szabad Tér Szín-
ház Nonprofit Kft., valamint a Vígszínház Nonpro-
fit 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: Karácsony Gergely 

1162/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Az előadó-művészeti szervezet vezetőjének válasz-
tására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör 
betöltésének szabályairól szóló 155/2017. (VI. 15.) 
Kormány rendelet 4. § (1) bekezdésében előírtak-
nak megfelelően felkéri a főpolgármestert, hogy 
tegye meg a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft., 
valamint a Vígszínház Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatokat véle-
ményező szakmai bizottság felkérésére vonatkozó 
intézkedéseket.

Határidő: 150 nap 
Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 3. pontja: Javaslat a Főpolgármeste-
ri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti 
Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető illet-
ménykiegészítés mértékéről szóló önkormányzati rende-
let megalkotására, továbbá előzetes kötelezettségválla-
lásokra

Előterjesztő: dr. Számadó Tamás 

A Fővárosi Közgyűlés 

megalkotja 44/2019. (XII. 19.) önkormányzati rendeletét 
a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormány-
zati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket 
megillető illetménykiegészítés mértékéről az előterjesz-
tés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1163/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Előzetes kötelezettséget vállal 
a) a Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselői 2020. 
évi illetménykiegészítésének biztosítására a 2020. 
évi költségvetésben a „710901 Igazgatási apparátus 
kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatán 
815 503 E Ft  összegben (ebből: személyi juttatá-
sok 694 045 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 
121 458 E Ft ), valamint a „712403 Adó Főosztály 
kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányza-
tán 106 614 E Ft összegben (ebből: személyi jut-
tatás 90 735 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 
15 879 E Ft);
b) a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazga-
tóság köztisztviselői 2020. évi illetménykiegészí-
tésének biztosítására a 2020. évi költségvetésben a 
„100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igaz-
gatóság” cím támogatási és kiadási előirányzatán 
232 177 E Ft összegben (ebből: személyi juttatá-
sok 197 597 E Ft, a munkadókat terhelő járulékok 
34 580 E Ft);
c) a Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselői 2020. 
évi illetményeltérítésének a Kttv. 133. § (3) bekez-
dése alapján történő biztosítására, a 2020. évi költ-
ségvetésben a „710901 Igazgatási apparátus kiadá-
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sai” cím támogatási és kiadási előirányzatán 681 565 
E Ft összegben (ebből: személyi juttatás 580 055 E 
Ft , a munkaadókat terhelő járulékok 101 510 E Ft), 
valamint a „712403 Adó Főosztály kiadásai” cím tá-
mogatási és kiadási előirányzatán 89 095 E Ft ösz-
szegben (ebből: személyi juttatás 75 826 E Ft, mun-
kaadókat terhelő járulékok 13 269 E Ft);
d) a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgató-
ság köztisztviselői 2020. évi illetményeltérítésének 
biztosítására a 2020. évi költségvetésben a „100101 
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” 
cím támogatási és kiadási előirányzatán 70 629 E Ft 
összegben (ebből: személyi juttatások 60 110 E Ft, 
a munkadókat terhelő járulékok 10 519 E Ft).

1164/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon ar-
ról, hogy a Főpolgármesteri Hivatal és a Fővárosi 
Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság köztisztvi-
selői 2020. évi illetménykiegészítésének és 2020. 
évi illetményeltérítésének fedezete a 2020. évi költ-
ségvetésbe betervezésre kerüljön.

Határidő: a 2020. évi költségvetés tervezése
Felelős: Karácsony Gergely 

1165/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Előzetes kötelezettséget vállal 2020. évre a Buda-
pest Ösztöndíj Program 5 000 E Ft összegű pénz-
ügyi fedezetének a „888001 Önkormányzati válasz-
tott tisztviselők kiadásai és a Budapest Ösztöndíj 
Program” cím személyi juttatások előirányzatán 
történő biztosítására.

1166/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon ar-
ról, hogy a 2020. évi költségvetésben betervezésre 
kerüljön a Budapest Ösztöndíj Program pénzügyi 
fedezete.

Határidő: a 2020. évi költségvetés tervezése
Felelős: Karácsony Gergely 

1167/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Előzetes kötelezettséget vállal 2020., 2021. évekre 
annak érdekében, hogy a foglalkozás-egészségügyi 
ellátás adott év január 1. napjától biztosítva legyen 
a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím tá-
mogatási és kiadási előirányzatán a személyi jutta-
tások és járulékok kiadások előirányzatának terhére 
összesen 3 473 E Ft/év összegben (ebből: személyi 
juttatás 3 000 E Ft, járulék 473 E Ft) történő bizto-
sítására. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 
938/2018. (XI. 14.), valamint a 939/2018. (XI. 14.) 
Főv. Kgy. határozatot.

1168/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon ar-
ról, hogy 2020., 2021. évi költségvetésben beter-
vezésre kerüljön a foglalkozás-egészségügyi szol-

gáltatás tárgyú szerződés megkötéséhez szükséges 
pénzügyi fedezet.

Határidő: a 2020., 2021. évi költségvetés tervezése
Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 4. pontja: Javaslat a Főpolgármeste-
ri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti 
Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető szo-
ciális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 65/2013. 
(IX. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Számadó Tamás 

A Fővárosi Közgyűlés 

megalkotja 45/2019. (XII. 19.) önkormányzati rendeletét 
a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormány-
zati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket 
megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról 
szóló 65/2013. (IX. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításá-
ról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1169/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
előzetes kötelezettséget vállal 2020. évre az üdülési 
szolgáltatás igénybevételéhez szükséges 12 119 E 
Ft összegű pénzügyi fedezetnek a „710902 Igazga-
tási apparátus kiadásai” cím munkaadót terhelő já-
rulékok előirányzatán történő biztosítására.

1170/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon ar-
ról, hogy a 2020. évi költségvetésben betervezésre 
kerüljön az üdülési szolgáltatás igénybevételéhez 
szükséges pénzügyi fedezete.

Határidő: a 2020. évi költségvetés tervezése
Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 5. pontja: Javaslat a nevelési-oktatá-
si intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjak 
és nyersanyagnorma megállapításáról szóló 6/2015. (II. 
16.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Gy. Németh Erzsébet 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1171/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a nevelési-oktatási intézményekben 
alkalmazandó étkezési térítési díjak és nyersanyag-
norma megállapításáról szóló 6/2015. (II. 16.) Főv. 
Kgy. rendelet módosításával az élelmiszerárak 
emelkedése miatt a szükséges mértékben megemeli 
a napi nyersanyagnormákat a térítési díjak változat-
lanul hagyása mellett, ezzel a nyersanyagnormák 
megemeléséből adódó többletkiadást nem hárítja 
tovább a térítési díjat fizetők részére.
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A Fővárosi Közgyűlés 

megalkotja 46/2019. (XII. 19.) önkormányzati rendeletét 
a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étke-
zési térítési díjak és nyersanyagnorma megállapításáról 
szóló 6/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításá-
ról az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1172/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
a gyermekétkeztetés 2020. évi többletkiadásai fede-
zetének biztosítása érdekében csökkenti a „930001 
Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tarta-
lékok előirányzatát 218 790 E Ft-tal és azonos ösz-
szeggel megemeli a „918801 Működési célú kötele-
zettségvállalások átütemezési kerete” cím kiadási, 
azon belül a tartalékok előirányzatát. 

1173/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-mó-
dosításról szóló döntést vezesse át a költségvetési 
rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása 

Felelős: Karácsony Gergely 

1174/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a 2020. 
évi költségvetés tervezése során a „390501 Étkezte-
tési Szolgáltató Gazdasági Szervezet” cím támoga-
tási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi 
dologi kiadás) előirányzatán a gyermekétkeztetés 
többletkiadásainak fedezetére 218 790 E Ft-ot tar-
tós jelleggel biztosít.

Határidő: a 2020. évi költségvetés tervezése
Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 6. pontja: Javaslat a fővárosi szintű ér-
dekegyeztetésről szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: Kiss Ambrus 

A Fővárosi Közgyűlés 

megalkotja 47/2019. (XII. 19.) önkormányzati rendeletét 
a fővárosi szintű érdekegyeztetésről az előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerint.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1175/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a FŐÉT-be 2020. január 1-től ta-
nácskozási joggal az alábbi személyeket delegálja:
– Büttl Ferenc
– Dávid Ferenc 

– Komjáthi Imre
– Ughy Attila
– Dukán András Ferenc.

Határidő: 2020. január 1.
Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 7. pontja: Javaslat a regisztrált álláske-
resők budapesti utazási kedvezményének megteremtésé-
hez szükséges döntések meghozatalára

Előterjesztő: Karácsony Gergely 

A Fővárosi Közgyűlés 

megalkotja 48/2019. (XII. 19.) önkormányzati rendeletét 
a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról 
szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításá-
ról az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1176/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkor-
mányzata és a BKK Zrt. közötti feladat-ellátásról és 
közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 7. sz. 
módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete sze-
rinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak 
aláírására.  

Határidő: 10 nap 
Felelős: Karácsony Gergely 

1177/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Közle-
kedési Központ Zrt. vezérigazgatójának bevonásá-
val az utazási kedvezmények biztosítása érdekében 
érintett, illetékes hatóságokkal és szervezetekkel a 
szükséges egyeztetéseket folytassa le. 

Határidő: 10 nap 
Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 8. pontja: Javaslat „849102 Krízisellá-
tás biztosítása” cím terhére biztosítandó támogatások jó-
váhagyására

Előterjesztő: Karácsony Gergely 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1178/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a hajléktalanellátás területén a téli 
krízisidőszakban szükséges többletkiadások fede-
zetének biztosítása érdekében, a rovarmentesítés 
(poloska és csótányirtás) koordinált és hatékony 
megvalósításához, valamint a hajléktalan embe-
rek megfelelő ellátási és elhelyezési körülménye-
inek biztosításához 15 500 E Ft támogatást bizto-
sít a Menhely Alapítvány részére. Az Alapítvány a 
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támogatás összegét partnerszervezeteivel közösen 
(hajléktalan ellátásban a Főváros területén közre-
működő szolgáltatók) használja fel a téli krízisidő-
szakban felmerülő többletkiadásokra.

1179/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
A támogatási szerződésben megjelölt felada-
tok fedezetének biztosítása érdekében csökken-
ti a „849102 Krízisellátás biztosítása” cím kiadá-
si, azon belül az egyéb működési célú támogatások 
államháztartáson kívülre és EU-nak előirányzatát 
15 500 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel meg-
emeli a „830302 Menhely Alapítvány” cím, azon 
belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kí-
vülre és az EU-nak kiadások előirányzatát.

1180/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-mó-
dosításokat vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása 

Felelős: Karácsony Gergely 

1181/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkor-
mányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy.  rendelet 7. 
mellékletének 6.9 pontjában a főpolgármesterre át-
ruházott hatáskörét és jóváhagyja, megköti Buda-
pest Főváros Önkormányzata és a Menhely Alapít-
vány közötti támogatási szerződést az előterjesztés 
melléklete szerint és felkéri a főpolgármestert an-
nak aláírására.

Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 9. pontja: Javaslat Főpolgármesteri Ke-
retből alapítványok támogatására

Előterjesztő: Karácsony Gergely 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1182/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h. 
főpolgármester javaslata alapján az alábbi állam-
háztartáson kívüli szervezeteket támogatja:

Sorszám Szervezet megnevezése Támogatás célja Támogatás 
összege

Támogatás 
jellege

1.
Értelmi Fogyatékosok Napközi 
Otthona GYÖNGYSZEMEK 
Alapítvány

Az Alapítvány részére középsúlyos értelmi fogyatékos felnőttek szállítására 
alkalmas 9 személyes kisbusz beszerzésének költségeire támogatás 2 500 E Ft beruházás

2. Frank Ignác Alapítvány

2020. második félévében a nagyvárosi önkormányzati agglomerációk, 
valamint a nagyvárosi térségek közszolgálatatás szervezésével és azok 
finanszírozásával kapcsolatosan megrendezésre kerülő nemzetközi 
konferencia szervezési költségeire támogatás

1 500 E Ft működés

Összesen: 4 000 E Ft

1183/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Az előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a 
„912102 Főpolgármesteri keret céltartalék” cím ki-
adási, azon belül a tartalékok előirányzatát 4 000 E 
Ft-tal, és egyidejűleg azonos összeggel megemeli a 
„844702 Főpolgármesteri Keret” cím kiadási elő-
irányzatát (a kiadásból: egyéb működési célú támo-
gatások áht-n kívülre és az EU-nak 1 500 E Ft-tal, 
egyéb beruházási célú támogatások áth-n kívülre és 
az EU-nak 2 500 E Ft).

1184/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-mó-
dosításról szóló döntéseket vezesse át a költségve-
tési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása 

Felelős: Karácsony Gergely 

1185/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére.

Határidő: 90 nap 
Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 10. pontja: Javaslat az idegenforgalmi 
adóról szóló 31/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosítására

Előterjesztő: Kiss Ambrus 

A Fővárosi Közgyűlés 

megalkotja 49/2019. (XII. 19.) önkormányzati rendeletét 
az idegenforgalmi adóról szóló 31/1994. (VI. 10.) Főv. 
Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. mel-
léklete szerint.

A napirend 11. pontja: Javaslat egyes dísz- és közvi-
lágítást érintő döntések meghozatalára

Előterjesztő: Tüttő Kata 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1186/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Várkapitányság Integrált 
Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt.-vel a Bu-
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davári Palota és a Várkert Bazár dísz- és közvilágítá-
sának üzemeltetésére vonatkozó díszvilágítási köz-
feladat teljesítésében való együttműködésről szóló 
megállapodás 1. módosításáról szóló szerződést az 
előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal 
és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Karácsony Gergely 

A Fővárosi Közgyűlés 

megalkotja 50/2019. (XII. 19.) önkormányzati rendeletét 
a Budapest főváros díszvilágításáról szóló 67/2012. (IX. 
28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 4. 
sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1187/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a BDK Budapesti Dísz- és 
Közvilágítási Kft.-vel a támogatási szerződést 
716 000 E Ft összeggel az előterjesztés 14. sz. mel-
léklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármes-
tert, hogy gondoskodjon annak taggyűlési döntést 
követő aláírásáról.

Határidő: a TVI jóváhagyása ismeretében a BDK Bu-
dapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő 
taggyűlését követő 15 napon belül

Felelős: Karácsony Gergely 

1188/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy 
dönt, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási 
Kft. soron következő taggyűlésén a Budapest Fővá-
ros Önkormányzata, mint tag képviseletében eljáró 
személy kötött mandátummal eljárva „igen” szava-
zatával támogassa azon döntést, hogy a taggyűlés 
jóváhagyja a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítá-
si Kft. és a Budapest Főváros Önkormányzata kö-
zötti, a 2019. évi támogatási szerződés megkötését. 
Felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő megha-
talmazásának aláírására és kiadására.

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

Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 12. pontja: Javaslat a Duna-parti Építé-
si Szabályzat (DÉSZ) módosításaira és hibajavításaira

Előterjesztő: Karácsony Gergely 

A Fővárosi Közgyűlés 

megalkotja 51/2019. (XII. 19.) önkormányzati rende-
letét a Duna-parti építési szabályzatról szóló 35/2018. 

(X. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a XXII. kerü-
let Budatétény és Nagytétény Duna-parti területére vo-
natkozóan az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tar-
talommal.

Megalkotja 52/2019. (XII. 19.) önkormányzati rende-
letét a Duna-parti építési szabályzatról 36/2018. (X. 30.) 
Főv. Kgy. rendelet módosításáról a XIII. kerület Duna-
parti területére vonatkozóan az előterjesztés 2. sz. mel-
léklete szerinti tartalommal.

Megalkotja 53/2019. (XII. 19.) önkormányzati rende-
letét a Duna-parti építési szabályzatról szóló 4/2018. (II. 
14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az Újbuda Duna-
parti területére vonatkozóan az előterjesztés 3. sz. mel-
léklete szerinti tartalommal.

Megalkotja 54/2019. (XII. 19.) önkormányzati ren-
deletét a Duna-parti építési szabályzatról szóló 50/2018. 
(XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a Duna-part 
Budapest V., IX. és XXI. kerületi szakaszára vonatkozó-
an az előterjesztés 4. sz.  melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1189/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésekben sze-
replő módosítások fővárosi nyilvántartáson történő 
átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Karácsony Gergely 

1190/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésekről az ál-
lami főépítészi hatáskörében eljáró Budapest Fővá-
ros Kormányhivatalát, valamint az érintett önkor-
mányzatok polgármestereit tájékoztassa.

Határidő: 45 nap 
Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 13. pontja: Javaslat a szociálpolitikai 
ágazathoz tartozó szervezetekhez kapcsolódó fenntartói 
és tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztők: Gy. Németh Erzsébet, Kiss Ambrus 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1191/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
kötelezettséget vállal az alábbiak szerint a felada-
tokhoz kapcsolódóan:
• „Tűzjelző rendszer kiépítése a Fővárosi Önkor-

mányzat Gödöllői Idősek Otthona intézmény-
ben” tárgyú feladat megvalósítása érdekében to-
vábbi 32 000 E Ft;
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• „BMSZKI Bánya utcai telephely támfal 
veszélytelenítés és felújítás” tárgyú új felújítá-
si feladat megvalósítása érdekében 25 000 E Ft;

• Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek 
Otthona, valamint a Budapesti Módszertani Szo-
ciális Központ és Intézményei költségvetési in-
tézmények által jelzett, műszaki szempontból 
befogadott vis maior eseményekhez kapcsolódó 
fedezet, összesen: 3 076 E Ft összegű támogatás 
biztosítására.

1192/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
A „Tűzjelző rendszer kiépítése a Fővárosi Önkor-
mányzat Gödöllői Idősek Otthona intézményben” 
tárgyú beruházási, a „BMSZKI Bánya utcai telep-
hely támfal veszélytelenítés és felújítás” tárgyú fel-
újítási feladatok megvalósítása, valamint a Fővá-
rosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona 
és a Budapesti Módszertani Szociális Központ és 
Intézményei költségvetési intézmények által jel-
zett, műszaki szempontból befogadott vis maior 
eseményekhez kapcsolódó fedezet biztosítása érde-
kében 60 076 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általá-
nos tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok 
előirányzatát, ezzel egyidejűleg:
• a feladat 2019. évi előirányzatának átütemezése 

érdekében – csökkenti a „211401 Fővárosi Ön-
kormányzat Gödöllői Idősek Otthona” cím tá-
mogatási és kiadási, azon belül céljelleggel tá-
mogatott intézményi beruházások előirányzatán 
a „Tűzjelző rendszer kiépítése a Fővárosi Ön-
kormányzat Gödöllői Idősek Otthona intézmény-
ben” feladatot 17 900 E Ft-tal (a kiadásból: cél-
jelleggel támogatott intézményi beruházások 
14 094 E Ft, beruházási célú előzetesen felszá-
mított áfa 3 806 E Ft), ezzel egyidejűleg – a fel-
adat 2020. évi ütemének fedezetére – megemeli 
a „840701 Évközi indítású önkormányzati beru-
házások” cím kiadási, azon belül a céljelleggel 
támogatott intézményi beruházások előirányza-
tán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 
49 900 E Ft-tal. 

 Ezzel a feladat összköltsége 53 057 E Ft-ra mó-
dosul. (A feladat 2019. évi előirányzata 3 157 E 
Ft – a kiadásból céljelleggel támogatott intéz-
ményi beruházások 2 486 E Ft, beruházási célú, 
előzetesen felszámított áfa: 671 E Ft, 2020. évi 
üteme: 49 900 E Ft – ebből céljelleggel támoga-
tott intézményi beruházások 39 291 E Ft, beru-
házási célú, előzetesen felszámított áfa: 10 609 
E Ft);

• a feladat 2019. évi előirányzatának megterem-
tése érdekében – tervbe veszi a „212701 Bu-
dapesti Módszertani Szociális Központ és In-
tézményei” cím támogatási és kiadási, azon 
belül céljelleggel támogatott intézményi felújí-
tások előirányzatán az új „BMSZKI Bánya ut-

cai telephely támfal veszélytelenítés és felújítás” 
7 000 E Ft-tal (a kiadásból céljelleggel támo-
gatott intézményi beruházások 5 512 E Ft, fel-
újítási célú, előzetesen felszámított áfa: 1 488 E 
Ft), továbbá – a feladat 2020. évi ütemének fe-
dezetére – megemeli a „840901 Évközi indítá-
sú önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon 
belül a céljelleggel támogatott intézményi felújí-
tások előirányzatán a „Felújítások átütemezésé-
nek tartaléka”-t 18 000 E Ft-tal.

 Ezzel a feladat összköltsége: 25 000 E Ft (a 
2019. évi előirányzata 7 000 E Ft – a kiadás-
ból céljelleggel támogatott intézményi felújítá-
sok 5 512 E Ft, felújítási célú, előzetesen felszá-
mított áfa: 1 488 E Ft, 2020. évi üteme: 18 000 
E Ft – ebből céljelleggel támogatott intézményi 
felújítások 14 173 E Ft, felújítási célú, előzete-
sen felszámított áfa: 3 827 E Ft);

• 1 611 E Ft-tal tervbe veszi a „212301 Fővárosi 
Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Ottho-
na” cím támogatási és kiadási, azon belül cél-
jelleggel támogatott intézményi beruházások 
előirányzatán az új „Fővárosi Önkormányzat 
Vámosmikolai Idősek Otthona visegrádi telep-
helyen kazán csere vis maior” tárgyú feladatot. 
A feladat összköltsége: 1 611 E Ft (a kiadásból 
céljelleggel támogatott intézményi beruházás 
1 268 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámí-
tott áfa 343 E Ft).

• 838 E Ft-tal tervbe veszi a „212301 Fővárosi Ön-
kormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona” cím 
támogatási és kiadási, azon belül céljelleggel tá-
mogatott intézményi beruházások előirányzatán 
az új „Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai 
Idősek Otthona székhelyen villámcsapás miatt 
meghibásodott eszközök pótlása vis maior” tár-
gyú feladatot. A feladat összköltsége: 838 E Ft 
[a kiadásból: céljelleggel támogatott intézményi 
beruházás 428 E Ft, beruházási célú előzetesen 
felszámított áfa 115 E Ft, valamint dologi kiadá-
sok (többi dologi kiadás) 295 E Ft].

• 627 E Ft-tal tervbe veszi a „212701 Budapesti 
Módszertani Szociális Központ és Intézményei” 
cím támogatási és kiadási, azon belül céljelleg-
gel támogatott intézményi felújítások előirány-
zatán az új „Budapesti Módszertani Szociális 
Központ és Intézményei Gyáli úti telephelyen 
csapadék elvezető csatorna csere vis maior” tár-
gyú feladatot. A feladat összköltsége: 627 E Ft 
(a kiadásból: céljelleggel támogatott intézményi 
beruházás 493 E Ft, beruházási célú előzetesen 
felszámított áfa 134 E Ft).

1193/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros 
Önkormányzata és intézményei beruházási és fel-
újítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásá-
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nak, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 
30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében a 
Költségvetési Bizottságra átruházott véleményezé-
si, és a Tulajdonosi Bizottságra átruházott döntési 
hatáskört és jóváhagyja: 
• a „Tűzjelző rendszer kiépítése a Fővárosi Ön-

kormányzat Gödöllői Idősek Otthona intéz-
ményben” tárgyú, 7794 egyedi azonosító számú 
beruházási engedélyokirat 1. sz. módosítását az 
előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalom-
mal, valamint

• a „BMSZKI Bánya utcai telephely támfal 
veszélytelenítés és felújítás” tárgyú, 7811 egye-
di azonosító számú felújítási engedélyokiratot az 
előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalom-
mal.

Egyidejűleg felkéri a főpolgármestert az engedély-
okirat-módosítás, valamint az engedélyokirat alá-
írására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Karácsony Gergely 

1194/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Fő-
városi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Ottho-
na, és a Budapesti Módszertani Szociális Központ 
és Intézményei költségvetési szervek által, a vis 
maior jellegre tekintettel megkezdett feladatokhoz 
kapcsolódó kifizetések a költségvetési rendeletben 
történő átcsoportosítást követően – engedélyokirat-
készítési kötelezettség nélkül – elszámolást követő-
en történő átutalásáról.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása 

Felelős: Karácsony Gergely 

1195/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Elfogadja a Budapest Esély Nonprofit Kft. 2018. 
évi alulkompenzációjához kapcsolódó többletfede-
zet – 3.657 E Ft – biztosítását.

1196/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Esély Nonprofit Kft. 2018. évi 
alulkompenzációjának fedezete érdekében 3 657 E 
Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím 
kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát, és 
ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a 
„850102 Budapest Esély Nonprofit Kft” cím kiadá-
si, azon belül az egyéb működési célú támogatások 
áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

1197/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
alulkompenzáció összegének, 3 657 E Ft-nak az át-
utalásáról a Budapest Esély Nonprofit Kft. számára.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

1198/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-mó-
dosításról szóló döntést vezesse át a költségvetési 
rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása 

Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 14. pontja: Javaslat egyes kulturális tár-
saságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntések meghoza-
talára

Előterjesztő: dr. Számadó Tamás 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1199/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, az Új 
Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Társaság 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szer-
vezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 2. 
sz. melléklete szerinti tartalommal. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntés-
ről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján a Társaság 
vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Karácsony Gergely 

1200/2019. (XII. 11.) 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 Kato-
na József Színház Nonprofit Korlátolt Felelőssé-
gű Társaság legfőbb szerveként eljárva módosítja 
a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 5. szá-
mú melléklete szerinti tartalommal, valamint jóvá-
hagyja az egységes szerkezetbe foglalt alapító ok-
iratot az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti 
tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosí-
tás és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 
aláírására, valamint arra, hogy az alapítói döntés-
ről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján a Társaság 
vezető tisztségviselőjét értesítse annak érdekében, 
hogy a változások Cégbírósághoz való bejelentése 
a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével 
megtörténjen.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 15. pontja: Javaslat a BFVK Zrt. 2019. 
évi éves közszolgáltatási szerződésének 2. számú módo-
sítására

Előterjesztő: Kiss Ambrus
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1201/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
43. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti 
a BFVK Zrt. 2019. évi éves közszolgáltatási szer-
ződésének 2. számú módosítását az előterjesztés 
melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpol-
gármestert, hogy gondoskodjon a szerződésmódo-
sítás aláírásáról.

Határidő: 45 nap 
Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 16. pontja: Javaslat 2020. évi folyószám-
la-hitelkeret jóváhagyására

Előterjesztő: Kiss Ambrus 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1202/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányza-
ta a 2020. évben a tárgyévi gazdálkodásához leg-
feljebb 25 000 M Ft összegű folyószámlahitelt vesz 
igénybe.

1203/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
A „2020. évi folyószámla-hitelkeret szerződés” tár-
gyú beszerzési eljárásban érvényessé nyilvánítja az 
OTP Bank Nyrt. ajánlatát.

1204/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
A „2020. évi folyószámla-hitelkeret szerződés” tár-
gyú beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, 
és nyertesként az OTP Bank Nyrt. ajánlattevőt je-
löli meg. 

1205/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal, hogy a 2020. évi folyó-
számlahitel igénybevételének és visszafizetésének 
időtartama alatt annak költségeit a 2020. évi költ-
ségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve a költ-
ségvetési előirányzat-módosítások során figyelem-
be veszi.

Határidő: a 2020. évi költségvetés tervezése, illetve 
folyamatosan a 2020. év során 

Felelős: Karácsony Gergely 

1206/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 2. sz. mellék-
lete szerinti szerződést, és felkéri a főpolgármestert 
annak aláírására.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 17. pontja: Javaslat a FÁNK fejlesztése 
érdekében a Budapest XIV. ker., 29743 hrsz.-ú ingatlan 
ingyenes tulajdonba adási szerződésének elfogadására

Előterjesztő: Kiss Ambrus 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1207/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 42. § 16. pontjában foglalt 
hatáskörében eljárva jóváhagyja és megköti a Bu-
dapest XIV. kerület belterület 29743 helyrajzi szám 
alatt felvett, természetben Budapest XIV. kerület, 
Varannó u. 2–4. szám alatti kivett kutatóintézet 
megnevezésű, 2 226 m² területű ingatlanra vonat-
kozó, az előterjesztés 4. sz. mellékletében csatolt 
„Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan 
ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” tár-
gyú szerződést. 
Felhatalmazza a főpolgármestert a Tulajdonba adá-
si megállapodás és a szükséges nyilatkozatok alá-
írására.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 18. pontja: Javaslat az FCSM Zrt. köz-
gyűlésére szóló mandátum kiadására

Előterjesztő: Tüttő Kata 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1208/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Láng Zsoltnak az előterjesztés 
napirendről történő levételére irányuló ügyrendi in-
dítványát.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1209/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
egyetért az előterjesztés mellékletét képező megál-
lapodástervezet aláírásával.

Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Karácsony Gergely 

1210/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy 
dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. so-
ron következő közgyűlésén Budapest Főváros Ön-
kormányzata mint részvényes képviseletében eljáró 
személy kötött mandátummal eljárva „igen” szava-
zatával támogassa az alábbi döntések meghozatalát 
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az 1209/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. határozat szerin-
ti megállapodás aláírása esetén:
Az FCSM Zrt. 2019. május 31. napján 4/2019. sz. 
közgyűlési határozattal elfogadott éves beszámo-
lója (mérleget, eredménykimutatást, kiegészítő 
melléklet és üzleti jelentés) alapján a 2018. üzle-
ti évre a Befektető részére az FCSM igazgatósága 
által korábban javasolt (és az FCSM 2019. május 
31. napi közgyűlése 5/2019. sz. határozatával el-
utasított) mértékű, azaz 4 036 667 000 Ft összegű 
osztalék megállapítását és kifizetését elfogadja az-
zal, hogy az osztalékszámításra vonatkozó Fővá-
rosi Önkormányzat általi vizsgálatok lezárása és a 
tulajdonosok közötti egyeztetések lefolytatása – a 
2016., 2017. és 2018. évekre megállapított oszta-
lék összege vonatkozásában – az osztalékszámítás 
felülvizsgálatának eredménye függvényében leg-
később 2020. május 31-ig megtörténik. Amennyi-
ben az osztalékszámításra vonatkozó egyeztetések 
lezárását követően az osztalékelsőbbséggel rendel-
kező Befektetők részére a korábban megállapított 
összegtől pozitív vagy negatív irányban eltérő ösz-
szegű osztalék jár, a különbözettel a 2019. évi osz-
talék megállapításakor és kifizetéskor a Befektetők 
és a Fővárosi Önkormányzat utólag elszámolnak. 
A 2019. év vonatkozásában erre irányuló szabály-
szerű javaslat esetében a részvényesi szerződés sze-
rinti osztalékelőleg kifizetését megszavazza.
Felkéri a főpolgármestert a részvényes képviselő 
meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésé-
nek napja 

Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 19. pontja: Javaslat köznevelési feladat-
ellátást szolgáló ingó és ingatlan vagyon állami fenntar-
tó részére történő átadásával kapcsolatos döntések meg-
hozatalára

Előterjesztők: Kiss Ambrus, Gy. Németh Erzsébet 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1211/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és a Budapesti Gazdasági Szakképzési 
Centrum által kötött vagyonkezelési szerződés 3. 
számú módosítását az előterjesztés 3. számú mel-
léklete szerinti tartalommal, valamint a módosítá-
sokkal egységes szerkezetű vagyonkezelési szer-
ződést az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti 
tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerző-
dés aláírására. 

Határidő: 90 nap 
Felelős: Karácsony Gergely 

1212/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és a Budapesti Komplex Szakképzési 
Centrum által kötött vagyonkezelési szerződés 2. 
számú módosítását az előterjesztés 6. számú mel-
léklete szerinti tartalommal, valamint a módosítá-
sokkal egységes szerkezetű vagyonkezelési szer-
ződést az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti 
tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerző-
dés aláírására. 

Határidő: 90 nap 
Felelős: Karácsony Gergely 

1213/2019. (XII. 11.) 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 Önkormányza-
ta vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. 
Kgy. rendelet 22. § (2) bekezdésében a Tulajdono-
si Bizottságra átruházott hatáskört, és a Budapest 
XIV. kerület 39221/3 helyrajzi szám alatt felvett, 
természetben az 1144 Budapest, Kerepesi út 124. 
szám alatti ingatlanban található szolgálati lakás 
helyiségcsoportját kivonja a lakásállományból, és 
helyiséggé nyilvánítja a Budapesti Műszaki Szak-
képzési Centrum részére – köznevelési közfeladat 
ellátása érdekében – történő vagyonkezelésbe adás 
céljából.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

1214/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
A Budapest XIV. kerület 39221/3 helyrajzi szám 
alatt felvett, természetben az 1144 Budapest, Kere-
pesi út 124. szám alatti ingatlan 56/5976 tulajdoni 
hányadát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 4. § 1.8. pontja szerinti közfeladat 
ellátása érdekében ingyenesen a Budapesti Műsza-
ki Szakképzési Centrum részére vagyonkezelésbe 
adja. Ennek érdekében jóváhagyja és megköti a 
Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti 
Műszaki Szakképzési Centrum által kötött vagyon-
kezelési szerződés 1. számú módosítását az előter-
jesztés 10. számú melléklete szerinti tartalommal, 
valamint a módosításokkal egységes szerkezetű va-
gyonkezelési szerződést az előterjesztés 11. számú 
melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpol-
gármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 90 nap 
Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 20. pontja: Javaslat Budapest Főváros 
Levéltára alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: dr. Számadó Tamás 
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1215/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
módosítja Budapest Főváros Levéltára jelenleg ha-
tályos alapító okiratát az előterjesztés 2. számú mel-
léklete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ala-
pító okiratot az előterjesztés 3. számú melléklete 
szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a 
módosító okirat aláírására, valamint az intézmény 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az 
előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalom-
mal történő kiadására, továbbá a törzskönyvi nyil-
vántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésekre.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 21. pontja: Javaslat a Budapesti Német 
Iskola Alapítvány alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: dr. Számadó Tamás 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1216/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az Alapítványi Tanács tagjának Je-
nei Júliát bízza, választja meg hároméves határo-
zott időre. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

1217/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Budapesti Német Iskola Alapítvány 
alapítóinak határozatát az előterjesztés 3. számú 
melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpol-
gármestert az alapítói határozat aláírására és kiadá-
sára.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Karácsony Gergely 

1218/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Budapesti Német Iskola Alapítvány-
nak az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti, 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapí-
tó okiratát, és felkéri a főpolgármestert a módosítá-
sokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, 
valamint annak német nyelvű hiteles fordításának 
aláírására és kiadására.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 22. pontja: Javaslat a köznevelési ágazat 
költségvetési intézményeinek céljelleggel támogatott fel-
újítási feladataihoz kapcsolódó döntések meghozatalára

Előterjesztő: Gy. Németh Erzsébet 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1219/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
kötelezettséget vállal a „Fővárosi Önkormányzat 
Óvodája részleges tetőfelújítás” tárgyú felújítási 
feladat megvalósítása érdekében (engedélyokirat 
száma: 7664) 15 000 E Ft többlettámogatás bizto-
sítására és a feladat forrásának átütemezésére, va-
lamint egyetért azzal, hogy a 7760 azonosítójú en-
gedélyokiratban foglalt diétás konyha kialakítása a 
Hallássérültek Iskolája helyszínen valósuljon meg, 
ehhez kapcsolódóan a feladat nevének „Helyiség 
felújítás-átalakítás diétás konyha kialakítása céljá-
ból Hallássérültek Iskolája”-ra történő megváltoz-
tatásával, továbbá a feladat forrásának átütemezé-
sével a teljes költség változatlanul hagyása mellett.

1220/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h. 
• A „Fővárosi Önkormányzat Óvodája részleges 

tetőfelújítás” feladat megvalósítása érdekében 
15 000 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános 
tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok 
előirányzatát, továbbá – a feladat 2019. évi elő-
irányzatának átütemezése érdekében – csökken-
ti a „390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája” 
cím támogatási és kiadási, azon belül céljelleg-
gel támogatott intézményi felújítások előirány-
zatán a „Fővárosi Önkormányzat Óvodája rész-
leges tetőfelújítás” feladatot 45 000 E Ft-tal (a 
kiadásból: céljelleggel támogatott intézményi 
felújítások 35 433 E Ft, felújítási célú előzetesen 
felszámított áfa 9 567 E Ft), ezzel egyidejűleg – 
a feladat 2020. évi ütemének fedezetére – meg-
emeli a „840901 Évközi indítású önkormányzati 
felújítások” cím kiadási, azon belül a céljelleg-
gel támogatott intézményi felújítások előirány-
zatán a „Felújítások átütemezésének tartaléka”-t 
60 000 E Ft-tal.

 Ezzel a feladat összköltsége 65 000 E Ft-ra módo-
sul. (A feladat 2019. évi előirányzata 5 000 E  Ft 
– a kiadásból céljelleggel támogatott intézmé-
nyi felújítások 3 937 E Ft, felújítási célú előzete-
sen felszámított áfa: 1 063 E Ft, 2020. évi üteme: 
60 000 E Ft – ebből céljelleggel támogatott intéz-
ményi felújítások 47 244 E Ft, felújítási célú, elő-
zetesen felszámított áfa: 12 756 E Ft).

• A „Helyiség felújítás-átalakítás diétás konyha 
kialakítása céljából Hallássérültek Iskolája” fel-
adat megvalósítása, továbbá a feladat 2019. évi 
előirányzatának átütemezése érdekében csök-
kenti a „390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazda-
sági Szervezet” cím támogatási és kiadási, azon 
belül céljelleggel támogatott intézményi fel-
újítások előirányzatán a „Helyiség felújítás-át-
alakítás diétás konyha kialakítása céljából Hal-
lássérültek Iskolája” feladatot 5 000 E Ft-tal (a 
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kiadásból: céljelleggel támogatott intézményi 
felújítások 5 000 E Ft), ezzel egyidejűleg a fel-
adat 2020. évi ütemének fedezetére – megeme-
li a „840901 Évközi indítású önkormányzati fel-
újítások” cím kiadási, azon belül a céljelleggel 
támogatott intézményi felújítások előirányza-
tán a „Felújítások átütemezésének tartaléka”-t 
5 000 E Ft-tal.

 Ezzel a feladat összköltsége változatlanul 
6 000 E Ft. (A feladat 2019. évi előirányzata 
1 000 E Ft – a kiadásból céljelleggel támogatott 
intézményi felújítások 1 000 E Ft, 2020. évi üte-
me: 5 000 E Ft – ebből céljelleggel támogatott 
intézményi felújítások 5 000 E Ft). Az előzete-
sen felszámított áfát az intézmény saját bevéte-
lei terhére finanszírozza.

1221/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros 
Önkormányzata és intézményei beruházási és fel-
újítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásá-
nak, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 
30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében a 
Költségvetési Bizottságra átruházott véleményezé-
si, és a Tulajdonosi Bizottságra átruházott döntési 
hatáskört, és jóváhagyja:
• a „Fővárosi Önkormányzat Óvodája részleges 

tetőfelújítás” tárgyú, 7664 egyedi azonosító szá-
mú felújítási engedélyokirat 2. sz. módosítását 
az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tarta-
lommal, valamint

• a „Helyiség felújítás-átalakítás diétás konyha ki-
alakítása céljából Hallássérültek Iskolája” tár-
gyú, 7760 egyedi azonosító számú felújítási en-
gedélyokirat 1. sz. módosítását az előterjesztés 
4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Egyidejűleg felkéri a főpolgármestert az engedély-
okirat-módosítások aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Karácsony Gergely 

1222/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-mó-
dosításról szóló döntést vezesse át a költségvetési 
rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása 

Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 23. pontja: Javaslat „Kolibri Színház 
Nonprofit Kft. Színház Játszóhely bejáratának és előcsar-
nokának (a vizesblokkal együtt) felújítása” tárgyú fel-
adathoz kapcsolódó döntések meghozatalára

Előterjesztő: Gy. Németh Erzsébet 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1223/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
kötelezettséget vállal a „Kolibri Színház Nonpro-
fit Kft. Színház Játszóhely bejáratának és előcsar-
nokának (a vizesblokkal együtt) felújítása” tárgyú 
feladat új közbeszerzési eljárásának kiírásához 
kapcsolódó 12 700 E Ft többletigény biztosítására a 
„930001 Általános tartalék” cím terhére.

1224/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
A „Kolibri Színház Nonprofit Kft. Színház Játszó-
hely bejáratának és előcsarnokának (a vizesblokkal 
együtt) felújítása” tárgyú feladat megvalósítása ér-
dekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” 
cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 
12 700 E Ft-tal, továbbá – a feladat 2019. évi elő-
irányzatának átütemezése érdekében – csökkenti 
a „840401 Önkormányzati felújítások” cím kiadá-
si előirányzatán a „Kolibri Színház Nonprofit Kft. 
Színház Játszóhely bejáratának és előcsarnokának 
(a vizesblokkal együtt) felújítása” feladatot 96 669 E 
Ft-tal (a kiadásból: önkormányzati felújítások 
74 617 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított 
áfa 20 147 E Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi 
kiadások áfával 1 905 E Ft, ebből nettó 1 500 E Ft, 
áfa 405 E Ft), ezzel egyidejűleg – a feladat 2020. évi 
ütemének fedezetére – megemeli a „840901 Évkö-
zi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási, 
azon belül az önkormányzati felújítások előirány-
zatán a „Felújítások átütemezésének tartaléka”-t 
109 369 E Ft-tal.
Ezzel a feladat összköltsége 117 700 E Ft-ra módo-
sul, 2018. évi tény: 6 045 E Ft, 2019. évi előirányzat 
2 286 E Ft (ebből: fejlesztésekhez kapcsolódó dolo-
gi kiadások áfával 2 286 E Ft, ebből nettó 1 800 E 
Ft, áfa 486 E Ft); 2020. évi ütem: 109 369 E Ft (eb-
ből: önkormányzati felújítások 86 117 E Ft, felújítá-
si célú előzetesen felszámított áfa: 23 252 E Ft).

1225/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros 
Önkormányzata és intézményei beruházási és fel-
újítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyá-
sának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. 
(X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében 
a Költségvetési Bizottságra átruházott véleménye-
zési, és a Tulajdonosi Bizottságra átruházott döntési 
hatáskört és 
– jóváhagyja a „Kolibri Színház Nonprofit Kft. 
Színház Játszóhely bejáratának és előcsarnoká-
nak (a vizesblokkal együtt) felújítása” tárgyú, 7405 
egyedi azonosító számú felújítási engedélyokirat 
4. sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete 
szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja, megköti 



54 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2020. január 24.

a „Kolibri Színház Nonprofit Kft. Színház Játszó-
hely bejáratának és előcsarnokának (a vizesblokkal 
együtt) felújítása” tárgyú, megvalósítási megálla-
podás 4. sz. módosítását az előterjesztés 3. sz. mel-
léklete szerinti tartalommal. 
Egyidejűleg felkéri a főpolgármestert az engedély-
okirat és a megvalósítási megállapodás módosítá-
sának aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Karácsony Gergely 

1226/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-mó-
dosításról szóló döntést vezesse át a költségvetési 
rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása 

Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 24. pontja: Javaslat kulturális szerveze-
tek támogatására

Előterjesztő: Gy. Németh Erzsébet 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1227/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Függetlenül Egymással Közhasz-
nú Egyesület 2019/2020. évi STAFÉTA pályázatá-
nak finanszírozására a Függetlenül Egymással Köz-
hasznú Egyesület számára 24 000 E Ft támogatást 
biztosít a „838202 Függetlenül Egymással Köz-
hasznú Egyesület” cím kiadási, azon belül az egyéb 
működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-
nak előirányzata terhére.

1228/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkor-
mányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 7. mel-
lékletének 6.9 pontjában a főpolgármesterre átruhá-
zott hatáskörét, és jóváhagyja, megköti a Budapest 
Főváros Önkormányzata és a Függetlenül Egymás-
sal Közhasznú Egyesület között a 2019/2020-as 
színházi évadban meghirdetésre kerülő Staféta pá-
lyázat előkészítésével, lebonyolításával, továbbá a 
támogatott produkciók 2020. évi megvalósításával 
kapcsolatos feladatok támogatása tárgyban megkö-
tendő támogatási megállapodást az előterjesztés 
1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri 
a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 45 nap 
Felelős: Karácsony Gergely 

1229/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a 2019. évi Ars Sacra Fesztivál tá-
mogatása érdekében az Ars Sacra Alapítvány szá-

mára 2 000 E Ft támogatást biztosít a „917602 Cél-
tartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok 
ellátására” cím kiadási, azon belül a tartalékok elő-
irányzata terhére.

1230/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
A 2019. évi Ars Sacra Fesztivál támogatása érdeké-
ben 2 000 E Ft-tal csökkenti a „917602 Céltartalék 
egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására” 
cím kiadási, azon belül a 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.

1231/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat 
és az Ars Sacra Alapítvány között a 2019. évi Ars 
Sacra Fesztivál támogatása tárgyban megkötendő 
támogatási megállapodást az előterjesztés 2. számú 
melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpol-
gármestert annak aláírására.

Határidő: 45 nap 
Felelős: Karácsony Gergely 

1232/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a 2019. évi Budapesti Nemzetkö-
zi Gitárfesztivál támogatása érdekében az Eötvös 
Zeneművészeti és Tehetséggondozó Alapítvány 
számára 2 000 E Ft támogatást biztosít a „917602 
Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok 
ellátására” cím kiadási, azon belül a tartalékok elő-
irányzata terhére.

1233/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
A 2019. évi Budapesti Nemzetközi Gitárfesztivál 
támogatása érdekében 2 000 E Ft-tal csökkenti a 
„917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturá-
lis feladatok ellátására” cím kiadási, azon belül a 
tartalékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azo-
nos összeggel megemeli a „847102 Kulturális célú 
kiadások” cím kiadási, azon belül az egyéb műkö-
dési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 
előirányzatát.

1234/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat 
és az Eötvös Zeneművészeti és Tehetséggondozó 
Alapítvány között a 2019. évi Budapesti Nemzet-
közi Gitárfesztivál támogatása tárgyban megkö-
tendő támogatási megállapodást az előterjesztés 3. 
számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a 
főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 45 nap 
Felelős: Karácsony Gergely 
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1235/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a 26. Titanic Filmfesztivál támo-
gatása érdekében a Titanic Filmjelenlét Alapítvány 
számára 1 000 E Ft támogatást biztosít a „917001 
Kulturális és Városarculati keret céltartalék” cím 
kiadási, azon belül a tartalékok előirányzata terhére.

1236/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
A 26. Titanic Filmfesztivál támogatása érdekében 
1 000 E Ft-tal csökkenti a „917001 Kulturális és 
Városarculati keret céltartalék” cím kiadási, azon 
belül a tartalékok előirányzatát, és ezzel egyidejű-
leg azonos összeggel megemeli a „847102 Kulturá-
lis célú kiadások” cím kiadási, azon belül az egyéb 
működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-
nak előirányzatát.

1237/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat 
és a Titanic Filmjelenlét Alapítvány között a 26. 
Titanic Filmfesztivál támogatása tárgyban megkö-
tendő támogatási megállapodást az előterjesztés 4. 
számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a 
főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 45 nap 
Felelős: Karácsony Gergely 

1238/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a 2019. október – 2020. március 
hónapokban megrendezésre kerülő III. Fővárosi 
Palotakoncertek támogatása érdekében a Magyar 
Kamarazenekar Alapítvány számára 1 000 E Ft tá-
mogatást biztosít a „917001 Kulturális és Városar-
culati keret céltartalék” cím kiadási, azon belül a 
tartalékok előirányzata terhére.

1239/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
A 2019. október – 2020. március hónapokban meg-
rendezésre kerülő III. Fővárosi Palotakoncertek 
támogatása érdekében 1 000 E Ft-tal csökkenti a 
„917001 Kulturális és Városarculati keret céltarta-
lék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirány-
zatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel meg-
emeli a „847102 Kulturális célú kiadások” cím 
kiadási, azon belül az egyéb működési célú támo-
gatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

1240/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és 
a Magyar Kamarazenekar Alapítvány között a 2019. 
október – 2020. március hónapokban megrendezés-
re kerülő III. Fővárosi Palotakoncertek támogatása 
tárgyban megkötendő támogatási megállapodást az 
előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalom-
mal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 45 nap 
Felelős: Karácsony Gergely 

1241/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy az Életstratégiák vizuális nyelven 
mozgáskorlátozottak jobb integrálódásáért: prezen-
táció és kiállítás támogatása érdekében a „Csodák 
Völgye” Alapítvány számára 500 E Ft támogatást 
biztosít a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt 
kulturális feladatok ellátására” cím kiadási, azon 
belül a tartalékok előirányzata terhére.

1242/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Az Életstratégiák vizuális nyelven a mozgáskorlá-
tozottak jobb integrálódásáért: prezentáció és kiál-
lítás támogatása érdekében 500 E Ft-tal csökkenti a 
„917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális 
feladatok ellátására” cím kiadási, azon belül a tar-
talékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos 
összeggel megemeli a „847102 Kulturális célú ki-
adások” cím kiadási, azon belül az egyéb működési 
célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak elő-
irányzatát.

1243/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat 
és a „Csodák Völgye” Alapítvány között az Élet-
stratégiák vizuális nyelven a mozgáskorlátozottak 
jobb integrálódásáért: prezentáció és kiállítás támo-
gatása tárgyban megkötendő támogatási megálla-
podást az előterjesztés 6. számú melléklete szerin-
ti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak 
aláírására.

Határidő: 45 nap 
Felelős: Karácsony Gergely 

1244/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-mó-
dosításokról szóló döntést vezesse át a költségveté-
si rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása 

Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 25. pontja: Javaslat a Centrál Színház 
Színházművészeti Nonprofit Kft. póttámogatására

Előterjesztő: Gy. Németh Erzsébet 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1245/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
a Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. 
részére biztosított 2019. évi támogatáshoz kapcso-
lódó előirányzat-rendezés érdekében 3 200 E Ft-
tal csökkenti a „810801 Centrál Színház Nonpro-
fit Kft.” cím kiadási, azon belül az egyéb felújítási 
célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak elő-
irányzatán a „Centrál Színház központi kazán és 
klímarendszer szivattyútelepeinek felújítása” fel-
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adatot ,és ezzel egyidejűleg azonos összeggel cí-
men belül megemeli az egyéb működési célú támo-
gatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát. 
Ezzel a „Centrál Színház Központi kazán és klíma-
rendszer szivattyútelepeinek felújítása” feladat tör-
lésre kerül.

1246/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat 
és a Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit 
Kft. között a 2019. évi közszolgáltatási szerződés 
1. számú módosítását az előterjesztés 2. számú mel-
léklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgár-
mestert annak aláírására.

Határidő: 45 nap 
Felelős: Karácsony Gergely 

1247/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-mó-
dosításról szóló döntést vezesse át a költségvetési 
rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása 

Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 26. pontja: Javaslat a Szabad Tér Szín-
ház N. Kft. Margitszigeti szabadtéri színpad közönség-
forgalmi mosdó felújítása tárgyú feladattal kapcsolatos 
döntések meghozatalára

Előterjesztő: Gy. Németh Erzsébet 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1248/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
kötelezettséget vállal a „Szabad Tér Színház Non-
profit Kft. Margitszigeti Szabadtéri Színpad közön-
ségforgalmi mosdók felújítása” tárgyú feladat pót-
munkáihoz kapcsolódó 10 805 E Ft többletigény 
biztosítására a „930001 Általános tartalék” cím ter-
hére.

1249/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
A „Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszi-
geti Szabadtéri Színpad közönségforgalmi mosdók 
felújítása” tárgyú feladat megvalósítása érdeké-
ben 10 805 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános 
tartalék” cím kiadási, azon belül tartalékok elő-
irányzatát, továbbá azonos összeggel megemeli a 
„840401 Önkormányzati felújítások” cím kiadási 
előirányzatán a „Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 
Margitszigeti Szabadtéri Színpad közönségforgal-
mi mosdók felújítása” tárgyú feladatot (a kiadás-
ból önkormányzati felújítások: 8 508 E Ft, felújítási 
célú, előzetesen felszámított áfa: 2 297 E Ft). Ez-
zel a feladat összköltsége, egyben 2019. évi üteme 
113 805 E Ft-ra módosul (ebből önkormányzati fel-
újítások: 89 410 E Ft, felújítási célú, előzetesen fel-

számított áfa: 24 141 E Ft, fejlesztésekhez kapcso-
lódó dologi kiadások áfával: 254 E Ft, ebből nettó: 
200 E Ft, áfa: 54 E Ft).

1250/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros 
Önkormányzata és intézményei beruházási és fel-
újítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyá-
sának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. 
(X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében 
a Költségvetési Bizottságra átruházott véleménye-
zési, és a Tulajdonosi Bizottságra átruházott döntési 
hatáskört, és 
• jóváhagyja a „Szabad Tér Színház Nonprofit 

Kft. Margitszigeti Szabadtéri Színpad közönség-
forgalmi mosdók felújítása” tárgyú, 7681 egye-
di azonosító számú felújítási engedélyokirat 2. 
sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete 
szerinti tartalommal, valamint

• jóváhagyja, megköti a „Szabad Tér Színház 
Nonprofit Kft. Margitszigeti Szabadtéri Szín-
pad közönségforgalmi mosdók felújítása” tár-
gyú megvalósítási megállapodás 2. sz. módo-
sítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti 
tartalommal.

Egyidejűleg felkéri a főpolgármestert az engedély-
okirat és a megvalósítási megállapodás módosítá-
sának aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Karácsony Gergely 

1251/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-mó-
dosításról szóló döntést vezesse át a költségvetési 
rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása 

Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 27. pontja: Javaslat szerződés megköté-
sére Fajó János Munkácsy Mihály- és Kossuth-díjas fes-
tőművész Térplasztika I. című faliképének letétbe adá-
sa tárgyában

Előterjesztő: Gy. Németh Erzsébet 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1252/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Fajó János Munkácsy Mihály- és Kossuth-díjas 
festőművész által készített műalkotás megóvása 
és hozzáférhetővé tétele érdekében jóváhagyja és 
megköti a szerződést a Térplasztika I. című falikép 
letétbe adása tárgyában az előterjesztés 6. számú 
melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpol-
gármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 90 nap
Felelős: Karácsony Gergely 
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A napirend 28. pontja: Javaslat a Budapesti Sport-
szolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kap-
csolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Gy. Németh Erzsébet 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1253/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és a Budapesti Sportszolgáltató Központ 
Közhasznú Nonprofit Kft. közötti, a közfeladat el-
látásra és közszolgáltatás nyújtására irányuló keret-
szerződést az előterjesztés 1. számú melléklete sze-
rinti tartalommal, egyúttal felkéri a főpolgármestert 
a megállapodás aláírására.

Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 29. pontja: Javaslat a Horizont 2020 
USER-CHI c. projekttel kapcsolatos döntések meghoza-
talára

Előterjesztő: Dorosz Dávid 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1254/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
megvalósítja az új „Horizont 2020 USER-CHI” 
című feladatot 2024. január 31-ig 832 937,5 euró 
(267 289,6 E Ft) összköltséggel az Európai Unió 
100%-os támogatásával.
Kötelezettséget vállal, hogy a feladat bevételi és ki-
adási előirányzata a 2020. évi költségvetés tervezé-
se során, új feladatként megtervezésre kerül.

1255/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „Horizont 2020 USER-CHI” című 
projekt tárgyában az Európai Bizottság és az ETRA 
között kötött támogatási szerződést az előterjesztés 
1. számú melléklete szerinti tartalommal, valamint 
a részét képező csatlakozási formanyomtatványt az 
előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalom-
mal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon 
a csatlakozási formanyomtatvány aláírásáról és be-
nyújtásáról az Európai Bizottság felé.

Határidő: 2019. december 19.
Felelős: Karácsony Gergely 

1256/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „Horizont 2020 USER-CHI” című 
projekt tárgyában az ETRA és a projektpartnerek 
között kötött konzorciumi megállapodást az előter-
jesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon an-
nak aláírásáról és benyújtásáról a konzorciumveze-
tő felé.

Határidő: 2019. december 19.
Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 30. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat Környezetvédelmi Alapjához benyújtott 2019. 
évi pályázatok támogatására

Előterjesztő: Dorosz Dávid 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1257/2019. (XII. 11.) 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 Fővárosi Önkormányzat Környe-
zetvédelmi Alapjáról szóló 12/2009. (III. 13.) Főv. 
Kgy. rendelet 4. § b) pontjában a Klímavédelmi és 
Környezetvédelmi Bizottságra átruházott hatáskö-
rét.

1258/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Környezetvédelmi Alapból a 
Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesület részére 
„Élőhelykezelés, bemutatás, környezeti nevelés, 
tudatformálás, a Tétényi fennsík, helyi természet-
védelmi területen” célra 2 534 000 Ft támogatást 
hagy jóvá.

1259/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Környezetvédelmi Alapból A Fü-
vészkertért Alapítvány részére „Szemléletformálás 
a Füvészkertben 2020-ban” célra 1 231 875 Ft tá-
mogatást hagy jóvá.

1260/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Környezetvédelmi Alapból a Zöld 
Almák Óvodai Alapítvány részére „Legyen zöld az 
Óbudai Almáskert Óvoda udvara!” célra 867 750 Ft 
támogatást hagy jóvá.

1261/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Környezetvédelmi Alapból a Köl-
csey Gimnáziumért Közhasznú Alapítvány részére 
„Belvárosi tanösvény bővítése függőleges növény-
fallal” célra 747 855 Ft támogatást hagy jóvá.

1262/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Környezetvédelmi Alapból a Ke-
let-Pesti Tankerületi Központ – Budapest X. kerü-
leti Zrínyi Miklós Gimnázium részére „Egy fecske, 
hogy csinál nyarat?” célra 1 609 375 Ft támogatást 
hagy jóvá.

1263/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Környezetvédelmi Alapból a Te-
hetségekért Közhasznú Alapítvány részére „Ma-
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gonc ÖKO-TÉR: Élményalapú környezeti nevelés” 
célra 1 487 974 Ft támogatást hagy jóvá.

1264/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Környezetvédelmi Alapból a Tár-
sasház – Kőröstói utca 13. részére „Fővárosi zöld-
felületek létrehozása, megújítása, megfelelő gondo-
zása, biológiai aktivitás, sokféleség növelése” célra 
1 770 000 Ft támogatást hagy jóvá.

1265/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Környezetvédelmi Alapból a 
Cseresznyevirág Alapítvány részére „KOMPOSZT 
PROGRAM 2020.” célra 2 247 000 Ft támogatást 
hagy jóvá.

1266/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Környezetvédelmi Alapból az 
Egyfecskék Waldorf Óvoda részére „Az Egyfecs-
kék Waldorf Óvoda közössége környezettudatos 
szemléletének elősegítése, erősítése, az óvoda min-
dennapjaiba beépítése” célra 469 002 Ft támogatást 
hagy jóvá.

1267/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Környezetvédelmi Alapból a Tár-
sasház – Remete út 14. részére „‚Remete úti madár-
megálló’ Csapadékvíz hasznosításával és madárba-
rát kert kialakításával egy élhetőbb jövőért.” célra 
273 780 Ft támogatást hagy jóvá.

1268/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Környezetvédelmi Alapból az 
Európalánta Közhasznú Egyesület részére „Őrizd a 
vizet Mimóval és Csipekkel” – Komplex szemlé-
letformáló bábos eszközök fejlesztése, létrehozása 
és kapcsolódó rendezvények lebonyolítása kisgye-
rekes célcsoportban” célra 2 090 000 Ft támogatást 
hagy jóvá.

1269/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Környezetvédelmi Alapból a 
Szent István Egyetem részére „Állítsuk meg az 
özönnövényeket a Soroksári Botanikus Kertben” 
célra 698 317 Ft támogatást hagy jóvá.

1270/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Környezetvédelmi Alapból a Ma-
gyar Természetvédők Szövetsége részére „Ismerd 
meg, szeresd meg, védd meg!” célra 1 710 000 Ft 
támogatást hagy jóvá.

1271/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Környezetvédelmi Alapból a 
Szent István Egyetem részére „Inváziós növé-
nyek visszaszorítása a Budai Arborétumban” célra 
1 425 000 Ft támogatást hagy jóvá.

1272/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Környezetvédelmi Alapból az 
FFE Fenntarthatóság Felé Egyesület részére „Ve-
télkedővel és kiállítással a hulladékmentes fővárosi 
védett területekért” célra 1 250 000 Ft támogatást 
hagy jóvá.

1273/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Környezetvédelmi Alapból az 
Alapítvány a Budapesti Dohány utcai Zsinagógá-
ért részére „A Főváros XVI. és XVII. kerületeiben 
rossz állapotú zsidó sírkertek rendbetétele, fenntart-
ható zöld megoldások kialakítása” célra 5 637 530 
Ft támogatást hagy jóvá.

1274/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Környezetvédelmi Alapból a 
Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai 
Alapítvány részére „Budapesti Vadon” célra 
582 750 Ft támogatást hagy jóvá.

1275/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Környezetvédelmi Alapból a Hu-
musz Szövetség részére „Zöld Kalandozások a kör-
nyezettudatos háztartás körül” célra 1 693 000 Ft 
támogatást hagy jóvá.

1276/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Környezetvédelmi Alapból az 
MME Budapesti Helyi Csoport részére „Termé-
szetvédelmi feladatok megvalósítása, tanösvények 
kialakítása és bővítése Budapesten” célra 5 745 000 
Ft támogatást hagy jóvá.

1277/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Környezetvédelmi Alapból a 
Kapu Waldorf Alapítvány részére „Zöldülő óvoda 
Zuglóban” célra 166 000 Ft támogatást hagy jóvá.

1278/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Környezetvédelmi Alapból a Hegy-
vidéki Mesevár Óvoda részére „SZENZO ROS ME-
ZÍTLÁBAS TANÖSVÉNY ÉS MAGASÁGYÁS 
KIALAKÍTÁSA A HEGYVIDÉKI MESEVÁR 
ÓVODÁBAN” célra 1 670 000 Ft támogatást hagy 
jóvá.

1279/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Környezetvédelmi Alapból a Kö-
zép-budai Waldorf Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola részére „A Közép-budai Waldorf 
iskola tankertjének kialakítása” célra 1 066 190 Ft 
támogatást hagy jóvá.

1280/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Környezetvédelmi Alapból a Kül-
ső-Pesti Tankerületi Központ – Budapesti XX. Ke-
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rületi Hajós Alfréd Általános Iskola részére „ZÖL-
DÜLJÜNK KI!” célra 976 312 Ft támogatást hagy 
jóvá.

1281/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Környezetvédelmi Alapból a 
Zuglói Napraforgó Óvoda részére „Óvodai tanös-
vény valós mintakerttel és közösségi kerttel” célra 
719 204 Ft támogatást hagy jóvá.

1282/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Környezetvédelmi Alapból a 
Munka-Kör Alapítvány a Hallássérültekért részé-
re „Növények gondozása, zöldterületek létrehozá-
sa, komposztálás egy nagyon forgalmas főútvonal 
mellett a Hűvösvölgyi úton fogyatékkal élő mun-
katársak tanulásával, tanításával egybekötve. Pél-
damutatás a helyi környezetnek. Figyelemfelkeltés 
a Mi utcánk felületen.” célra 318 570 Ft támogatást 
hagy jóvá.

1283/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Környezetvédelmi Alapból az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem, az ITT ÉS 
MOST TÁRSULAT Művészeti Alapítvány, Rex 
Kutyaotthon Alapítvány, a Külső-Pesti Tankerületi 
Központ – Kispesti Deák Ferenc Gimnázium, a Kö-
zép-Pesti Tankerületi Központ – Budapest XIV. Ke-
rületi Teleki Blanka Gimnázium, a TÁMASZ-2005 
Alapítvány és a Kortárs Építészeti Központ Alapít-
vány részére támogatást nem nyújt.

1284/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a pá-
lyázatot benyújtók döntésről szóló, írásban történő 
hivatali értesítéséről.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Karácsony Gergely 

1285/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
A Környezetvédelmi Alap pályázathoz kapcsoló-
dóan megkötendő támogatási szerződések fedeze-
tének biztosítása érdekében csökkenti a „918701 
Környezetvédelmi Alap tartaléka” cím kiadá-
si, azon belül a tartalékok előirányzatát 38 980 E 
Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a 
„847301 Környezetvédelmi Alap” kiadási előirány-
zatát (a kiadásból: egyéb működési célú támogatá-
sok áht-n kívülre és az EU-nak 12 756 E Ft, egyéb 
működési célú támogatások áht-n belülre 1 425 E 
Ft, egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre 
és az EU-nak 1 770 E Ft, egyéb beruházási célú tá-
mogatások áht-n belülre 5 668 E Ft, egyéb beruhá-
zási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 
17 361 E Ft).

1286/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-mó-
dosításra vonatkozó döntést vezesse át a költségve-
tési rendeleten. 

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása

Felelős: Karácsony Gergely 

1287/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a nyertes pályázókkal a pá-
lyázati kiírásnak megfelelő támogatási szerződése-
ket, és felkéri a főpolgármestert a szerződések alá-
írására.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 31. pontja: Javaslat a fővárosi agglome-
rációs szolgáltatásokkal összefüggésben kötött megálla-
podások meghosszabbításáról

Előterjesztő: Tüttő Kata 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1288/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az 1443/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. 
határozatban foglalt együttműködési szándékát 
megerősíti, így a továbbiakban is az agglomerá ciós 
közlekedési feladatokat a Fővárosi Önkormányzat 
és a Kormányzat – figyelemmel az elővárosi és a 
helyi közösségi közlekedés integrált jellegére, a 
szolgáltatási színvonal fenntartására és javítására, 
valamint az utazóközönség zavartalan és folyama-
tos ellátásának és a felek érdekeit szolgáló működ-
tetésének szempontjaira is – az előterjesztésben be-
mutatott feladatmegosztás alapján látja el.

Határidő: folyamatos 
Felelős: Karácsony Gergely 

1289/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy az 
1288/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. határozatban meg-
határozottak végrehajtása érdekében kezdeményez-
zen tárgyalást a Kormány e feladatért hatáskörrel 
rendelkező tagjaival.

Határidő: folyamatos 
Felelős: Karácsony Gergely 

1290/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy az agg-
lomerációs közlekedési feladatok ellátásához szük-
séges 6 580 000 E Ft fedezetet a Fővárosi Önkor-
mányzat a 2020. évi költségvetésben biztosítja a 
„816701 Agglomerációs belső szakaszok költségté-
rítési hozzájárulása” cím kiadási, azon belül Egyéb 
működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-
nak előirányzaton, egyben felkéri a főpolgármes-



60 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2020. január 24.

tert, hogy gondoskodjon a szükséges fedezet 2020. 
évi költségvetésben történő betervezéséről.

Határidő: a 2020. évi költségvetés tervezése 
Felelős: Karácsony Gergely 

1291/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja az előterjesztés
a) 3. sz. mellékletét képező, az Innovációs és Tech-

nológiai Minisztérium és a Fővárosi Önkor-
mányzat közötti megállapodást az NFM és a 
Fővárosi Önkormányzat közötti fővárosi és elő-
városi vasúti szolgáltatásokról szóló megállapo-
dás módosításáról, amely változatlan éves mér-
tékű költségtérítési hozzájárulás egy évvel való 
meghosszabbítását tartalmazza, valamint továb-
bi rendelkezéseiben változatlan tartalmú,

b) 4. sz. mellékletét képező, az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium és a Fővárosi Ön-
kormányzat közötti megállapodást az NFM és 
Fővárosi Önkormányzat közötti a fővárosi és 
elővárosi autóbuszos szolgáltatásokról szóló 
megállapodás egy évvel való meghosszabbítá-
sáról, amely változatlan éves mértékű költségté-
rítési hozzájárulást tartalmaz, valamint további 
rendelkezéseiben változatlan tartalmú, 

és felkéri a főpolgármestert, hogy az innovációs és 
technológiai miniszter egyetértő álláspontja esetén 
a megállapodásokat írja alá.

Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Karácsony Gergely 

1292/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az agglomerációs 
személyszállítási közszolgáltatások ellátásának to-
vábbi zavartalan és folyamatos biztosítása érdeké-
ben a BKK Zrt. bevonásával gondoskodjon a szük-
séges további intézkedések megtételéről.

Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 32. pontja: Javaslat BKSZTT 2019. évi 
felújítási-pótlási munkáival kapcsolatos szerződések el-
fogadására

Előterjesztő: Tüttő Kata

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1293/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zártkörűen 
Működő Részvénytársasággal elszámol a Budapes-
ti Központi Szennyvíztisztító Telepen 2019. január 
1-től 2019. október 31-ig elvégzett felújítási, pót-
lási feladatokkal mindösszesen 196 990 E Ft ösz-
szegben, és az elszámoláshoz szükséges többlet-
fedezetet biztosítja, valamint a BKSZTT-vel kötött 
megvalósítási megállapodásban szereplő felújítási 

és pótlási feladatokat 2020. december 31-re módo-
sított befejezési határidővel, változatlan összkölt-
séggel valósítja meg.

1294/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üze-
meltetésének biztonsága szempontjából szükséges 
2019. január 1. – 2019. október 31. között elvég-
zett felújítási, pótlási feladatok költségének biztosí-
tása érdekében 63 861 E Ft-tal csökkenti a „930001 
Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tarta-
lékok előirányzatát, ezzel egyidejűleg azonos ösz-
szeggel megemeli a „840401 Önkormányzati fel-
újítások” cím kiadási előirányzatán a „BKSZTT 
felújítás, pótlási feladatai” feladatot, a kiadásból 
önkormányzati felújítások 50 284 E Ft, felújítási 
célú előzetesen felszámított áfa 13 577 E Ft.
A feladat összköltsége 682 737 E Ft-ra változik, 
2018. december 31-ig tény 258 253 E Ft, 2019. évi 
ütem 424 484 E Ft-ra változik (ebből önkormány-
zati felújítások 334 238 E Ft, felújítási célú előzete-
sen felszámított áfa 90 246 E Ft).
A „BKSZTT 2019. évi felújítási, pótlási feladatai” 
feladat 2020. december 31-re módosított befejezé-
si határideje kapcsán 147 264 E Ft-tal csökkenti a 
„840401 Önkormányzati felújítások” cím kiadási 
előirányzatán a „BKSZTT 2019. évi felújítás, pót-
lási feladatai” feladatot, a kiadásból önkormányzati 
felújítások 114 210 E Ft, felújítási célú előzetesen 
felszámított áfa 30 837 E Ft, fejlesztésekhez kap-
csolódó dologi kiadások áfával 2 217 E Ft (nettó 
1 746 E Ft, áfa 471 E Ft), ezzel egyidejűleg azonos 
összeggel megemeli a „840901 Évközi indítású ön-
kormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül az 
önkormányzati felújítások előirányzatán a „Felújí-
tások átütemezésének tartaléka”-t.
A feladat összköltsége változatlanul 681 687 E Ft, 
a 2019. évi ütem 131 374 E Ft-ra változik (ebből: 
önkormányzati felújítások 103 444 E Ft, felújítási 
célú előzetesen felszámított áfa 27 930 E Ft), 2020. 
évi ütem 550 313 E Ft-ra változik.

1295/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-mó-
dosításról szóló döntést vezesse át a költségvetési 
rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása 

Felelős: Karácsony Gergely 

1296/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Vízművek Zárt-
körűen Működő Részvénytársasággal az előterjesz-
tés 1. számú mellékletét képező, a Budapesti Köz-
ponti Szennyvíztisztító Telepen 2019. január 1. 
– 2019. október 31. között elvégzett beavatkozá-
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sokról szóló elszámolási megállapodást, és felkéri 
a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Karácsony Gergely 

1297/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros 
Önkormányzata és intézményei beruházási és fel-
újítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyá-
sának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. 
(X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésé-
ben a Városfejlesztési és Közlekedési Bizottság-
ra átruházott véleményezési, és a Tulajdonosi Bi-
zottságra átruházott döntési hatáskört. Jóváhagyja 
a BKSZTT „2019. évi felújítási pótlási feladatai” 
c. feladat engedélyokiratának 1. számú módosítását 
az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tarta-
lommal, és felkéri a főpolgármestert az engedély-
okirat aláírására.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Karácsony Gergely 

1298/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros 
Önkormányzata és intézményei beruházási és fel-
újítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyá-
sának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. 
(X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében 
a Városfejlesztési és Közlekedési Bizottságra átru-
házott véleményezési, és a Tulajdonosi Bizottságra 
átruházott döntési hatáskört. Jóváhagyja és megkö-
ti a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Rész-
vénytársasággal a Budapesti Központi Szennyvíz-
tisztító Teleppel kapcsolatos 2019. évi felújítási, 
pótlási munkáira vonatkozó megvalósítási megálla-
podás 1. számú módosítását az előterjesztés 4. szá-
mú melléklete szerinti tartalommal, egyben felké-
ri a főpolgármestert a megvalósítási megállapodás 
aláírására.

Határidő: az engedélyokirat módosításának aláírását 
követő 15 nap 

Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 33. pontja: Javaslat Budapest Ösztöndíj 
Programhoz kapcsolódó döntések meghozatalára

Előterjesztő: Kiss Ambrus

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1299/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
kiírja az előterjesztés melléklete szerinti tartalom-
mal a Budapest Ösztöndíj Programmal kapcsolatos 
pályázatot, és felkéri a főpolgármestert, hogy gon-
doskodjon annak közzétételéről.

Határidő: 2020. január 31. 
Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 34. pontja: Javaslat Budapest főváros te-
lepülésszerkezeti tervének (TSZT 2017) és Budapest fő-
város rendezési szabályzatának (FRSZ) eseti módosítá-
sához, valamint a Duna-parti építési szabályzat XI. ütem 
módosításához kapcsolódó környezeti értékelés szüksé-
gességének eldöntésére a Budapest IX. kerület BÁLNA 
épületegyüttes környezetére vonatkozóan

Előterjesztő: Karácsony Gergely 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1300/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy nem tartja szükségesnek a Buda-
pest IX. kerület BÁLNA épületegyüttes területére 
vonatkozóan – az 50/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. hatá-
rozattal elfogadott Budapest főváros településszer-
kezeti terv (TSZT 2017) és Budapest főváros rende-
zési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. 
rendelet (FRSZ) módosításához, valamint a Duna-
part Budapest V., IX. és XXI. kerületi szakaszára 
vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról szóló 
50/2018. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet (DÉSZ XI.) 
módosításához kapcsolódóan – a 2/2005. (I. 11.) 
Korm. rendelet alapján környezeti vizsgálat készí-
tését.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
döntés környezet védelméért felelős érintett szer-
vezeteknek történő megküldéséről, valamint annak 
közzétételéről. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 35. pontja: Javaslat Budapest Főváros 
víziközműrendszereire vonatkozó gördülő fejlesztési ter-
vek módosítására

Előterjesztő: Tüttő Kata

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1301/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon Bu-
dapest Főváros ivóvízellátó rendszere 2019–2033. 
évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv módo-
sított beruházási tervrészének a Magyar Energeti-
kai és Közmű-szabályozási Hivatal részére történő 
benyújtásáról az előterjesztés 1. számú melléklete 
szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Karácsony Gergely 

1302/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon Bu-
dapest Főváros szennyvízelvezető és -tisztító rend-
szere 2019–2033. évekre vonatkozó gördülő fej-
lesztési terv módosított beruházási tervrészének a 
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Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hiva-
tal részére történő benyújtásáról az előterjesztés 2. 
számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 36. pontja: Javaslat a Fővárosi Vízmű-
vek Zrt.-re vonatkozó előzetes tulajdonosi döntések meg-
hozatalára 

Előterjesztő: Tüttő Kata

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1303/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy 
dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2019. decem-
ber 13-án megtartandó folytatólagos közgyűlésén 
Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes 
képviseletében eljáró, a főpolgármester által meg-
hatalmazott személy, kötött mandátummal eljárva 
„igen” szavazatával támogassa a következő dönté-
sek meghozatalát:
4. napirendi pont tekintetében:
A Fővárosi Vízművek Zrt. 2020. évi beruházási ter-
vére tett javaslat 5 550 000 E Ft főösszeggel történő 
elfogadását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerin-
ti tartalommal.
5. napirendi pont tekintetében:
5.1. Napelemek 2020. évi telepítésére vonatkozó, 
összesen 200,00 M Ft értékű beruházási alapok-
mány elfogadását az előterjesztés 4/1. sz. mellékle-
te szerinti tartalommal.
5.2. Vízmérők 2020. évi újrahitelesítésére, elhasz-
nálódott, selejtezésre kerülő vízmérők pótlására vo-
natkozó, legfeljebb 416,08 M Ft + áfa értékű beru-
házási alapokmány elfogadását az előterjesztés 4/2. 
sz. melléklete szerinti tartalommal.
5.3. Víztermelő kutak felújítására vonatkozó, leg-
feljebb 167,00 M Ft + áfa értékű beruházási alapok-
mány elfogadását az előterjesztés 4/3. sz. mellékle-
te szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő 
meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság 2019. december 13-án megtar-
tandó folytatólagos közgyűlésének napja 

Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 37. pontja: Javaslat a közterületi parko-
láshoz kapcsolódó együttműködési megállapodás módo-
sítására a II. és III. kerületi Önkormányzattal

Előterjesztő: Tüttő Kata

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1304/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat 
és a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat 
közötti, a módosítással egységes szerkezetbe fog-
lalt együttműködési megállapodást az előterjesztés 
1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a 
főpolgármestert az egységes szerkezetű megállapo-
dás aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Karácsony Gergely 

1305/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat 
és a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata közötti, az 1. és 2. módosí-
tással egységes szerkezetbe foglalt együttműködé-
si megállapodást az előterjesztés 2. sz. melléklete 
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az 
egységes szerkezetű megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 38. pontja: Javaslat Budapest 2018. évi 
környezeti állapotértékelésének elfogadására

Előterjesztő: Dorosz Dávid 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1306/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a Budapest környezeti állapotértékelé-
se 2018. című dokumentumot az előterjesztés 2. sz. 
melléklete szerinti, valamint a Környezetvédelem 
Budapesten dokumentumot az előterjesztés 3. sz. 
melléklete szerinti, továbbá utóbbinak angol nyel-
vű változatát az előterjesztés 4. sz. melléklete sze-
rinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy 
gondoskodjon a Budapest környezeti állapotértéke-
lése 2018., valamint a Környezetvédelem Buda-
pesten és az Environmental protection in Budapest 
dokumentumok Budapest Portálon történő közzé-
tételéről.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 39. pontja: Javaslat egyes vízgazdálko-
dási projektekkel összefüggő megállapodások módosítá-
sára (Csepel Önkormányzatával megkötött együttműkö-
dési megállapodás módosítása, az Enviroduna Kft.-vel 
megkötött szervezési/koordinációs feladatokra, valamint 
FIDIC Mérnök és műszaki ellenőri feladatokra megkö-
tött megállapodások módosítása)

Előterjesztő: Dorosz Dávid 
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1307/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti Budapest XXI. kerület Cse-
pel Önkormányzatával fennálló együttműködési 
megállapodás 6. sz. módosítását az előterjesztés 
2. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben fel-
kéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: Csepel Önkormányzata képviselő-testületé-
nek jóváhagyását követő 15 nap 

Felelős: Karácsony Gergely 

1308/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az „Aranyhegyi-patak és 
pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény megvalósí-
tásával összefüggő szervezési/koordinációs felada-
tokra” az Enviroduna Kft.-vel létrejött megállapodás 
2. sz. módosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete 
szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármes-
tert a megállapodás aláírására.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Karácsony Gergely 

1309/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az „Aranyhegyi-patak és 
pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény, valamint a 
pünkösdfürdői védvonalszakasz zöldfelület fejlesz-
tési munkái megvalósítása FIDIC Mérnök és mű-
szaki ellenőri feladataira” az Enviroduna Kft.-vel 
létrejött megállapodás 2. sz. módosítását az előter-
jesztés 7. sz melléklete szerinti tartalommal, egyben 
felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 40. pontja: Javaslat VEKOP kerékpáros 
projektekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Dorosz Dávid 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1310/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Rákos-patak menti ökoturisztikai 
folyosó megvalósításával kapcsolatos területszerzé-
sek maradéktalan elvégzése érdekében a „VEKOP 
kerékpáros fejlesztések” feladatot – a konzorciumi 
megállapodás módosításával összhangban – 2020. 
június 30-ra módosított befejezési határidővel való-
sítja meg. A fenti területszerzésekkel kapcsolatban 
a tárgyévben fel nem használandó összeg a 2020. 
évi költségvetésben a feladatra visszatervezésre ke-
rül.

1311/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkor-
mányzata, valamint Budapest Főváros XVII. kerü-
let Rákosmente Önkormányzata között a VEKOP- 
5.3.1-15-2016-00012 azonosító számú projekt te-
rületszerzéssel összefüggő feladataira vonatkozó-
an létrejött együttműködési megállapodás 1. szá-
mú módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete 
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, 
hogy gondoskodjon az együttműködési megállapo-
dás 1. számú módosításának aláírásáról.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Karácsony Gergely 

1312/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkor-
mányzata, a BKK Zrt. és Budapest Főváros X. ke-
rület Kőbányai Önkormányzat között a VEKOP- 
5.3.1-15-2016-00011 azonosító számú projekt meg-
valósítására létrejött konzorciumi együttműködési 
megállapodás 2. számú módosítását az előterjesztés 
2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a 
főpolgármestert, hogy gondoskodjon a konzorciu-
mi együttműködési megállapodás 2. számú módo-
sításának aláírásáról.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Karácsony Gergely 

1313/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapest Fővá-
ros Önkormányzata, a BKK Zrt. és Budapest Fő-
város X. kerület Kőbányai Önkormányzat között 
a VEKOP-5.3.1-15-2016-00011 azonosító szá-
mú projekt megvalósítására létrejött konzorciumi 
együttműködési megállapodás 2. számú módosítá-
sának aláírását követően kezdeményezze a támoga-
tási szerződés módosítását az Irányító Hatóságnál, 
és gondoskodjon egyidejűleg az Irányító Hatóság 
által jóváhagyott támogatásiszerződés-módosítás 
Közgyűlés elé történő beterjesztéséről.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek a támogatási-
szerződés-módosítás Irányító Hatóság általi jóvá-
hagyását követő ülése 

Felelős: Karácsony Gergely 

1314/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a felszabaduló eu-
rópai uniós források átcsoportosításával kapcsola-
tos egyeztetéseket folytassa le az Irányító Hatóság-
gal.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 41. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyű-
lés 2020. évi munkatervére

Előterjesztő: Karácsony Gergely 
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1315/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
a 2020. évi munkatervét az előterjesztés 1. számú 
melléklete szerinti tartalommal irányadóként elfo-
gadja.

A napirend 42. pontja: Javaslat hozzájárulás meg-
adására fővárosi tulajdonú területeken/épületeken való 
műalkotások elhelyezéséhez

Előterjesztő: Gy. Németh Erzsébet 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1316/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja – az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) 
bekezdése alapján –, hogy a Magyar Tűzoltó Szö-
vetség az elhelyezési, a későbbi karbantartási és 
szükség szerinti felújítási költségek vállalása mel-
lett gr. Széchenyi Ödönt ábrázoló bronz, dombor-
műves emléktáblát helyezzen el a Magyar Tűzoltó 
Szövetség megalakulása 150. évfordulója alkalmá-
ból a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő, 
Erzsébet híd pesti, északi részén a hídpillér közép-
ső részén a BTM – Budapest Galéria állásfoglalá-
sában szereplő plasztikai meghatározottságok sze-
rint, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont 
Történettudományi Intézete által elfogadott felira-
tot szerepeltetve.
A jóváhagyás feltétele, hogy a Magyar Tűzoltó Szö-
vetség semmilyen tulajdoni, ellentételezési, megté-
rítési vagy egyéb igényt nem támaszthat a Fővárosi 
Önkormányzattal szemben, továbbá az emléktábla 
köztéri elhelyezése és későbbi fenntartása a Fővá-
rosi Önkormányzat számára semmilyen pénzügyi 
vagy egyéb kötelezettséggel nem járhat.
Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 7. számú 
mellékletét képező, fenti feltételeket tartalmazó tu-
lajdonosi hozzájárulás aláírására.

Határidő: 90 nap 
Felelős: Karácsony Gergely 

1317/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja – az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) 
bekezdése alapján – a Fővárosi Önkormányzat tu-
lajdonában lévő 29732/11 hrsz. alatti ingatlanon, az 
1146 Budapest, Városliget parkban álló, a Fővárosi 
Önkormányzat tulajdonát képező Veres Gábor: Ro-
nald Reagan és Varga Imre: Winston Churchill c. 
szobrok felújítását és áthelyezését, valamint a Hor-
váth Géza – Cserhalmi Jenő: Ifjúság Kútja c. mű 
nőalak részének másodpéldányának elkészíttetését, 
a kút áthelyezését, és rajta a másodpéldány elhelye-
zését a Városliget Park rehabilitációját végző Vá-
rosliget Ingatlanfejlesztő Zrt. költségvállalásával, 

Rákos Péter okleveles kőszobrász restaurátor mű-
vész restaurálási tervében, illetve a BTM Budapest 
Galéria szakmai állásfoglalásában foglaltak szerint.
Ennek érdekében jóváhagyja és megköti az előter-
jesztés 17. sz. melléklete szerinti tartalommal a Bu-
dapest Főváros Önkormányzata, a Városliget Ingat-
lanfejlesztő Zrt. és a Budapesti Történeti Múzeum 
közötti megállapodást, egyúttal felkéri a főpolgár-
mestert annak aláírására.

Határidő: 90 nap 
Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 43. pontja: Jelentés lejárt határidejű köz-
gyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: dr. Számadó Tamás 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1318/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló 
jelentést elfogadja.

A napirend 44. pontja: Javaslat kulturális nonprofit 
kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jog-
viszonyával kapcsolatos döntésre

Előterjesztő: Karácsony Gergely 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1319/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, hogy a Radnóti Miklós Színház Non-
profit Kft. és a KO & KO Kulturális és Kereske-
delmi Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-
784849) megbízási szerződést kössön, az ügyvezető 
Kováts Adél „Franz Xaver Kroetz: A VÁGY” című 
előadásban végzett színészi tevékenységére vonat-
kozóan az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tar-
talommal azzal, hogy az ügyvezető részére a veze-
tői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra 
további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett dí-
jak együttes összege nem haladhatja meg az ügyve-
zető havi alapbére tizenkétszeresének 50%-át.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

1320/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, hogy a Vígszínház Nonprofit Kft. és 
az AHA Művészeti Betéti Társaság (cégjegyzék-
száma: 01-06-018423) megbízási szerződéssel ve-
gyes felhasználási szerződést kössön az előterjesz-
tés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal – „Szirmai 
Albert – Bakonyi Károly – Gábor Andor: Mágnás 
Miska” című operett színpadi adaptációjának elké-
szítésére vonatkozóan – azzal, hogy az ügyvezető 
részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művé-
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szi feladatokra további jogviszony alapján tárgyév-
ben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja 
meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének 
50%-át

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

1321/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, hogy a Vígszínház Nonprofit Kft. és 
az AHA Művészeti Betéti Társaság (cégjegyzék-
száma: 01-06-018423) megbízási és felhasználási 
szerződést kössön az előterjesztés 4. sz. mellékle-
te szerinti tartalommal – „Szirmai Albert – Bako-
nyi Károly – Gábor Andor: Mágnás Miska” című 
operett megrendezésére 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 ti-
zenkétszeresének 50%-át.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

1322/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, hogy az Új Színház Nonprofit Kft. és 
a D-P-S Műsorkészítő és Szervező Betéti Társaság 
(cégjegyzékszám: 13-06-033226) megbízási szerző-
dést kössön, az ügyvezető Dörner György „Herczeg 
Ferenc: Az élet kapuja” című előadásban végzett 
színészi tevékenységére vonatkozóan az előterjesz-
tés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy 
az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem 
tartozó művészi feladatokra további jogviszony 
alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege 
nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére ti-
zenkétszeresének 50%-át.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 45. pontja: Javaslat közterület-haszná-
lati önkormányzati hatósági ügyekben szükséges dönté-
sek meghozatalára

Előterjesztő: Kerpel-Fronius Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1323/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 142/A. § (2) bekezdésében 
meghatározott hatáskörében eljárva, közterület-hasz-
nálatra vonatkozó önkormányzati hatósági ügyben el-
járó másodfokú hatóságként a MEDIACONTACT 
KÖZTERÜLET Reklámügynökség Kft. által be-
nyújtott fellebbezés ügyében a fellebbezési ké-
relmet visszautasítja, és meghozza az erről szóló 
másodfokú végzést az előterjesztés 3. számú mel-

lékletében foglaltak szerint. Felkéri a főpolgármes-
tert a másodfokú végzésnek az előterjesztés 3. szá-
mú mellékletében foglaltak szerinti aláírására.

Határidő: 2019. december 11.
Felelős: Karácsony Gergely 

1324/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 142/A. § (2) bekezdésében 
meghatározott hatáskörében eljárva, közterület-
használatra vonatkozó önkormányzati hatósági ügy-
ben eljáró másodfokú hatóságként az Atesler Kft. 
által benyújtott fellebbezés ügyében helybenhagyja 
a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítá-
si Bizottság 2015/2019. (IX. 10.) TGKHB számú 
(iktatószám: FPH061/2627-18/2019.) határozatá-
val elfogadott elsőfokú határozatot, és meghozza az 
erről szóló másodfokú határozatot az előterjesztés 
6. számú mellékletében foglaltak szerint. Felkéri a 
főpolgármestert a másodfokú határozatnak az elő-
terjesztés 6. számú mellékletében foglaltak szerinti 
aláírására.

Határidő: 2019. december 11.
Felelős: Karácsony Gergely 

1325/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 142/A. § (2) bekezdésében 
meghatározott hatáskörében eljárva, közterület-
használatra vonatkozó önkormányzati hatósági ügy-
ben eljáró másodfokú hatóságként a Royal Cafe Kft. 
által benyújtott fellebbezés ügyében helybenhagyja 
a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítá-
si Bizottság 2038/2019. (IX. 10.) TGKHB számú 
(iktatószám: FPH061/2154-30/2019.) határozatá-
val elfogadott elsőfokú határozatot, és meghozza az 
erről szóló másodfokú határozatot az előterjesztés 
9. számú mellékletében foglaltak szerint. Felkéri a 
főpolgármestert a másodfokú határozatnak az elő-
terjesztés 9. számú mellékletében foglaltak szerinti 
aláírására.

Határidő: 2019. december 11.
Felelős: Karácsony Gergely 

1326/2019. (XII. 11.) Főv. Kgy. h.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 142/A. § (2) bekezdésé-
ben meghatározott hatáskörében eljárva, közterü-
let-használatra vonatkozó önkormányzati hatósági 
ügyben eljáró másodfokú hatóságként kk. U. J. tör-
vényes képviselője U. Gy. által benyújtott fellebbe-
zés ügyében helybenhagyja a Tulajdonosi, Gazdasá-
gi és Közterület-hasznosítási Bizottság 1966/2019. 
(IX. 10.) TGKHB számú (iktatószám: FPH061/878-
44/2019.) határozatával elfogadott elsőfokú határo-
zatot, és meghozza az erről szóló másodfokú ha-
tározatot az előterjesztés 12. számú mellékletében 
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foglaltak szerint. Felkéri a főpolgármestert a má-
sodfokú határozatnak az előterjesztés 12. számú 
mellékletében foglaltak szerinti aláírására.

Határidő: 2019. december 11.
Felelős: Karácsony Gergely 

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2019. december 11-i ülésén.

dr. Számadó Tamás s. k. Karácsony Gergely s. k.
 főjegyző főpolgármester
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TÁJÉKOZTATÓ
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉS MEGSZŰNÉSÉRŐL

A Budapest VIII. kerület 

Önkéntes utca

közterület-elnevezés területrendezés miatt megszűnt.

II. rész

s
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