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Budapest Fôváros Közgyûlése (a továbbiakban: Köz-
gyûlés) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény (a továbbiakban: Ötv.) 63/A. § a) pontjában ka-
pott felhatalmazás alapján a következô önkormányzati
rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az 54/1993. (1994. II. 1.) Fôv. Kgy. rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) mellékletének II. kerület 1.
Épületek, építmények pontja az alábbi szövegrésszel
egészül ki:

„Érmelléki utca 1. 12 088 lakóépület
= Trombitás utca 9. 1939.

Érmelléki utca 6. 12 057 lakóépület
Hamburger István,
1932.

Érmelléki utca 11. 12 083 lakóépület
1930 körül

Ervin utca 1.
= Érmelléki utca 16. 12 066 lakóépület

Hendrik Antal 
és Hendrik Ervin,
1930 körül

Gábor Áron utca 14. 11 520 lakóépület
XIX–XX. század 
fordulója

Garas utca 6. 12 086/2 lakóépület
1910–1920-as évek

Júlia utca 15. 11 510/39 lakóépület
= Pasaréti út 42. 1923.

Kelemen László 11 618/14 lakóépület
utca 10. 1930-as évek

Küküllô utca 6. 11 541 lakóépület
Jónás Zsigmond,
1923.

Lórántffy Zsuzsanna 12 151/1 lakóépület
utca 20. Szívessy Tibor,

1923.

Nyúl utca 7. 13 076 lakóépület
XX. század eleje

Pasaréti út 26. 11 510/11 lakóépület
1930-as évek

Sodrás utca 11. 11 614/3 egykori lakóépület
1930-as évek

Szilágyi Erzsébet 13 045/15 lakóépület
fasor 51. 1920-as évek

Trombitás utca 21. 12 046 „Schulek-villa”
Schulek János,
1910.”

(2) A Rendelet mellékletének II. kerület 1. Épületek,
építmények pontja alatt a

„II. kerület, Gazda 54 198/1 lakóház”
utca 39.
szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül:

„Gazda utca 39. 54 198/1 régi lakóház
1900 körül”

(3) A Rendelet mellékletének VIII. kerület 1. Épületek,
építmények pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:

„Rökk Szilárd utca 9. 36 678 lakóépület
1910 körül”

(4) A Rendelet mellékletének XIV. kerület 1. Épületek,
építmények pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:

„Bosnyák utca 3. 31 835 egykori fogadó
Jedlicska János, 
Fettich Nándor,
1899., 1911.

Columbus utca 39. 32 281 lakóépület
ifj. Paulheim Ferenc,
1942.

Csernyus utca 39 589/37, 36 lakóépület
7/A–B. Fischer József,

1933.

Egressy út 35–51. 32 138/1 postai jármûtelep
Bierbauer István, 
Hübner Jenô,
1923–1928.

Egressy út 71. 31 897 iskola
Alpár Ignác,
1902.
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Hungária körút 21/A 32 429 középület
és 23–31. Kallós Adolf,

Koch Richard,
1901., 1909., 1911., 
1928., 1929.

Hungária körút 153. 31 649/3 lakóépület
= Rózsavölgyi utca 7. Cséti István,

1922.

Hungária körút 31 647 középület
159–161. Dr. Bierbauer Virgil,

1929–1930.

Korong utca 34. 31 575/2 lakóépület
1903.

Lôcsei út 32. 31 264/2 templom és parókia
Münnich Aladár,
1941., 1989.

Örs vezér útja 52. 39 586/3 lakóépület
Preisich Gábor, 
Vadász Mihály,
1935–1936.

Törökôr utca 50. 32 182/6 lakóépület
Deli Lajos, 
Faragó Ferenc,
1932.

Uzsoki utca 34/A 31 560/5 középület
1890 körül

Uzsoki utca 42. 31 564/1 lakóépület
1880 körül”

2. §

E rendelet a kihirdetését követô hónap elsô napján lép
hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
fôjegyzô fôpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tör-
vény 63/A. § a) pontja a Fôvárosi Önkormányzat hatás-
körébe utalja a fôváros városképe, történelme szempont-
jából meghatározó épített és természeti környezetének a
Közgyûlés rendelete szerinti védelmét.

A törvényi felhatalmazás alapján alkotta meg a Köz-
gyûlés az 54/1993. (1994. II. 1.) Fôv. Kgy. rendeletét,
amely részletesen meghatározza a helyi védettséggel
kapcsolatos szabályokat, melynek 4. § (1) bekezdése ér-
telmében a helyi védettség alá helyezésrôl, illetve annak
megszüntetésérôl a Közgyûlés rendelettel dönt.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az idézett közgyûlési rendelet 4. § (1) bekezdése ér-
telmében a helyi védettség alá helyezésrôl, illetve annak
megszüntetésérôl a Közgyûlés rendelettel dönt.

A jogalkalmazás megkönnyítése és a jogbiztonság ér-
dekében az alaprendelet mellékletét képezô jegyzék
kiegészül a módosítással védettség alá kerülô épületek
adataival.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépésének idôpontját a kihirdetést
követô hónap elsô napjában célszerû megállapítani.

2005. november 11. FÔVÁROSI KÖZLÖNY 1837



Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányza-
tokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekez-
désében, valamint a 63/A. § h) pontjában kapott felhatal-
mazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

(1) A fôvárosi közterületek használatáról és a köz-
területek rendjérôl szóló 59/1995. (X. 20.) Fôv. Kgy.
rendelet (a továbbiakban: KR) 4. § (2) bekezdésének 
b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni:]
„b) hirdetôberendezés és reklámhordozó elhelyezésé-

hez, fennmaradásához, ideértve a választási kampányt
szolgáló önálló hirdetôberendezés közterületen történô
elhelyezését, fennmaradását is, továbbá a közterületre
jogszerûen – különösen hozzájárulás vagy jogszabály
rendelkezése alapján – kihelyezett bármilyen építményre
vagy tárgyra, különösen pavilonra, nyílt szerkezetû
elárusítópultra vagy építési, illetve egyéb célt szolgáló
állványzatra felszerelt reklám, illetve reklámhordozó
berendezés elhelyezéséhez, fennmaradásához; továbbá
bármilyen képek, vagy reklámok közterületre történô ve-
títéséhez, és az erre a célra szolgáló berendezések közte-
rületre történô elhelyezéséhez, fennmaradásához,”

(2) A KR 5. § (1) bekezdése az alábbi új o) ponttal
egészül ki:

[Nem adható közterület-használati hozzájárulás:]
„o) építési reklámháló elhelyezéséhez olyan épület

vonatkozásában, amelynek homlokzatfelújítása kapcsán,
10 éven belül építési reklámháló került kihelyezésre.”

(3) A KR. 13. § (4) bekezdése helyébe az alábbi ren-
delkezés lép:

„(4) Hirdetôtábla és hirdetôberendezés esetén annak
hirdetôfelületét, míg a vetített képek és reklámok esetén
a vetítéssel érintett négyzetméterben kifejezett felületet

kell számításba venni, kivéve az óriásplakát, a hirde-
tôoszlop, és a zászló esetében, ahol azok darabszámát
kell figyelembe venni.”  

(4) A KR 15. § (1) bekezdése helyébe az alábbi ren-
delkezés lép:

„(1) Aki közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hoz-
zájárulástól eltérô módon, különösen a hozzájárulásban
rögzített céltól, vagy tevékenységtôl eltérô más tevékeny-
ség kifejtésére, vagy a hozzájárulásban meghatározott
mértéket meghaladó alapterületben használ, köteles a
tulajdonos vagy megbízottja felhívására a jogellenes
közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni, to-
vábbá kártalanítás nélkül köteles a közterület eredeti ál-
lapotának helyreállítására. E kötelezettség elmulasztása
esetén a tulajdonos önkormányzat az eredeti állapot
helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére el-
végeztetheti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó fel-
hívásnak az érintett 8 napon belül nem tesz eleget.”

2. §

A Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô közterü-
letek használatáról és rendjérôl szóló 60/1995. (X. 20.)
Fôv. Kgy. rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen
rendelet 1. számú melléklete lép.

3. §

(1) E rendelet a kihirdetését követô hónap elsô napján
lép hatályba.

(2) E rendeletet a hatálybalépését követôen indult
eljárásokban kell alkalmazni.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
fôjegyzô fôpolgármester
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INDOKOLÁS

Általános indokolás

A fôvárosi kerületek használatáról és a közterületek
rendjérôl szóló 59/1995. (X. 20.) Fôv. Kgy. rendeletrôl
és a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô közterü-
letek használatáról és rendjérôl szóló 60/1995. (X. 20.)
Fôv. Kgy. rendeletrôl a Közgyûlés már több ízben
megállapította, hogy a jelenlegi gyors fejlôdés, és a vál-
tozó gazdasági folyamatok mellett is betöltik rendelteté-
süket, így koncepcionális változtatásokra nincs szükség.
Azonban a különbözô megjelenô új tevékenységek rend-
szeres idôközönként szükségessé teszik a rendeletek
kiigazítását, és a változó feltételek figyelembevételével a
rendeletek módosítását. 

A módosító javaslatok célja ezen túl mindössze a ren-
delet néhány rendelkezésének pontosítása, amellyel az
esetleges jogértelmezési és alkalmazási bizonytalansá-
gok nagyobb mértékben megszüntethetôek.

Részletes indokolás

Az 1. §-ának
(1) bekezdéséhez

A tervezet egyrészt a KR 4. § (2) bekezdés b) pontjá-
nak kisebb mértékû kiegészítését javasolja, eloszlatva a
jogszabály értelmezése során felmerült kérdést, misze-
rint a közterületen jogszerûen kihelyezett bármilyen épít-
mény vagy tárgy csak akkor volna jogszerûen kihelye-
zettnek tekinthetô, ha arra a jelen rendelet szerinti hozzá-
járulás alapján került sor. A kiegészítés teljesen egyértel-
mûen megerôsíti a rendelet megalkotása óta érvényes
jogszabályi rendelkezést, jogértelmezést, hogy minden
olyan építmény, vagy tárgy jogszerûen kerül kihelyezés-
re a közterületre, amelyre akár e rendelet szerinti hozzá-
járulás kiadásra került, akár bármilyen más jogszabály
rendelkezése mondja ki a kihelyezés jogszerûségét, töb-
bek között például a villanyoszlopok, telefonfülkék ese-
tében. E tárgyak, illetve építmények önállóan nem való-
sítanak meg közterület-használatot, de attól az idôponttól
kezdôdôen, hogy a tárgyakat hirdetési célra hasznosítják,
a közterület rendeletet alkalmazni kell, de továbbra sem
a tárgyak, hanem a rájuk szerelt hirdetôberendezések
vonatkozásában.

A tervezet másrészt közterület-használati hozzájáru-
lást ír elô az utóbbi idôben megjelent új formájú reklám-
tevékenységre, amikor is a reklámozó a reklámot közte-
rületre, vagy építményre vetíti, amely terület, illetve épü-
let vetítôvászonként „funkcionál”, és a megjelenô kép
mindenki számára érzékelhetô formában jelenik meg. A
módosítás így egyfelôl arra az esetre vonatkozik, amikor
a vetítôberendezés elhelyezésétôl függetlenül magát a
képet, illetve a reklámot a közterületre vetítik. A módo-
sítással a reklám ezen új formája is bekerült a közterület-

használati hozzájárulással végezhetô tevékenységek kö-
zé, tekintettel arra, hogy e tevékenység mind a reklámot
közzétevônek, mind a reklámozónak gazdasági elônyt
jelent, és tulajdonképpen a közterületet gazdasági elôny
elérésére használják fel. Kiemelendô, hogy a módosítás
a vetített reklám minden formájára vonatkozik, függetle-
nül a vetítéshez használt eszköz, illetve a vetítés módjá-
tól. Másfelôl a pontosítással egyértelmûvé válik, hogy
maga a vetítésre szolgáló berendezés közterületre törté-
nô elhelyezéséhez, illetve ilyen berendezés a közterüle-
ten található egyéb tárgyra történô felszereléséhez is
hozzájárulást kell beszerezni, függetlenül attól, hogy a
közterületrôl, vagy az egyéb tárgyról a vetítés hova tör-
ténik.

A (2) bekezdéséhez

A BVKSZ módosítása lehetôvé tette, hogy épületek
homlokzatának felújítása kapcsán építési reklámháló le-
gyen elhelyezhetô az építési állványzaton. A módosítás-
nak az volt a célja, hogy a város rehabilitációját elôsegít-
ve, az épületek tulajdonosai a homlokzatok felújításához
a reklámcégektôl bevételhez juthassanak.

Ezen felül azonban biztosítékot kellett teremteni arra
is, hogy az épületek ne reklámhordozóvá váljanak, ha-
nem igényes és tartós felújítások történjenek meg a fôvá-
rosban.

A (3) bekezdéshez

A KR. 13. § (4) bekezdés módosítására a KR. 4. § 
(2) bekezdés b) pontjának kiegészítésével történô össz-
hang megteremtése érdekében került sor. A közterület-
használati díjat ez esetben a közterületre vetített kép, 
illetve reklám négyzetméterben kifejezett felülete alap-
ján kell megfizetni, hiszen ennek a mértéknek megfele-
lôen veszik igénybe a közterületet.

A (4) bekezdéshez

A rendelet 15. § (1) bekezdése általánosan megfogal-
mazott formában tartalmazta a minôségi és a mennyisé-
gi túlterjeszkedés, tulajdonképpen a hozzájárulástól elté-
rô közterület-használat eseteit. A kiegészítés mindössze
pontosabban megjelöli, hogy mely túlterjeszkedést te-
kinthetjük minôséginek, illetve melyet mennyiséginek. 

A 2. §-hoz

Az FKR 2. számú melléklete a 248/1997. (II. 27.)
Fôv. Kgy. határozatnak megfelelôen a Központi Statisz-
tikai Hivatal által közzétett éves (2004. évi) fogyasztói
árindexváltozás mértékével (6,8%-os emelkedés) módo-
sul. Az egyszerûbb alkalmazás céljából az összegek ke-
rekített összegek.

A díjtáblázat 1. b) pontjának „zsûrizett iparmûvészeti
termékek” sora módosul az üzletek mûködésérôl és a
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belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeirôl
szóló 4/1997. (I. 22.) Kormányrendelet 3. számú mellék-
letében foglalt felsorolás szerint „zsûrizett népi iparmû-
vészeti, valamint népmûvészeti, iparmûvészeti, képzômû-
vészeti, fotómûvészeti termékek” szövegrészre, valamint
ezen termékekre szervezett vásár külön díjtételét jelentô
új sor kerül beiktatásra. Az egyre gyakrabban szervezô-
dô vásárok megkívánják, hogy külön díjtétel megállapí-
tásával a Fôvárosi Önkormányzat rendezni próbálja a
szervezôk által fizetendô közterület-használati díjukat az
asztali árusításnál emeltebb, de az ünnepek elôtti vásá-
roknál kedvezményesebb díjtétel megállapításával.

A díjtáblázat 3. pontja új franciabekezdésekkel egé-
szül ki. Egyrészt a talajon, oszlopon, építményen lévô
reklámtáblák, hirdetôberendezések speciális formájára
állapít meg új díjat, miszerint ha a reklámberendezés
prizmás, illetve mozgó hirdetési felülettel bír, akkor érté-
kesebb, mint az egy reklám bemutatására képes reklám-
berendezés, és így a közterület-használati díjat magasabb
összegben indokolt megállapítani, hasonlóan az óriáspla-
kátokhoz. Az elôterjesztés a reklámtáblák díjának más-

félszeresére tesz javaslatot. Másrészt a Budapesti Város-
rendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998.
(X. 15.) Fôv. Kgy. rendelettel való összhang megterem-
tése érdekében a „homlokzati védôháló reklámmal” el-
nevezés „építési reklámháló”-ra változik. Harmadrészt
a vetített reklámokra, illetve a vetítôberendezésekre vo-
natkozóan tesz díjtételi javaslatot az elôterjesztés, amely
a reklámok, rendezvények közterület-használati díjain és
a közterület-foglalás értékének, illetve mértékének érté-
kelésén alapul.

A díjtáblázat 6. pontja állapítja meg a kikötôk dunai
rakparthasználati díját azt az elvet követve, hogy a külsô
városrészektôl a belsô városrészek felé magasabb össze-
gek szerepelnek. A módosítás szerint a Városhatár–Ár-
pád híd és Lágymányosi-híd–Városhatár díjtételét cél-
szerû azonos mértékben megállapítani.

A 3. §-hoz

E paragrafus a módosítás hatálybalépésérôl rendel-
kezik. 
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A 70/2005. (XI. 11.) Fôv. Kgy.  rendelet  1. számú melléklete
2. számú melléklet a 60/1995. (X. 20.) Fôv. Kgy. rendelethez

ÖVEZETI KATEGÓRIÁK DÍJTÁBLÁZATA

Sor-
I. kat. II. kat. III. kat. 

szám
Közterület-foglalás célja kiemelt minôsített normál

Ft/m2/hó Ft/m2/hó Ft/m2/hó

1. Kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozási tevékenységek

a) Pavilon

6 m2-ig 5700 4300 2800
6 m2–12 m2 34 200 Ft/hó 25 800 Ft/hó 16 800 Ft/hó
+ a 6 m2 feletti részre (Ft/m2/hó) + 1000 + 500 + 300

Épület

12 m2–18 m2 40 200 Ft/hó 28 800 Ft/hó 18 600 Ft/hó
+ a 12 m2 feletti részre (Ft/m2/hó) + 500 + 300 + 200

18 m2 felett 43 200 Ft/hó 30 600 Ft/hó 19 800  Ft/hó
+ a 18 m2 feletti részre (Ft/m2/hó) + 300 + 200 + 100

b) Árusításra szolgáló ideiglenes asztal, 

guruló kocsi, állvány

– levelezôlap, hírlap, folyóirat, könyv 9000 6200 4500

– virág 9000 6200 4500

– pattogatott és fôtt kukorica, sült gesztenye 6200 4500 2400

– iparilag csomagolt pirított magok 6200 4500 2400

– léggömb, vattacukor, fagylalt, jégkrém, 
csomagolt édesség

6200 4500 2400

– zsûrizett népi iparmûvészeti, valamint nép-
mûvészeti, iparmûvészeti, képzômûvészeti, 4000 2100 1300
fotómûvészeti termékek

– árusító és egyéb automata 11 000 Ft/db/hó 8900 Ft/db/hó 4500 Ft/db/hó
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Sor-
I. kat. II. kat. III. kat. 

szám
Közterület-foglalás célja kiemelt minôsített normál

Ft/m2/hó Ft/m2/hó Ft/m2/hó
c) Idényjellegû árusítás

– dinnye 150 Ft/m2/nap 130 Ft/m2/nap 90 Ft/m2/nap
– fenyôfa 1100 Ft/m2/nap 450 Ft/m2/nap 220 Ft/m2/nap

d) Alkalmi árusítás

– ünnepek elôtti árusítás, vásár 
(pl.: karácsony, húsvét, Szt. István-nap, 2000 Ft/m2/nap 1000 Ft/m2/nap 500 Ft/m2/nap
szilveszter stb.)

– zsûrizett népi iparmûvészeti, valamint 
népmûvészeti, iparmûvészeti, képzômû- 1700 Ft/m2/nap 1000 Ft/m2/nap 500 Ft/m2/nap
vészeti, fotómûvészeti termékek vására

– heti vásár és piac 200 Ft/m2/nap 130 Ft/m2/nap 60 Ft/m2/nap
e) Mozgóárus 1 m2-es területtel

– hírlap 6200 4500 2400

f) Vendéglátás

– elôkert, terasz 7200 4000 2000
– sörsátor 100 m2 alatt 2500 2000 1400

100–300 m2  között 2500 1400 1100
300 m2 felett 1000 750 650

g) Film-, televízió-, videó- és hangfelvétel 1250 Ft/m2/nap 650 Ft/m2/nap 220 Ft/m2/nap
h) Portrérajzolás 2400 Ft/nap 1500 Ft/nap 750 Ft/nap
i) Reklámcélú, vagy vállalkozási rendezvény 

– termékbemutató, kiállítás, egyéb
elkerített terület  

2400 Ft/m2/nap 1500 Ft/m2/nap 650 Ft/m2/nap

– kapcsolódó vendéglátó, kereskedelmi,    
szórakoztató tevékenység

2800 Ft/m2/nap 2400 Ft/m2/nap 1700 Ft/m2/nap

j) Üzemanyagtöltô állomás 2400 2400 2400

2. Építési-szerelési munkálatok

– állvány, építôanyag és törmelék

tárolása, elkerített munkaterület
180 Ft/m2/nap 130 Ft/m2/nap 75 Ft/m2/nap

– építési konténer elhelyezése 1800 Ft/db/nap 1300 Ft/db/nap 750 Ft/db/nap
3. Reklámhordozók felülete és árubemutatások

– óriásplakát 8–20 m2-ig
normál tiltott 14 100 Ft/db/hó 11 100 Ft/db/hó
megvilágított tiltott 18 500 Ft/db/hó 14 100 Ft/db/hó
prizmás tiltott 28 200 Ft/db/hó 18 500 Ft/db/hó

– óriásplakát 20 m2 felett
normál tiltott 28 200 Ft/db/hó 22 200 Ft/db/hó
megvilágított tiltott 37 000 Ft/db/hó 28 200 Ft/db/hó
prizmás tiltott 56 400 Ft/db/hó 37 000 Ft/db/hó

– hirdetôoszlop (legfeljebb 2 m2 méretû kis plakátozással)
normál 9 000 Ft/db/hó 5 800 Ft/db/hó 3 900 Ft/db/hó
megvilágított 11 000 Ft/db/hó 7 100 Ft/db/hó 4 500 Ft/db/hó

– hirdetôoszlop (2 m2 méretûnél nagyobb, óriásplakát jellegû plakátozással)
normál 14 100 Ft/db/hó 9 900 Ft/db/hó 6 700 Ft/db/hó
megvilágított 17 800 Ft/db/hó 14 100 Ft/db/hó 9 900 Ft/db/hó

– reklámtábla (hirdetôtábla) talajon, oszlopon, 
építményen

15 400 12 900 9 700

– prizmás, mozgó hirdetési felületû reklámberen-
dezés (hirdetés) talajon, oszlopon, építményen

23 100 19 350 14 550
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Sor-
I. kat. II. kat. III. kat. 

szám
Közterület-foglalás célja kiemelt minôsített normál

Ft/m2/hó Ft/m2/hó Ft/m2/hó
– építési reklámháló 240 180 130
– vetített reklám 120 Ft/m2/nap 100 Ft/m2/nap 80 Ft/m2/nap
– vetítôberendezés 2400 Ft/m2/nap 2000 Ft/m2/nap 1600 Ft/m2/nap
– zászló 9000 Ft/db/hó 4500 Ft/db/hó 2400 Ft/db/hó
– portál, üzlethomlokzat reklám nélkül díjmentes díjmentes díjmentes
– vitrin reklámmal, valamint választási kampányt 

szolgáló önálló hirdetôberendezés
12 800 9700 6600

– vitrin reklám nélkül 9 000 4500 2400
– árubemutató 9 000 4500 2400
– védôtetô, elôtetô, napvédô ponyva reklámmal 1 300 600 500
– védôtetô, elôtetô, napvédô ponyva reklám nélkül díjmentes díjmentes díjmentes
– köztéri óra reklámmal 9000 Ft/db/hó 6200 Ft/db/hó 2400 Ft/db/hó
– köztéri óra reklám nélkül díjmentes díjmentes díjmentes

4. Szórakoztató tevékenységek

– mutatványos 620 Ft/m2/nap 180 Ft/m2/nap 110 Ft/m2/nap
– lovasfogat 14 100 Ft/db/hó 7100 Ft/db/hó 3900 Ft/db/hó
– pónilovaglás 900 370 180
– bringó-hintó 14 100 Ft/db/hó 7100 Ft/db/hó 3900 Ft/db/hó
– elektromos miniautó 14 100 Ft/db/hó 7100 Ft/db/hó 3900 Ft/db/hó
– hôlégballon 4600 Ft/db/nap 3100 Ft/db/nap 1600 Ft/db/nap
– tûzijáték 10 700 Ft/m2/nap 9700 Ft/m2/nap 8600 Ft/m2/nap
– légvár 140 Ft/m2/nap 70 Ft/m2/nap 50 Ft/m2/nap

5. Kulturális és sportesemények

–  ideiglenesen elhelyezett építmény,  
berendezés, egyéb elkerített terület 100 Ft/m2/nap 80 Ft/m2/nap 65 Ft/m2/nap

– karitatív tevékenység, vagy 
közérdekû díjmentes szolgáltatás díjmentes díjmentes díjmentes

– kapcsolódó vendéglátó tevékenység 1500 Ft/m2/nap 1300 Ft/m2/nap 1000 Ft/m2/nap
– kapcsolódó kereskedelmi tevékenység 700 Ft/m2/nap 500 Ft/m2/nap 400 Ft/m2/nap
– kapcsolódó szórakoztató tevékenység 500 Ft/m2/nap 400 Ft/m2/nap 200 Ft/m2/nap

6. Dunai rakparthasználat

a: közforgalmú

– Városhatár–Árpád híd 2 500 Ft/fm/hó – –
– Árpád híd–Margit híd 4 100 Ft/fm/hó – –
– Margit híd–Szabadság híd 9 500 Ft/fm/hó – –
– Szabadság híd–Lágymányosi híd 4 100 Ft/fm/hó – –
– Lágymányosi híd–Városhatár 2 500 Ft/fm/hó – –
– Margitsziget 9 500 Ft/fm/hó – –
– Hajógyári-sziget 4 100 Ft/fm/hó – –

b: nem közforgalmú (üzemi) állóhajó vagy 

úszó létesítmény

– Városhatár–Árpád híd 4 700 Ft/fm/hó – –
– Árpád híd–Margit híd 11 800 Ft/fm/hó – –
– Margit híd–Szabadság híd 28 300 Ft/fm/hó – –
– Szabadság híd–Lágymányosi híd 11 800 Ft/fm/hó – –
– Lágymányosi híd–Városhatár 4 700 Ft/fm/hó – –
– Margitsziget 28 300 Ft/fm/hó – –
– Hajógyári-sziget 11 800 Ft/fm/hó – –

7. Autóparkoló

– ideiglenes autóparkoló 130 Ft/m2/nap 85 Ft/m2/nap 65 Ft/m2/nap
– lakossági jellegû ôrzött parkoló 420 290 240

8. Egyéb egyedi elbírálás alapján



Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányza-
tokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdé-
sében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet
alkotja.

1. §

A Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rende-
let (a továbbiakban: SZMSZ) 7. számú melléklete, a
Közgyûlés által a fôpolgármesterre átruházott hatás-
körök jegyzékének VIII. Pénzügyi igazgatás fejezete a 
22. pontot követôen az alábbi 23. ponttal egészül ki:

„23. Jóváhagyja az éves belsô ellenôrzési tervet.
1990. évi LXV. törvény 92. § (6)”

2. §

Az SZMSZ 7. számú melléklete, a Közgyûlés által a fô-
polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzékének VII.
Egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi ellátás, sport fe-
jezete a 39. pontot követôen az alábbi 40. ponttal egészül ki:

„40. Megköti az egészségügyi feladatok kerületi önkor-
mányzat részére történô átadásáról szóló megállapodást.

1990. évi LXV. törvény 63. §”

3. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
fôjegyzô fôpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A rendeletben szereplô jogszabályhely módosítását
jogszabályváltozás, a Fôvárosi Önkormányzat belsô el-
lenôrzésének hatékonyabb mûködtetése teszi szükséges-
sé. Indokolt továbbá az egészségügyi feladatellátás
átadásának fôpolgármesterre való átruházása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Fôvárosi Önkormányzat belsô ellenôrzésének fo-
lyamatos, hatékony mûködése érdekében, a tapasztalatok
alapján elôforduló gyakori módosítási igény, a feladat
operatív jellege miatt szükséges a belsô ellenôrzési terv
engedélyezési hatáskörének a képviselô-testületrôl fô-
polgármesterre történô átruházása.

A 2. §-hoz

A Fôvárosi Közgyûlés munkájának tehermentesítése
indokolja a hatáskör fôpolgármesterre történô átruházá-
sát.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik.

2005. november 11. FÔVÁROSI KÖZLÖNY 1843

Budapest Fôváros Közgyûlésének

71/2005. (XI. 11.) önkormányzati rendelete

a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 

7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról



Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányza-
tokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 16. § (1) be-
kezdésében, továbbá a közbeszerzésekrôl szóló 2003. évi
CXXIX. törvény (Kbt.) 22. § (1) bekezdés h) pontjában
biztosított felhatalmazás alapján, a Kbt. 29. § (2) bekez-
dés h) pontjában foglaltakra is figyelemmel, az alábbi
rendeletet alkotja.

1. §

(1) A Kohéziós Alap támogatás, illetve állami támo-
gatás felhasználásával megvalósuló Budapesti Központi
Szennyvíztisztító Telep üzemeltetési feladatainak ellátá-
sa céljából BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft.
(BKSZT Kft.) cégnéven, 50 millió forintos törzstôkével
Budapest Fôváros Önkormányzata korlátolt felelôsségû
társaság formájában gazdálkodó szervezetet létesít a Fô-
városi Közgyûlés által jóváhagyott alapító okirattal.

(2) A BKSZT Kft. a Budapesti Központi Szennyvíz-
tisztító Telep próbaüzemét követô négyévi határozott ide-
jû üzemeltetési idôszak alatt, annak lezárásáig Budapest
Fôváros Önkormányzata legalább többségi tulajdonában
áll. A BKSZT Kft. a Telep üzemeltetésérôl Budapest Fô-
város Önkormányzatával kötött Bérleti és Üzemeltetési
Szerzôdés feltételei szerint köteles gondoskodni.

(3) Tagi jogait Budapest Fôváros Önkormányzata a
Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995.
(V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet szerinti döntési rendben gya-
korolja, a BKSZT Kft. a gazdasági társaságokról szóló
1997. évi CXLIV. törvény szerint – az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95/A. §-ában foglal-
takra is figyelemmel – mûködik, amely jogszabályok
meghatározzák a társaság irányításának, mûködése el-
lenôrzésének szabályait.

(4) A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep
üzemeltetésére a BKSZT Kft. kizárólagosan jogosult. A
BKSZT Kft. a közbeszerzésekrôl szóló 2003. évi
CXXIX. törvény 22. § (1) bekezdés h) pontja szerinti
ajánlatkérônek minôsül.

2. §

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Fôvá-
rosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti

tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.)
Fôv. Kgy. rendelet 3. számú melléklete az alábbi 8. pont-
tal egészül ki: 

„8.  A Kbt. 29. § (2) bekezdés h) pontjában foglalt fel-
hatalmazás alapján, az e rendelet 4. § c) pontjában meg-
határozott korlátozottan forgalomképes közmûvagyon
körébe tartozó Budapesti Központi Szennyvíztisztító Te-
lep üzemeltetése tekintetében:

– a BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft.”

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
fôjegyzô fôpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tör-
vény 63/A. §-ának d) pontja alapján Budapest Fôváros-
ban a Fôvárosi Önkormányzat gondoskodik „az egy ke-
rületet meghaladó … szenny- és csapadékvíz-elvezetési,
szennyvíztisztítási feladatokról, …”.

A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kap-
csolódó létesítményei projekt Magyarország és a közép-
európai térség legnagyobb, az Európai Unió Kohéziós
Alapjából és kapcsolódó állami társfinanszírozással tá-
mogatott környezetvédelmi beruházása, amely Budapest
Fôváros Önkormányzata beruházásában valósul meg. Az
Európai Közösségek Bizottsága 2004. december 17-i dá-
tummal kiadta jóváhagyó határozatát, amellyel a projek-
tet Kohéziós Alap támogatásban részesítette. A Bizott-
ság határozata értelmében a „Telepre vonatkozó szerzô-
dés tervezés+kivitelezés típusú lesz, korlátozott üzemel-
tetéssel.” Ennek megfelelôen a beruházó a „Telep terve-
zési, kivitelezési feladatainak ellátása, valamint közre-
mûködés a KSZT 4 éves határozott idejû üzemeltetésé-
ben” tárgyban hirdette meg a Telep megvalósítására irá-
nyuló közbeszerzési eljárását.

Tekintettel arra, hogy a hatályos vízgazdálkodási
elôírások alapján ilyen létesítményt önkormányzati több-
ségi tulajdonban lévô gazdálkodó szervezet üzemeltet-
het, a közbeszerzési eljárásban nyertes vállalkozó ki-
sebbségi tulajdont szerez az üzemeltetô társaságban.

A rendelet keretében a Fôvárosi Önkormányzat ren-
delkezik a többségi önkormányzati tulajdonú üzemeltetô

1844 FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2005. november 11.

Budapest Fôváros Közgyûlésének

72/2005. (XI. 11.) önkormányzati rendelete

a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep 

üzemeltetését ellátó szervezet létrehozásáról 



társaság létrehozataláról, meghatározva annak feladatát,
valamint az irányítására, ellenôrzésére és mûködésére
vonatkozó szabályokat.  A BKSZT Kft. a Kbt. 22. § 
(1) bekezdés h) pontja szerinti ajánlatkérônek minôsül.
Az üzemeltetô társaság az általa megrendelôként/vevô-
ként megkötendô visszterhes szerzôdések tekintetében
köteles lesz a Kbt. szabályainak alkalmazására.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Kbt. elôírásainak megfelelôen a Fôvárosi Közgyû-
lés meghatározta azt a Budapest Fôváros Önkormányzata

által létesített jogképes szervezetet (BKSZT Kft.), amely
kizárólagosan gondoskodni fog a Budapesti Központi
Szennyvíztisztító Telep üzemeltetésérôl, egyidejûleg
meghatározva a társaság feladatát, az irányítására, illetô-
leg az ellenôrzésére, valamint a mûködésére vonatkozó
szabályokat. 

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépésérôl, továbbá a Fôvárosi Ön-
kormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdo-
nosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Fôv.
Kgy. rendelet 3. számú mellékletének módosításáról ren-
delkezik.
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Budapest Fôváros Közgyûlésének

73/2005. (XI. 11.) önkormányzati rendelete

a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 

7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányza-
tokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. §-ának (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi 
rendeletet alkotja.

1. §

A Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. ren-
delet (a továbbiakban: SZMSZ) 6. számú melléklete, X.
Oktatási Bizottság fejezet 6. címe kiegészül a 15–17.
ponttal, az alábbiak szerint:

„15. Eötvös József Gimnázium
Bp. V., Reáltanoda u. 7.”

„16. Veres Pálné Gimnázium
Bp. V., Veres Pálné u. 36–38.”

„17. Madách Imre Gimnázium
Bp. VII., Barcsay u. 5.”

2. §

Ez a rendelet 2006. július 1-jén lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
fôjegyzô fôpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Budapest Fôváros Önkormányzata 2006. július 1-
jével a Belváros-Lipótváros Önkormányzattól az Eötvös
József Gimnázium (Bp. V. ker., Reáltanoda u. 7.) és a
Veres Pálné Gimnázium (Bp. V. ker., Veres Pálné u.
36–38.), valamint Budapest Fôváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzattól a Madách Imre
Gimnázium (Bp. VII. ker., Barcsay u. 5.) fenntartói jogát
átveszi. Ezzel összefüggésben a Fôvárosi Önkormányzat
fenntartásában mûködô intézmények számában bekö-
vetkezett változás az SZMSZ 6. számú mellékletében is
átvezetésre kerül.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

2006. július 1-jével Belváros-Lipótváros Önkor-
mányzattól az Eötvös József Gimnázium (Bp. V. ker.,
Reáltanoda u. 7.) és a Veres Pálné Gimnázium (Bp. 
V. ker., Veres Pálné u. 36–38.), valamint Budapest Fôváros
VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzattól a Madách
Imre Gimnázium (Bp. VII. ker., Barcsay u. 5.) fenntartói
jogát Budapest Fôváros Önkormányzata átveszi.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik.
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2014/2005. (IX. 28.) Fôv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 
1. Tájékoztató kérése a PR szerzôdésekrôl.

A napirend 1. pontja: Tájékoztató kérése a PR.
szerzôdésekrôl.

Elôadó: dr. Kupper András

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2015/2005. (IX. 28.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Zsinka László módosító indít-
ványát, mely szerint: „Az utolsó mondat változik:
»A szerzôdésekben tételesen felsorolva a végzett
munkát, mellé téve az összegeket«, valamint ÁSZ-
vizsgálatot javasol második tételként.”

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2016/2005. (IX. 28.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a határozati javaslat második sora a
következôképpen módosul:
„…a gazdasági társaságok, a fôváros tulajdonában
lévô színházak, a Fesztiválközpont Kht. és a BTH
Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht.” 

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2017/2005. (IX. 28.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy tájékoztatót kér a Fôpolgármesteri
Hivatal, a Fôvárosi Önkormányzat többségi tulaj-
donában álló gazdasági társaságok, a fôváros tulaj-
donában lévô színházak, a Fesztiválközpont Kht.
és a BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht.
által 2002. november 1-je óta kommunikációs,
marketing- vagy PR-feladatok ellátásra kötött
szerzôdésekrôl. A tájékoztatónak ki kell térnie 
arra, hogy milyen feladatokra, milyen gazdasági
társaságokkal vagy magánszemélyekkel, mekkora
összegre kötöttek szerzôdéseket. A tendereket
elôkészítô és elbíráló bizottságoknak kik voltak a
tagjai, milyen szempontok alapján, milyen felhatal-
mazással kerültek kiválasztásra. A szerzôdésekben
vállaltakat milyen módon teljesítették, milyen
minôségben, illetve milyen határidôre.
Határidô: következô rendes közgyûlési ülés
Felelôs: dr. Demszky Gábor

Kelt a Fôvárosi Közgyûlés 2005. szeptember 28-i rend-
kívüli ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
fôjegyzô fôpolgármester

Kivonat 

Budapest Fôváros Közgyûlése

2005. szeptember 28-i rendkívüli ülésének 

jegyzôkönyvébôl

II. RÉSZ
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A Fôvárosi Szociális Közalapítvány 2005. évi pályázatának nyertesei

Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány Mobil tûcsere program gyógyszertári szóróanyaga 190 000 Ft

FÉSZEK az Örökbefogadókért Állami gondozott és cigány, örökbefogadott és cigány 150 000 Ft
és Örökbefogadottakért Alapítvány

FÉSZEK az Örökbefogadókért „Örökbefogadás elôtt, örökbefogadás után” címû 200 000 Ft
és Örökbefogadottakért Alapítvány beszélgetéssorozat 

Démoszthenész Beszédhibások A Démoszthenész Egyesület 2005. októberi 250 000 Ft
és Segítôik Országos Érdekvédelmi konferenciájának megvalósítása
Egyesülete

Pestszentimrei Református Egyház Isten igéjével az elôítéletek ellen! 200 000 Ft
„Soli Deo Gloria” Alapítvány

Háttér Társaság a Melegekért 3 napos elméleti és gyakorlati tréning a Szolgálat 400 000 Ft
operátorainak az ôket felhívó kamaszok és fiatal 
felnôttek segítésére

Önkontroll Egyesület „Családi élet” – kétszer háromnapos tréning 300 000 Ft
drogfüggô fiatalok hozzátartozói számára

Civil Rádiózásért Alapítvány Segítés és segítség hete – Rádiós programhét 200 000 Ft
a rászorultakért

Menhely Alapítvány Az „Átkelés a nyugati átjárón” címû film 400 000 Ft
III. részének befejezése

Az Euro-Régió Szociális Szakmai Keresztény-szociális Mûhely – Budapest 300 000 Ft
Közösség Közhasznú Egyesület

Dzsumbuj Egyesület Rendezvényekkel egybekötött kiállítás roma diákok 100 000 Ft
és felnôttek munkáiból

Káva Kulturális Mûhely Egyesület Káva Kulturális Mûhely Egyesület 200 000 Ft

Ébredések Alapítvány Antistigma Program a 2006-os Sziget Fesztiválon 200 000 Ft

Tiszta Forrás Alapítvány Segítsünk a szenvedélyek leküzdésében! 400 000 Ft

Burattino Szociális és Kulturális „Más” – megismerem, elfogadom, megszeretem – 400 000 Ft
Egyesület közös mûvészeti alkotómûhely

Fészeklakó Alapítvány Fiatalok a hajléktalanokért – attitûdmódosító program 300 000 Ft

KÚT Alapítvány Szakmai Konferencia Transzgenerációs traumák 450 000 Ft
és „traumamegváltás”

Emberbarát Alapítvány Prevenciós tájékoztató kiadványok készítése 200 000 Ft

Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Lakossági tájékoztató 110 000 Ft
Egyesülete

Magyarországi Éjféli Sportbajnokság Egyedülálló, modellértékû módszereket tartalmazó 300 000 Ft
Egyesülete módszertani kiadvány megjelentetése

Hallássérültek Rehabilitációjáért Egyedülálló, modellértékû módszereket tartalmazó, 300 000 Ft
Küzdôk Egyesülete illetve módszertani tájékoztató kiadványok 

elkészítésének támogatása  

Gyermekvilág-Ágyszínház Alapítvány Az ágyszínházi programot segítô bemutatkozó film 400 000 Ft
készítése, 5 oktató videó frissítése, sokszorosítása

Uniós Tanoda Alapítvány Információs füzet készítése 300 000 Ft

III. RÉSZ
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Váltó-sáv Alapítvány Szociális munka bûnelkövetôkkel (módszertani kiadvány) 400 000 Ft

Mi-Ért Alapítvány Pszichiátriai betegek klubjának mûködtetése 200 000 Ft

S.O.S. Krízis Alapítvány Gyermekek kreatív fejlesztô foglalkoztatása 300 000 Ft

Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány Jogosítvány megszerzésének támogatása 300 000 Ft

Közjóléti Szolgálat Alapítvány Pszichiátriai kiírás szerinti pályázati cél 400 000 Ft

Közjóléti Szolgálat Alapítvány Játszóház program 300 000 Ft

Magyar Vöröskereszt Budapesti Hajléktalanok szakképzését támogató 200 000 Ft
Szervezete program 2005–2006

Kaszap István Alapítvány Kerületi cukorbetegek, mozgássérültek részére évente 200 000 Ft
mûsoros szeretetvendégség, szegényeket segítô szolgáltatás

Kiút Szociális és Mentálhigiénés Iroda és hozzá kapcsolódó szolgáltatások mûködtetése 420 000 Ft
Egyesület

Továbblépés Adósságkezelô Nemzetközi konferencia a háztartások adósságkezelésérôl 400 000 Ft
és Családsegítô

Menhely Alapítvány Diszpécser Intézményközi esetmegbeszélô csoport a fôvárosi utcai 300 000 Ft
Szolgálat gondozó szolgáltatások munkatársai számára

Humano Modo Alapítvány Szociálisan rászorultak uszodai foglalkoztatása 180 000 Ft

Agóra Családsegítô Alapítvány Adományok közvetítése és szállítása 200 000 Ft

Tudor Alapítvány Esélyteremtés a Józsefvárosi Tudor Mûhelyben 400 000 Ft

Magyarországi Roma Parlament Szociális tanácsadó és jogsegélyszolgálat mûködtetése 300 000 Ft

Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány Étkeztetés tárgyi felszerelésének biztosítása 300 000 Ft

Budapest, 2005. szeptember Dr. Gyôri Péter s. k. 
a kuratórium elnöke
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Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány

2005. évi pályázatának nyertesei

Pályázó A program
beruházás mûködésszervezet neve meghatározása

Pályázó A program
beruházás mûködésszervezet neve meghatározása

„RÉS” Szociális 
és Kulturális 
Alapítvány

50 fô étkeztetése
éjjeli menedék-

helyen 151
napon keresztül

0 982 000

BMSZKI-Dózsa
átmeneti szállás,
Bánya Átmeneti

szállás

Elektromos 
tûzhelyek,

mosógépek,
értékmegôrzô 
és ételtároló
szekrények

vásárlásának
támogatása 
a BMSZKI

Dózsa és Bánya
utcai átmeneti

szállásokon

2 200 000 0

„RÉS” Szociális 
és Kulturális 
Alapítvány

Gyógyszertámo-
gatás, alapvetô
egészségügyi
ellátás biz-
tosításának
támogatása

0 878 000
BMSZKI-Dózsa

Lábadozó

További 20
férôhely biz-

tosítása
0 2 800 000

„RÉS” Szociális 
és Kulturális 
Alapítvány

Gyógyszer-
költségek támo-

gatása
0 350 000

BMSZKI-Éjjeli
menhelyei

450 fô
étkeztetése éjjeli
menedékhelyen

151 napon
keresztül téli
idôszakban

0 8 834 000

„RÉS” Szociális 
és Kulturális 
Alapítvány

Vizesblokk
felújítása, 

festés, 
fûtésrendszer
korszerûsítése

1 200 000 0

BMSZKI-
Fehérköz
Nappali

melegedô

Számítógép
vásárlásának
támogatása,

internet, telefon,
posta, újságkölt-

ségek támo-
gatása

180 000 263 000

Baptista
Szeretetszol-

gálat Alapítvány

40 fô étkeztetése
éjjeli

menedékhelyen
151 napon

keresztül téli
idôszakban

0 785 000

BMSZKI-
Fehérköz
Nappali

melegedô,
Könyves nappali

melegedô

BMSZKI-Fehér-
köz nappali

melegedô hétvégi
nyitva tartásá-
nak támogatása
2005. december
1-jétôl, 40 napon
keresztül 240 fô

részére

0 7 622 000

Baptista
Szeretetszol-

gálat Alapítvány

Krízisautó
mûködésének
támogatása

0 750 000

BMSZKI I. sz.
Szociális

Csomópont

Mûködési költsé-
gek támogatása
6 hónapra, cso-

magmegôrzô
kialakításának

támogatása

443 000 4 557 000

Baptista
Szeretetszol-

gálat Alapítvány

Vizesblokk,
burkolás,

nyílászárócsere,
szigetelés 
és festés

3 000 000 0

BMSZKI
Kálvária
Átmeneti

Gondozóház

15 fô kiegészítô
élelmezésének
támogatása

0 1 043 000

BMSZKI –
Bánya átmeneti

szállás

5 fô
étkeztetésének
támogatása 
150 napra

0 412 000
BMSZKI-
Krízisautó

Krízisautó
mûködésének
támogatása

0 728 000
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Pályázó A program
beruházás mûködésszervezet neve meghatározása

Pályázó A program
beruházás mûködésszervezet neve meghatározása

BMSZKI-13 
szállást nyújtó

intézménye

1 fô bérének
támogatása,

minimum 300
kórházi csomag

biztosítása

0 1 300 000

BMSZKI-Külsô
Mester átmeneti

szállás

Fotómûhely
kialakításának
támogatása, 
egy darab

fényképezôgép
vásárlásával

80 000 155 000

BMSZKI- 
Alföldi u. Át-
meneti szállás 

és Éjszakai
Menedékhely,

Kálvária Átme-
neti Gondozóház

1000 E Ft bértá-
mogatás, izom-

stimulátor 
és labdák 

vásárlásának
támogatása

0 1 075 000
BMSZKI-Orvosi
Krízis Szolgálat

Oltási prog-
ramok 

támogatása
0 4 200 000

BMSZKI- 
Orvosi Krízis

Szolgálat

1 db hûtô, 1 db
mosó-szárító gép
vásárlásának tá-
mogatása, gyógy-

szer, étkezés-
kiegészítés,

gyógytápszer,
vitaminok támo-

gatása

305 000 1 800 000
Léthatáron
Alapítvány

Villanybojler,
melegítô,

egészségügyi
eszközök 

beszerzése

500 000 0

BMSZKI- 
Orvosi Krízis

Szolgálat

Fogászati 
ellátás bérkölt-
ségeinek támo-

gatása

0 2 415 000
Léthatáron
Alapítvány

Karbantartási
munkálatok 300 000 0

BMSZKI- 
Orvosi Krízis

Szolgálat

Foglalkoztató 
és gyógytornász
bérköltségeinek

támogatása

0 2 500 000

Magyar Máltai
Szeretetszolgálat

Egyesület

100 fô étkez-
tetése nappali
melegedôben
106 napon
keresztül

0 530 000

BMSZKI- 
Orvosi Krízis

Szolgálat

Gyógyszer és
gyógyászati

segédeszközök
támogatása

0 3 500 000

Magyar Máltai
Szeretetszol-

gálat Egyesület

Számítógép
vásárlásának
támogatása,

internet, telefon,
posta, újság-

költségek támo-
gatása

180 000 236 000

BMSZKI- 
Orvosi Krízis

Szolgálat

Belsô udvar
kialakítása 2 300 000 0

Magyar Máltai
Szeretetszol-

gálat Egyesület

3000 hajléktalan
személy tbc-
szûrésének
támogatása

0 700 000

BMSZKI-Fehér-
köz Nappali
Melegedô,
Könyves 
Nappali

Melegedô, 
I. sz. Szociális

Csomópont

120 fô étkezte-
tése nappali
melegedôben
146 napon

keresztül (hétvé-
gi étkeztetés

2005. december
1-jétôl), 50 fô

étkeztetése nap-
pali melegedô-
ben 106 napon

keresztül

1 141 000

Magyar Máltai
Szeretetszol-

gálat Egyesület

Gyógyszerkölt-
ségek támo-

gatása
0 2 000 000

Hajlék-
talanokért

Közalapítvány

30 fô étkeztetése
nappali melege-
dôben 146 na-
pon keresztül
(hétvégi étkez-
tetés 2005. de-
cember 1-jétôl)

0 219 000

Magyar Máltai
Szeretetszol-

gálat Egyesület

Krízisautó
hatékonyság-

növelés
0 750 000
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Pályázó A program
beruházás mûködésszervezet neve meghatározása

Pályázó A program
beruházás mûködésszervezet neve meghatározása

Hajléktala-
nokért

Közalapítvány

Akadálymente-
sítés, lift

kialakítása
3 000 000 0

Magyar Máltai
Szeretetszol-

gálat Egyesület

1 db mosó-
szárító gép
vásárlása

924 000 0

Keresztény
Advent 

Közösség

50 fô étkeztetése
nappali mele-

gedôben 63 na-
pon keresztül

0 158 000

Magyar Máltai
Szeretetszol-

gálat Egyesület

1 db mosó-
szárító gép
vásárlása

924 000 0

Keresztény
Advent 

Közösség

Krízisautó
mûködésének
támogatása

0 750 000

Magyar
Vöröskereszt –

Budapesti
Szervezete

100 fô étkez-
tetése nappali
melegedôben
106 napon ke-

resztül

0 530 000

Léthatáron
Alapítvány

Gyógyszer-
költségek 

támogatása
0 1 000 000

Magyar
Vöröskereszt –

Budapesti
Szervezete

80 fô étkeztetése
nappali melege-
dôben 106 na-
pon keresztül

0 424 000

Léthatáron
Alapítvány

Mikrobusz
vásárlásának
támogatása

3 400 000 0

Magyar
Vöröskereszt –

Budapesti
Szervezete

50 fô étkeztetése
éjjeli menedék-
helyen 151 na-
pon keresztül

0 982 000

Magyar
Vöröskereszt –

Budapesti
Szervezete

Nappali
melegedô hétvé-
gi nyitva tartásá-
nak támogatása
2005. december
1-jétôl, 40 napon

keresztül 50 fô
részére

0 1 588 000

Menhely
Alapítvány-

Práter u. Nap-
pali melegedô

Melegvízellátás
fejlesztése,

mosógép vásár-
lásának támo-

gatása

261 000 0

Magyar
Vöröskereszt –

Budapesti
Szervezete

Betegszobai
ellátás bizto-

sítása
0 1 100 000

Menhely
Alapítvány-

SZSZI

Utazási
utalványok,

jogsegélyszol-
gálat mûködésé-
nek támogatása

0 2 200 000

Magyar
Vöröskereszt –

Budapesti
Szervezete

Festés-mázolási
munkálatok
támogatása

540 000 0

Menhely
Alapítvány-

SZSZI

Utazási utalvány
kiadásának
támogatása 

a téli idôszakban

0 800 000

Magyar
Vöröskereszt –

Budapesti
Szervezete

Tetôszigetelési
munkálatok
támogatása

3 000 000 0

Myrai Szent
Miklós

Keresztény
Egyház

50 fô étkeztetése
a nappali me-
legedôben 146
napon keresztül
(hétvégi étkez-
tetés 2005. de-
cember 1-jétôl)

0 365 000

Magyar
Vöröskereszt –

Pest Megyei
szervezete

26 fô étkeztetése
éjjeli menedék-
helyen 151 na-
pon keresztül, 

30 fô étkeztetése
nappali melege-
dôben 106 na-
pon keresztül

0 669 000

Oltalom
Karitatív
Egyesület

120 fô étkezteté-
se éjjeli mene-
dékhelyen 151

napon keresztül,
130 fô étkezte-

tése nappali me-
legedôben 146
napon keresztül
(hétvégi étkez-
tetés 2005. de-
cember 1-jétôl)

0 3 305 000
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Menhely
Alapítvány

A téli idôszakban
közterületen fel-
lelt és leromlott

egészségi
állapotú férfiak
elszállásolása,
egészségügyi

mentális és szo-
ciális gondozása

35 fh-en

0 5 100 000

Oltalom
Karitatív
Egyesület

Nappali
melegedô 

hétvégi nyitva
tartásának támo-
gatása 2005. de-
cember 1-jétôl,

40 napon
keresztül 180 fô

részére

0 5 712 000

Pályázó A program
beruházás mûködésszervezet neve meghatározása

Pályázó A program
beruházás mûködésszervezet neve meghatározása

Menhely
Alapítvány

Kézikönyv meg-
jelentetésének
támogatása

0 900 000

Oltalom
Karitatív
Egyesület

Tûzjelzô és
elszívóberen-

dezés
kiépítésének
támogatása

3 000 000 0

Menhely
Alapítvány

Krízisautó
mûködésének
támogatása
2006. nyári
idôszakra

0 1 500 000

Szociális
Gondozó

Központ – Érd

Vitamin és
gyümölcs vásár-
lásának támo-

gatása

0 600 000

Menhely
Alapítvány

Gyógyszer, gyó-
gyászati segéd-

eszközök, 
fogászati és 
szemüveg 

költségeinek
támogatása

0 4 000 000

Szociális
Gondozó

Központ – Érd

24 fô étkeztetése
nappali mele-
gedôben 146

napon keresztül
(hétvégi étkez-

tetése 2005. de-
cember 1-jétôl)

0 175 000

Menhely
Alapítvány

Hajléktalanok
Jogvédô Fórum
mûködési költ-
ségeinek támo-

gatása

0 2 568 000

Terézvárosi
Családsegítô

Szolgálat

Minimum 30 fô
napi étkezteté-
sének támoga-
tása 150 napra

0 588 000

Menhely
Alapítvány

Krízisautó
mûködésének
támogatása

0 8 000 000
Tiszta Forrás

Alapítvány

Teakonyha és
vizesblokk fel-
újítási munkái-
nak támogatása

1 800 000 0

Menhely
Alapítvány-

Diszpécserszol-
gálat

Diszpécserszol-
gálat mûködési

költségeinek
támogatása

0 15 000 000
Twist Olivér
Alapítvány

Vizesblokk és
konyha szerel-

vényeinek cseré-
je, gáztûzhely,

mosógép vásár-
lása, ágyak 

beszerzésének
támogatása

1 000 000 0

Vác Város 
Önkormányzat
Családsegítô

Központ

1 db mosó-
szárító gép

vásárlásának
támogatása

924 000 0

Összesen: 29 461 000 110 539 000

Budapest, 2005. 08. 15. IKVAI-SZABÓ IMRE s. k.
(a Kuratórium elnöke)
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Összefogás a Budapesti Lakástalan és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány

2005. évi lakhatási pályázatának nyertesei

Összefogás a Budapesti Lakástalan és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány

2005. évi foglalkoztatási pályázatának nyertesei

Pályázó szervezet neve program pályázati cél elnyert összeg

BMSZKI Könyves Nappali 
Hajléktalan személyek

Alkalmi Munkavállalói
melegedô és Éjjeli menedékhely

foglalkoztatási programjának 
Információs Pont

1 180 000
támogatása

Hajléktalan személyek A Fedél Nélkül
Menhely Alapítvány foglalkoztatási programjának kiemelt terjesztôinek 10 978 000

támogatása megerôsítése

Összesen: 12 158 000

Pályázó szervezet neve program
elnyert 

támogatás

BMSZKI – átmeneti szállási Lakhatási támogatás 30 fô részére 9 000 000

BMSZKI átmeneti szállásai és speciális 
éjjeli menedékhelyei

Lakhatási támogatás 60 fô részére 18 000 000

BMSZKI átmeneti szállásai és speciális 
éjjeli menedékhelyei Lakhatási támogatás 108 fô részére 27 810 000

Hajléktalanokért Közalapítvány Lakhatási támogatás 15 fô részére 4 500 000

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Lakhatási támogatás 15 fô részére 3 600 000

Magyar Vöröskereszt – Budapesti Szervezete Lakhatási támogatás 30 fô részére 9 000 000

Menhely Alapítvány – Diszpécser Szolgálat Lakhatási támogatás 150 fô részére 18 178 000

Menhely Alapítvány – Práter utcai Nappali 
melegedô Lakhatási támogatás 10 fô részére 1 500 000

Myrai Szent Miklós Keresztény Egyház
Lakhatási támogatás 24 fô részére 
nem saját ingatlanban történô elhelyezéssel

5 760 000

Oltalom Karitatív Egyesület Lakhatási támogatás 20 fô részére 3 000 000

Szociális Gondozó Központ – Érd Lakhatási támogatás 1 fô részére 300 000

Szociális Gondozó Központ – Érd Lakhatási támogatás 1 fô részére 300 000

Összesen: 100 948 000

Budapest, 2005. 08. 15. IKVAI-SZABÓ IMRE s. k.
(a Kuratórium elnöke)
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Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthonának 

közleménye

A Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona (1124 Budapest, Mártonhegyi út 53–57.) – hivatkozással az Áht. 15/A.,
illetôleg a 15/B. §-ára – közzéteszi az alábbi, nettó ötmillió forintot meghaladó szerzôdésének adatait. 

A szerzôdés megnevezése (típusa): Építési beruházás, felújítás
A szerzôdés tárgya: Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona (Budapest II. ker., Mártonhegyi út 53–57.) és kihe-
lyezett részlegeinek 2005. évi építési munkái:

1. Mártonhegyi úti fôépület: II. emeleti teraszok felújítása,
2. Mártonhegyi úti központi telephely: kerítés és bejárati kapu felújítása,
3. Mártonhegyi úti fôépület bejárata elôtti rámpa létesítése, 
4. Gárdonyi G. u. 4. szám alatti kihelyezett részleg: földszinti fürdôszoba felújítása,
5. Gárdonyi G. u. 4. szám alatti kihelyezett részleg két épületének tetô- és ereszcsatornáinak felújítása,
6. Intézményi akadálymentesítési feladatok.

A szerzôdô felek neve: Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona, mint megrendelô
Kollár József építôipari vállalkozó, mint kivitelezô

A szerzôdés értéke: 9 180 000 Ft + áfa
A szerzôdés idôtartama: 2005. 07. 15–2005. 10. 15.

Kántor Ilona s. k. 
igazgató

TÁJÉKOZTATÓ 

KÖZTERTÜLET-ELNEVEZÉSRÔL
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