
FÔVÁROSI KÖZLÖNY
BUDAPEST FÔVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA
2008. október 9. LVIII. évfolyam 15. szám

I. RÉSZ

T A R T A L O M J E G Y Z É K

Budapest Fôváros Közgyûlésének határozatai

– Kivonat Budapest Fôváros Közgyûlése 2008. augusztus 28-i ülésének jegyzôkönyvébôl  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– A Fôvárosi Szociális Közalapítvány és Budapesti Szociális Forrásközpont egyszerûsített beszámolója, 2007. évi
közhasznúsági jelentése, független könyvvizsgálói jelentése  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Fôvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (Kéthely) közleménye  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona (Budapest) közleménye  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. RÉSZ

III. RÉSZ

Budapest Fôváros Közgyûlésének rendeletei

– Budapest Fôváros Közgyûlésének 48/2008. (X. 9.) önkormányzati rendelete a díszpolgári cím adományozásá-

ról szóló 26/1993. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Budapest Fôváros Közgyûlésének 49/2008. (X. 9.) önkormányzati rendelete a Fôvárosi Önkormányzat tulaj-

donában lévô önkormányzati lakások bérletérôl, a lakbérek mértékérôl, valamint a Fôvárosi Önkormányzatot

megilletô bérlôkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Fôv. Kgy. rendelet 

módosításáról  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Budapest Fôváros Közgyûlésének 50/2008. (X. 9.) önkormányzati rendelete a Fôvárosi Szabályozási Keretterv-

rôl szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Budapest Fôváros Közgyûlésének 51/2008. (X. 9.) önkormányzati rendelete a fôvárosi közterület-felügyelet

szervezetérôl és feladatairól szóló 74/1999. (XII. 30.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Budapest Fôváros Közgyûlésének 52/2008. (X. 9.) önkormányzati rendelete a Fôvárosi Önkormányzat Szer-

vezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról  . . . . . . . . . . . . . . .

– Budapest Fôváros Közgyûlésének 53/2008. (X. 9.) számú önkormányzati rendelete a Fôvárosi Önkormányzat

Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet módosításról  . . . . . . . . . . . .

– Budapest Fôváros Közgyûlésének 54/2008. (X. 9.) önkormányzati rendelete a fôvárosi kitüntetô díjak alapítá-

sáról és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányzat-

ról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdése 

a) pontjában kapott felhatalmazása alapján a díszpolgári

cím adományozásáról az alábbiak szerint rendelkezik 

1. §

A díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993.

(VIII. 1.) Fôv. Kgy. rendelet 2. számú melléklete – Buda-

pest Fôváros Közgyûlése által adományozott díszpolgári

cím kitüntetettjei – az alábbi szöveggel egészül ki:

Benedek Tibor
Berek Katalin
Biros Péter
Gyarmati Dezsô
Heller Ágnes
Juhász Ferenc
dr. Kárpáti György
Kásás Tamás Zoltán
dr. Kemény Dénes László
dr. Kiss Gergely
Márk Gergely
Marton László
dr. Molnár Tamás
Szécsi Zoltán
Szelényi Iván
Zwack Péter

2. §

Ez a rendelet 2008. november 17. napján lép hatályba.

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

fôjegyzô fôpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indoklás

A Közgyûlés az 1993. augusztus 1-én hatályba lépett

önkormányzati rendeletével úgy döntött, hogy a díszpol-

gári címet a kitüntetett személyek nevének a 26/1993.

(VIII. 1.) Fôv. Kgy. számú rendelet 2. számú mellékle-

tében történô feltüntetésével adományozza. Ezért szük-

séges az új kitüntetettek nevével a melléklet módosítása.

Részletes indoklás

1. §-hoz

A Fôvárosi Közgyûlés meghatározta azon személye-

ket, (Benedek Tibor, Berek Katalin, Biros Péter, Gyarmati

Dezsô, Heller Ágnes, Juhász Ferenc, dr. Kárpáti György,

Kásás Tamás Zoltán, dr. Kemény Dénes László, dr. Kiss

Gergely, Márk Gergely, Marton László, dr. Molnár 

Tamás, Szécsi Zoltán, Szelényi Iván, Zwack Péter) akik-

nek díszpolgári címet adományoz elismerése jeléül.

2. §-hoz

A rendelet hatályba lépésének napja a fôváros egyesí-

tésének évfordulója.

1638 FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2008. október 9.

Budapest Fôváros Közgyûlésének 
48/2008. (X. 9.) önkormányzati rendelete 

a díszpolgári cím adományozásáról
szóló 26/1993. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

I. RÉSZ
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A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elide-

genítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, többször

módosított 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban:

Törvény) 3. § (1)–(2) bekezdés, 4. § (3) bekezdés, 9. §,

10. § (2) bekezdés, 12. § (5) bekezdés, 13. § (1)–(2) be-

kezdés, 15. §, 17. § (2) bekezdés, 18. § (1) bekezdés, 

19. §, 20. § (3) bekezdés, 21. § (6) bekezdés, 23. § (3) be-

kezdés, 27. § (2) bekezdés, 31. § (2) bekezdés, 33. § 

(3) bekezdés, 34. §, és 35. § (2) bekezdés felhatalmazása

alapján, a Fôvárosi Önkormányzat a következô rendele-

tet alkotja.

1. §

A Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô önkor-

mányzati lakások bérletérôl, a lakbérek mértékérôl, vala-

mint a Fôvárosi Önkormányzatot megilletô bérlô-

kiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló

29/2006 (VI. 12.) Fôv. Kgy. rendelet (továbbiakban:

Rendelet) 5. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: 

„5. § (5) A bérleti jogviszony fennállása alatt, ameny-
nyiben a költségelvû lakbért fizetô bérlô vagy házastársa
(élettársa), illetve a vele együttlakó közeli hozzátartozó
jövedelmi viszonyaiban olyan változás következik be,
amely indokolja a szociális helyzet alapján történô bér-
beadást, úgy a bérlô kérelmet nyújthat be annak megál-
lapítása iránt. A kérelem benyújtására és elbírálására a
30. § (5)–(6) bekezdésekben foglaltak az irányadók.”

2. §

A Rendelet 7. § (4) bekezdés helyébe az alábbi rendel-

kezés lép:

„(4) A bérleti szerzôdés megkötése iránti kérelmet a 
2. számú melléklet szerinti formanyomtatványon a Fô-
polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájához kell
benyújtani. A bérlô személyérôl a bérbeadó lakásgazdál-
kodási szempontok (a felajánlott lakás szobaszáma, kom-
fortfokozata, minôsége, ezen belül az igény benyújtásá-
nak éve) figyelembevételével dönt. A bérbeadás a kérel-
mek érkezésének sorrendjében történik. A döntésnél
elônyt élvez, aki a Fôvárosi Önkormányzat részére kerü-
leti vagy saját tulajdonú lakást ajánl fel, illetve közülük

is elsôsorban aki azon kerület lakója, mely kerület ön-
kormányzata nem rendelkezik a kerületben lévô és tulaj-
donát képezô nyugdíjasházzal.”

3. §

A rendelet 26–27. §-ai helyébe az alábbi rendelkezé-

sek lépnek:

„26. § (1) A szociális helyzet alapján bérbe adott 
lakások esetében a ténylegesen fizetendô lakbér alapját
képezô lakbér mértéke

a) összkomfortos lakás esetén: 281 Ft/m2/hó,   
b) komfortos lakás esetén: 243 Ft/m2/hó,   
c) félkomfortos lakás esetén: 145 Ft/m2/hó,   
d) komfort nélküli lakás esetén: 110 Ft/m2/hó,   
e) szükséglakás esetén: 83 Ft/m2/hó.

(2) A költségelven bérbe adott lakások esetében a
ténylegesen fizetendô lakbér alapját képezô lakbér mér-
téke

a) összkomfortos lakás esetén: 376 Ft/m2/hó,   
b) komfortos lakás esetén: 320 Ft/m2/hó,   
c) félkomfortos lakás esetén: 210 Ft/m2/hó,   
d) komfort nélküli lakás esetén: 150 Ft/m2/hó,   
e) szükséglakás esetén: 118 Ft/m2/hó.  

(3) A piaci alapon bérbe adott lakások esetében a
ténylegesen fizetendô lakbér alapját képezô lakbér mér-
téke

a) összkomfortos lakás esetén: 732 Ft/m2/hó,   
b) komfortos lakás esetén: 630 Ft/m2/hó,   
c) félkomfortos lakás esetén: 402 Ft/m2/hó,   
d) komfort nélküli lakás esetén: 278 Ft/m2/hó,   
e) szükséglakás esetén: 217 Ft/m2/hó.  

27. § A lakbér mértéke – a 31. § (1) bekezdés b) pont-
jára tekintettel – a szobabérlôk házában található lak-
részre, ha a lakrész

a) egy férôhelyes 19 100 Ft/hó,   
b) két férôhelyes 26 600 Ft/hó.”
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Budapest Fôváros Közgyûlésének  
49/2008. (X. 9.) önkormányzati rendelete 

a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô önkormányzati lakások bérletérôl, 
a lakbérek mértékérôl, valamint a Fôvárosi Önkormányzatot megilletô 

bérlôkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 
29/2006. (VI. 12.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról
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4. §

A Rendelet 33.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi ren-

delkezés lép:

„(1) A bérlô és a bérbeadó a lakásra kötött szerzôdést
fôvárosi érdekbôl a bérbeadó kezdeményezésére közös
megegyezéssel úgy is megszüntetheti, hogy a bérbeadó a
bérlônek másik lakást ad bérbe vagy pénzbeli térítést 
fizet.”

5. §

Záró rendelkezés

A rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba. 

Ezzel egyidejûleg a Rendelet 41–45. §-ai hatályukat

vesztik, így a 46. §- 51.§ számozása 41–46. §-ra módosul.

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

fôjegyzô fôpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô önkor-

mányzati lakások bérletérôl, a lakbérek mértékérôl, vala-

mint a Fôvárosi Önkormányzatot megilletô bérlô-

kiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló

29/2006. (VI. 12.) Fôv. Kgy. rendelet 25. §-a tartalmaz-

za, hogy a Fôvárosi Közgyûlésnek 2007. évtôl minden

év október 1. napjáig kell megállapítani bérbeadási 

módok szerinti lakbérek következô év január 1-jétôl ér-

vényes mértékét. Ezen kötelezés, továbbá a rendelet 

gyakorlati alkalmazása során felmerült igények tették 

indokolttá a rendelet felülvizsgálatát, módosítását.

Fentiekre tekintettel a rendeletben kidolgozásra kerül-

tek a 2009. január 1. napjától tervezett lakbérmértékek,

továbbá a rendelet néhány szakaszának átdolgozására, 

illetve kiegészítésére vonatkozó szabályok.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Lehetôséget ad a költségelvû lakbért fizetô bérlô ré-

szére, jövedelmi viszonyainak változása miatt a szociális

helyzet alapján történô bérbeadás alkalmazására.

2. §-hoz

A nyugdíjasházi elhelyezés sorrendjét pontosítja.

3. §-hoz

A 2008. január 1. napjától érvényes lakbérmértékeket

tartalmazza. 

4. §-hoz

A lakásbérlet megszûnésének bérbeadó általi speciális

szabályait tartalmazza.

5. §-hoz

A rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik és hatályon

kívül helyezi azon rendelkezéseket, amelyek az új lak-

bérrendszer teljeskörû bevezetése miatt indokolatlanná

váltak.
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Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányza-

tokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény

63/C. § (1) bekezdése, valamint az épített környezet ala-

kításáról és védelmérôl szóló 1997. évi LXXVIII. tör-

vény 7. § (3) bekezdése, továbbá 14. § (5) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján a következô rendeletet al-

kotja:

1. §

A Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl szóló 46/1998.

(X. 15.) számú Fôv. Kgy. rendelet 1. számú mellékletét

képezô 1:4000 méretarányú térkép* az e rendelet 1. szá-

mú mellékletében foglaltaknak megfelelôen módosul.

2. §

E rendelet a kihirdetést követô hónap elsô napján lép

hatályba.

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

fôjegyzô fôpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az FSZKT-t és a BVKSZ-t a Fôvárosi Közgyûlés 

külön-külön rendeletével fogadta el, azonban tartalmuk

közösen határozza meg a kerületi önkormányzatok kerü-

leti szabályozási terv (KSZT) és kerületi városrendezési

szabályzat (KVSZ) megalkotására irányuló tevékenysé-

gét. A 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. számú rendelet 1. §

(1) bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mel-

lékletét jelentô 1:4000 méretarányú térkép módosítását

általában a kerületi önkormányzatok kezdeményezik, a

48/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. számú rendeletben foglaltak

szerint.

Az FSZKT módosítása rendeletalkotással, e rendelet

mellékletét képezô 1:4000 méretarányú térképének meg-

felelôen történik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az FSZKT tartalma a Budapest, XVII. ker. Rózsaszál

utca–Tiszaörs utca melletti 136943 hrsz.-ú ingatlanra és

a Rózsaszál utca–Fuvaros utca melletti 136809 hrsz.-ú

ingatlan területére vonatkozóan a rendelet mellékletének

megfelelôen módosul.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik.
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Budapest Fôváros Közgyûlésének 
50/2008. (X. 9.) önkormányzati rendelete

a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl szóló
46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról

* A mellékleteket képezô térképek a Fôpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában való kifüggesztéssel kerülnek kihirde-
tésre. A térképek megtekinthetôk az Ügyfélszolgálati Irodában (Budapest, V. ker., Bárczy István u. 1–3.).
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A Fôvárosi Önkormányzat Közgyûlése a helyi önkor-

mányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV.

törvény 63/A. § h) pontjában foglalt felhatalmazás alap-

ján, a közterület-felügyeletrôl szóló 1999. évi LXIII. tör-

vény keretei között a következô rendeletet alkotja.

1. §

A fôvárosi közterület-felügyelet szervezetérôl és 

feladatairól szóló 74/1999. (XII. 30.) Fôv. Kgy. rendelet 

(a továbbiakban: Rendelet) 4. §-a az alábbi g) ponttal

egészül ki:

„g) ellátja a fôvárosi tulajdonú közterületeken, a 
Fôvárosi Önkormányzat által telepített térfelügyeleti
technikai rendszer kezelését és az ennek során keletkezô
adatoknak a jogszabályok szerinti felhasználását a köz-
területek rendjének ellenôrzése során.”

2. §

A rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

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

fôjegyzô fôpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A közterületi rend fenntartása, javítása, a Fôváros 

lakosságának szubjektív biztonságérzetének fokozása ér-

dekében Budapest Fôváros Önkormányzata térfelügyeleti

technikai rendszer mûködtetését, valamint a feladathoz

kapcsolódó adatfelhasználást a Fôvárosi Közterület- 

felügyelet megbízásával határozta el.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A közterületi térfigyelô rendszer mûködtetésével kap-

csolatos feladatok ellátására a Fôvárosi Közterület-

Felügyelet útján kerül sor. 

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik.
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Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányza-

tokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. §-ának (1) be-

kezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi 

rendeletet alkotja:

1. §

A Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési

Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet

(a továbbiakban: SZMSZ) 5. számú melléklete „II. A

Közgyûlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök

jegyzéke” fejezet „Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság”

cím a következô 40., 41.  pontokkal egészül ki:

„40. Megadja a kerületi önkormányzat által új köz-
oktatási intézmény létesítéséhez, meglevô intézmény 
feladat-bôvítéshez, megszüntetéshez, átszervezéshez, 
illetve tulajdoni vagy fenntartói jogának átadásához
szükséges szakvéleményt.

1993. évi LXXIX. tv. (Koktv.) 88. § (5)–(7)”

„41. Megadja a kerületi önkormányzati intézkedési
terv elkészítéséhez, felülvizsgálatához szükséges szakvé-
leményt.

1993. évi LXXIX. tv. (Koktv.) 85. § (6)”

2. §

(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az

SZMSZ 7. számú melléklete „A Közgyûlés által a fô-

polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke” címû 

fejezet „VI. KULTÚRA, NEVELÉS, OKTATÁS ÉS

GYERMEKVÉDELEM” fejezet 12. és 20. pontjai hatá-

lyukat vesztik.

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

fôjegyzô fôpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A javaslat az  SZMSZ technikai jellegû pontosításait

tartalmazza. 

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. (a to-

vábbiakban Koktv.) 85. § (6) bekezdése szerint az ön-

kormányzati intézkedési terv elkészítésekor, felülvizs-

gálatakor a helyi önkormányzatnak be kell szereznie 

a fôvárosi, megyei önkormányzat szakvéleményét. 

A Koktv. 88. § (5)–(7) bekezdései szerint a helyi önkor-

mányzat a meglévô intézmény feladatát akkor bôvítheti,

illetve közoktatási intézményét, egyes szolgáltatások

ellátását akkor szüntetheti meg, ha a döntéshez beszerzi

a fôvárosi, megyei önkormányzat – fejlesztési tervére

épített – szakvéleményét. 

Az SZMSZ 5. számú mellékletében, a közgyûlés által

az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottságra átruházott

hatáskörök között már szerepel a fejlesztési tervek véle-

ményezésének joga, ezért indokolt a fenti hatáskörök

Bizottsághoz történô telepítése.

A 2. §-hoz

Az (1) bekezdés a Rendelet hatályba lépésérôl rendel-

kezik.

A (2) bekezdés hatályon kívül helyezô rendelkezést

tartalmaz.
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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) 5. számú mellékletének 

„II. A Közgyûlés által a bizottságokra átruházott hatás-

körök jegyzéke” fejezet „PÉNZÜGYI ÉS KÖZBE-

SZERZÉSI BIZOTTSÁG” címe  a következô új 39–45.

pontokkal egészül ki: 

„39. Dönt az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetô-
leg alapvetô biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintô
vagy különleges biztonsági intézkedést igénylô beszerzé-
sek sajátos szabályairól szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm.
rendeletben foglalt beszerzési eljárás megindításáról, a
részvételi felhívás vagy az ajánlattételi felhívás megkül-
désérôl.

143/2004. IV. 29. Korm. rendelet 4. § (1) 

40. Dönt az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetôleg
alapvetô biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintô
vagy különleges biztonsági intézkedést igénylô beszerzé-
sek sajátos szabályairól szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm.
rendeletben foglalt beszerzési eljárásban a Bírálóbizott-
ság létrehozásáról.

143/2004. IV. 29. Korm. rendelet 5. § (4) 

41. Dönt az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetôleg
alapvetô biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintô
vagy különleges biztonsági intézkedést igénylô beszerzé-
sek sajátos szabályairól szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm.
rendeletben foglalt beszerzési eljárásban az ajánlattételi
határidô meghosszabbításáról, ajánlattételi/részvételi
felhívás, illetôleg a dokumentációban meghatározott fel-
tételek módosításáról, illetve az ajánlattételi/részvételi
felhívás visszavonásáról.

143/2004. IV. 29. Korm. rendelet 5. § (2) 

42. Dönt az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetôleg
alapvetô biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintô
vagy különleges biztonsági intézkedést igénylô beszerzé-
sek sajátos szabályairól szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm.
rendeletben foglalt beszerzési eljárásban a bírálati ha-
táridô meghosszabbításáról.

143/2004. IV. 29. Korm. rendelet 5. § (2) 

43. A Bírálóbizottság javaslatának figyelembevételé-
vel dönt az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetôleg
alapvetô biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintô
vagy különleges biztonsági intézkedést igénylô beszerzé-
sek sajátos szabályairól szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm.
rendeletben foglalt beszerzési eljárásban az eljárás ered-
ményérôl.

143/2004. IV. 29. Korm. rendelet 5. § (2) 

44. Dönt az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetôleg
alapvetô biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintô
vagy különleges biztonsági intézkedést igénylô beszerzé-
sek sajátos szabályairól szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm.
rendeletben foglalt beszerzési eljárásban a részvételre
jelentkezô/ajánlattevô kizárásáról, a szerzôdés teljesíté-
sére alkalmatlanná, ajánlatának a jogszabályban meg-
határozott okból történô érvénytelenné nyilvánításáról.

143/2004. IV. 29. Korm. rendelet 5. § (2) 

45. Dönt az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetôleg
alapvetô biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintô
vagy különleges biztonsági intézkedést igénylô beszerzé-
sek sajátos szabályairól szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm.
rendeletben foglalt beszerzési eljárás alapján a szerzô-
dés megkötésérôl és módosításáról. 

143/2004. IV. 29. Korm. rendelet 5. § (2)” 

2. §

Az SZMSZ 7. számú mellékletének „XXIV. EGYÉB

HATÁSKÖRÖK” címe az alábbi új 26–27. pontokkal

egészül ki:

„26. A Fôvárosi Önkormányzat és az Országgyûlés
Hivatala között a Kossuth tér térrendezésével, közpark,
mélygarázs és látogatóközpont kialakításával kapcso-
latos beruházás megvalósítása tárgyában 2008. július
24-én létrejött Megállapodás III. fejezet 7. pontjában
foglalt tervezési szerzôdést elfogadja, illetve arra észre-
vételt tehet. ” 

27. Kiadja és módosítja a Biztonsági Beszerzések Sza-
bályzatát, az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetôleg
alapvetô biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintô
vagy különleges biztonsági intézkedést igénylô beszerzé-
sek sajátos szabályairól szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm.
rendelet 5. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevéte-
lével.” 

143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 5. § (2)”
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3. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

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

fôjegyzô fôpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési

Szabályzatáról szóló 7/1992 (III. 26.) számú Fôv. Kgy.

rendelet módosítása bôvíti egyrészrôl a fôpolgármestere,

másrészrôl a Pénzügy és Közbeszerzési bizottságra átru-

házott hatásköröket, illetve ezekhez kapcsolódóan kiegé-

szíti a Vagyonrendeletet.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetôleg alapvetô

biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintô vagy külön-

leges biztonsági intézkedést igénylô beszerzések sajátos

szabályairól szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet

alapján lefolytatandó beszerzési eljárásokkal kapcsolatos

döntések meghozatala a Pénzügyi és Közbeszerzési Bi-

zottság hatáskörébe kerül.

2. §-hoz

Az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetôleg alapve-

tô biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintô vagy kü-

lönleges biztonsági intézkedést igénylô beszerzések sajá-

tos szabályairól szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet

5. § (2) bekezdésében foglaltak alapján meg kell határoz-

ni a rendelet szerinti beszerzési eljárások elôkészítésé-

nek, lefolytatásának, belsô ellenôrzésének felelôsségi

rendjét, az eljárásba bevont személyek felelôsségi körét,

a beszerzési eljárások dokumentálási rendjét, melynek

érdekében szabályzat alkotására van szükség, Az ún.

„Biztonsági Beszerzések Szabályzata” kiadása és módo-

sítása Fôpolgármester hatáskörébe kerül.

A Fôvárosi Önkormányzat és az Országgyûlés Hivata-

la között 2008. július 24-én megkötött megállapodás szö-

vegébôl kimaradt azon képviseletre és nyilatkozattételre

jogosult személy megnevezése, aki a megállapodásban

foglalt tervezési szerzôdéssel kapcsolatos észrevételeket

megteheti. A tervezési szerzôdéssel kapcsolatos jognyi-

latkozat megtétele a Fôpolgármester hatáskörébe kerül.

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik. 
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Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányzat-

okról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés 

a) pontja, valamint a 18. § (1) bekezdése, továbbá a Ma-

gyar Köztársaság kitüntetéseirôl szóló 1991. évi XXXI.

törvény 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi

rendeletet alkotja:

1. §

A fôvárosi kitüntetô díjak alapításáról és adományo-

zásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Fôv. Kgy. rendelet 3. § 

(4) bekezdése helyébe a következô rendelkezés lép:

„(4) A „Budapestért” díjból évente legfeljebb 26 db
adományozható.”

2. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

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

fôjegyzô fôpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A fôvárosi kitüntetô díjak alapításáról és adományo-

zásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Fôv. Kgy. rendelet módo-

sítására az évente maximálisan adományozható Buda-

pestért díjak számának megemelése miatt kerül sor.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Az évente adományozható „Budapestért” díjak szá-

mát határozza meg.

2. §-hoz

A rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik.
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Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1227/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 41. pontként tárgyalja meg a

„Javaslat a Vidám Színpad Kht. törlesztési köte-

lezettségének és tartozásának elengedésére” címû

elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1228/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 2. pontként tárgyalja meg 

a „A Károlyi Sándor Kórház és Rendelôintézet 

önkormányzati biztosi átvilágítása és javaslatai a

kórház tartozásainak rendezése érdekében” címû

elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1229/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat „a Legfelsôbb Bíróság

Gfv. XI. 30.387/2006/8. sz. felülvizsgálati ítéleté-

ben foglaltak végrehajtásával kapcsolatos, vala-

mint a Fôvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac

Igazgatósága által üzemeltetett egyes ingatlanok

forgalomképességét érintô önkormányzati dönté-

sek” (az Estivo Kft. kártalanítása) címet viselô elô-

terjesztés – Fôvárosi Közgyûlés általi 2008. júniusi

rendes közgyûlésen való – megtárgyalása során

meghozott határozatok felülvizsgálatára” címû elô-

terjesztés napirendre vételére vonatkozó indít-

ványt.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1230/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 1/a. pontként tárgyalja meg a

„Gazdasági bizottsági tagcsere” címû elôterjesz-

tést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1231/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 1/b. pontként tárgyalja meg a

„Javaslat bizottsági és kuratóriumi tagcserére” cí-

mû elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1232/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 6. pontként tárgyalja meg a

„Javaslat az E ftv. végrehajtása során a Fôvárosi

Önkormányzat intézményeibe történô feladat át-

adások kapcsán ingatlan és ingó vagyon tulajdonjo-

gának megszerzésére” címû elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1233/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Ferencvárosból kiköltöztetett 

roma családok helyzetének megoldása” címû elô-

terjesztés napirendre vételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1234/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl a „Javaslat az újpesti gyermek

és felnôtt szakrendelés helyzetének rendezésére”

címû elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1235/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 22. pontként tárgyalja meg a

„Tájékoztató a 4-es metró projekt 2008. II. negyed-

évi elôrehaladásáról” címû elôterjesztést.
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Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1236/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 45. pontként tárgyalja meg 

a „Javaslat „a Legfelsôbb Bíróság Gfv. XI.

30.387/2006/8. sz. felülvizsgálati ítéletében foglal-

tak végrehajtásával kapcsolatos, valamint a Fôvá-

rosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága

által üzemeltetett egyes ingatlanok forgalomképes-

ségét érintô önkormányzati döntések” (az Estivo

Kft. kártalanítása) címet viselô elôterjesztés – Fô-

városi Közgyûlés általi 2008. júniusi rendes köz-

gyûlésen való – megtárgyalása során meghozott

határozatok felülvizsgálatára” címû elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1237/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy ebédszünet utáni 5/a–b. és 6/a–b–c.

pontként tárgyalja meg a 

„5/a. Javaslat a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl

szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet módosí-

tására. (Budapest, III. kerület, Északi Városkapu

területének keretövezet módosítása) 

5/b. Javaslat a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl

szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet módosí-

tására (Budapest, IX. kerület Gubacsi dûlô. So-

roksári út–Illatos út tengelye–Ráckevei Duna-ág–

kerülethatár által határolt terület) 

6/a. Javaslat a Fôvárosi Közgyûlés 48/1998. (X. 15.)

önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésében

rögzített egyetértési jog gyakorlására – Budapest,

V. kerület, Belváros-Lipótváros Kerületi Városren-

dezési és Építési Szabályzata és Szabályozási Terve.

6/b. Javaslat a Fôvárosi Közgyûlés egyetértési jo-

gának gyakorlására a 48/1998. (X. 15.). Fôv. Kgy.

rendelet 7. § (1) bekezdés alapján: Budapest Fôvá-

ros VII. kerület Belsô Erzsébetváros, Károly krt.–

Király utca–Erzsébet krt.–Rákóczi út által határolt

terület rehabilitációs szabályozási tervére vonatko-

zóan. 

6/c. Javaslat a Fôvárosi Közgyûlés 48/1998. (X. 15.)

önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésében

rögzített egyetértési jog gyakorlására. 

Budapest, XIII. kerület, Duna-folyam–Újpesti vasúti

híd–Váci út–Meder utca által határolt terület.” cí-

mû elôterjesztéseket.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1238/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el „Az 1-es villamos Fehérvári útig

történô meghosszabbítása” címû elôterjesztés napi-

rendre vételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1239/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Beszámoló az útfelújítási prog-

ram 2008–2010 jelenlegi állásáról, állapotáról,

pénzügyi lehetôségeirôl” címû elôterjesztés napi-

rendre vételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1240/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1/a. Gazdasági bizottsági tagcsere.

1/b. Javaslat bizottsági és kuratóriumi tagcserére.

2. Javaslat speciális lakásotthon létesítésére a

Béke Gyermekotthon és Általános Iskola

bócsai telephelyén.

3. A Károlyi Sándor Kórház és Rendelôintézet

önkormányzati biztosi átvilágítása és javas-

latai a kórház tartozásainak rendezése érde-

kében.

4. Javaslat a Segély Helyett Esély Alapítvány 

támogatására, Budapest, XXII. ker., Jókai

Mór u. 21. ingatlan felújításához pénzeszköz

átadás. 

5. Javaslat a fôvárosi drogfogyasztás visszaszo-

rítását célzó pályázaton nyertes szervezetek

támogatására.  

6. Javaslat az „Élhetô város” kulturált ebtartás

program pályázatok összegzésére, befejezett

pályázatok elszámolására.

7. Javaslat az egészségügyi intézményekben

történô létszámleépítés engedélyezésére. 

8. Javaslat az Eftv. végrehajtása során a Fôvá-

rosi Önkormányzat intézményeibe történô

feladat átadások kapcsán ingatlan és ingó va-

gyon tulajdonjogának megszerzésére.

9. Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat fenntartá-

sában lévô személyes gondoskodást nyújtó

gyermekvédelmi intézmények által biztosí-

tott ellátások formáiról, igénybevételének

módjáról és a térítési díjról szóló 22/1999. 

(V. 21.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására.

10. Javaslat egyes közoktatási intézmények ala-

pító okiratának módosítására, ingatlanok ren-

dezésére. 

11. Javaslat a Budapest Ösztöndíj Program beve-

zetésére. 

12. Javaslat a fôvárosi kitüntetô díjak alapításáról

és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.)

Fôv. Kgy. rendelet módosítására.

13. A Budapesti Tavaszi Fesztivál megrendezé-

sének 2013-ig szóló pénzügyi támogatására

jóváhagyott megállapodás módosítása.
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14. A „3 sz. városi fôforgalmi út menti lakóterü-

letek zaj elleni védelme” projekt Végrehajtási

Szerzôdése módosításának jóváhagyása. 

15. Társtulajdonosi hozzájárulás módosítása a

„Szépmûvészeti Múzeum térszint alatti bôví-

tése” címû európai uniós forrásból megvaló-

sítandó projekthez.

16. Budapest és vonzáskörzete zajtérképe” címû

projekt Támogatási Szerzôdésének 2. számú

és Engedélyokiratának 3. számú módosítása.

17. Javaslat a sportintézmények alapító okiratá-

nak módosítására.

18. Javaslat a Városligeti Mûjégpálya hûtôcsôhá-

lózat és betonpályatest javítási munkáit tar-

talmazó engedélyokirat jóváhagyására. 

19. Javaslat Budapest Fôváros Levéltárának az

elektronikus levéltár ÚMFT EKOP kiemelt

projektben történô részvételével összefüggô

fenntartói nyilatkozat kibocsátására. 

20. Budapest, III. ker., 18910/143 hrsz.-ú ingat-

lan (bölcsôde) felújítására irányuló pályázat.

21. Javaslat a FÁNK rekonstrukció II. ütem be-

ruházás kapcsán elkészült létesítmények mû-

ködtetéséhez szükséges többlettámogatás

biztosítására. 

22. Beszámoló a Pro Cultura Urbis Közalapít-

vány 2007. évi mûködésérôl, valamint a

2008. évi közszolgáltatási szerzôdés megkö-

tése.

23. Javaslat a BETISZK Kht.-val kölcsönszerzô-

dés módosításra.

24. Tájékoztató a 4-es metró projekt 2008. II. ne-

gyedévi elôrehaladásáról.

25. Javaslat „Budapest Közlekedési Rendszeré-

nek Fejlesztési Terve” koncepciójának jóvá-

hagyására.

26. Hozzájárulás a XI. kerület 3583 hrsz.-ú ingat-

lant terhelô egyéb átjárási szolgalmi jog tör-

léséhez. 

27. Javaslat a dél-budai konzorcium új együttmû-

ködési célját tartalmazó megállapodás és a

Budaörssel kötendô együttmûködési és finan-

szírozási szerzôdés jóváhagyására. 

28. Javaslat pénzeszköz átadás-átvételi megálla-

podás megkötésére az IL-NET Kht. 2008. évi

mûködési támogatására.

29. Javaslat pénzeszköz átadás-átvételi megálla-

podás megkötésére az FTSZV Kft. 2008. évi

mûködési támogatására.

30. A Fôvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. alapsza-

bályának módosítása.

31. A Fôvárosi Vízmûvek Zrt. alapszabályának

módosítása.

32. Javaslat egyedi kérelmek támogatására a

„8413 Sportcélú támogatás” cím elôirányzata

terhére. 

33. Javaslat a Magyar Közigazgatási Kar Sportta-

gozata részére jóváhagyott támogatás vissza-

vonására.

34. Javaslat a Budapest, XX. kerület, 182640 és 

a 182648 hrsz.-ú ingatlanok egyesítésére 

és megosztására a T-81826 ttsz.-ú vázrajz

szerint.

35. A Fôvárosi Szociális Közalapítvány 2007.

évi pénzügyi és szakmai beszámolója és ala-

pító okiratának módosítása. 

36. Javaslat a FÔSZINFORM elhelyezésére és

alapító okiratának módosítására. 

37. Javaslat egyes környezetvédelmi feladatok

lezárására és indítására. 

38. Budapest, XXII. ker., 232317 hrsz.-ú „kivett

lakóház udvar” megjelölésû, 25 ha 9467 m2

területû ingatlan, valamint a Bp., XXII. ker.,

232321 hrsz.-ú „kivett beépítetlen terület”

megjelölésû 6 ha 9480 m2 területû, termé-

szetben Budapest, XXII. kerület, Kastélypark

utca 8. szám alatt fekvô ingatlanok elôvásár-

lási jog gyakorlása.

39. Budapest, XXIII. kerület 195858 hrsz.-ú in-

gatlan eladásának felkínálását tartalmazó

ajánlat.

40. Javaslat a Fôvárosi Tûzoltóparancsnokság

alapító okiratának módosítására.

41. Javaslat a FSZEK, Bp., IX. Boráros tér 2. fiók-

könyvtár felújítás engedélyokiratának jóvá-

hagyására. 

42. Javaslat a Vidám Színpad Kht. törlesztési kö-

telezettségének és tartozásának elengedésére.

43. Javaslat átutalás kezdeményezésére a „8211

Idegenforgalmi célú bizottsági keretbôl”.

44. Beszámoló az építési törvény 30. §-a alapján

indult kártalanítási ügyekben hozott bizott-

sági határozatokról.

45. Fôvárosi Közgyûlés 2008. év II. félévi mun-

katerv javaslata.

46. Javaslat „a Legfelsôbb Bíróság Gfv. XI.

30.387/2006/8. sz. felülvizsgálati ítéletében

foglaltak végrehajtásával kapcsolatos, vala-

mint a Fôvárosi Önkormányzat Csarnok és

Piac Igazgatósága által üzemeltetett egyes 

ingatlanok forgalomképességét érintô önkor-

mányzati döntések” (az Estivo Kft. kártala-

nítása) címet viselô elôterjesztés – Fôvárosi

Közgyûlés általi 2008. júniusi rendes köz-

gyûlésen való – megtárgyalása során megho-

zott határozatok felülvizsgálatára.

47. Kerékbilincs alkalmazásának kizárása egész-

ségügyi intézmények környékén.

48. dr. Dombos Csaba gondnok fellebbezése

Dombos Gézáné személyi térítési díj ügyében.

49/a. Jelentés a lejárt határidejû közgyûlési határo-

zatok végrehajtásáról.
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Ebédszünet utáni 5. napirend:

a) Javaslat a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl

szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet mó-

dosítására. (Budapest, III. kerület, Északi Város-

kapu területének keretövezet módosítása) 

b) Javaslat a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl

szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet mó-

dosítására (Budapest, IX. kerület Gubacsi dûlô.

Soroksári út–Illatos út tengelye–Ráckevei Du-

na-ág–kerülethatár által határolt terület) 

Ebédszünet utáni 6. napirend:

a) Javaslat a Fôvárosi Közgyûlés 48/1998. (X. 15.)

önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésében

rögzített egyetértési jog gyakorlására – Buda-

pest, V. kerület, Belváros-Lipótváros Kerületi

Városrendezési és Építési Szabályzata és Szabá-

lyozási Terve.

b) Javaslat a Fôvárosi Közgyûlés egyetértési jogá-

nak gyakorlására a 48/1998. (X. 15.). Fôv. Kgy.

rendelet 7. § (1) bekezdés alapján: Budapest Fô-

város VII. kerület Belsô Erzsébetváros, Károly

krt.–Király utca–Erzsébet krt.–Rákóczi út által

határolt terület rehabilitációs szabályozási ter-

vére vonatkozóan. 

c) Javaslat a Fôvárosi Közgyûlés 48/1998. (X. 15.)

önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésében

rögzített egyetértési jog gyakorlására. Budapest,

XIII. kerület, Duna-folyam–Újpesti vasúti híd–

Váci út–Meder utca által határolt terület.

A napirend 1/a. pontja: Gazdasági Bizottsági tag-
csere.

Elôadó: John Emese

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1241/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
a Gazdasági Bizottság tagjává – a 2008. augusztus

19-i hatállyal lemondott dr. Dancs Gábor helyett –

Szabadai Viktort választja meg 2008. szeptember

1-jétôl.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 1/b. pontja: Javaslat bizottsági és kura-
tóriumi tagcserére.

Elôadó: Hock Zoltán

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1242/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 2008. szeptember 1-jei hatállyal

Szilassy Gábor Cézárt a városfejlesztési és városkép-

védelmi bizottsági, Huber Szebasztiánt az oktatási

bizottsági és a Közoktatásfejlesztési Közalapítvány

kuratóriumi tagságából visszahívja, egyidejûleg

Szilágyi Antalt a Városfejlesztési és Városképvé-

delmi Bizottság, Horváth Tibornét az Oktatási Bi-

zottság és Seiben Ferencet a Közoktatásfejlesztési

Közalapítvány Kuratóriuma tagjává megválasztja.

Határidô: 2008. szeptember 1.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 2. pontja: Javaslat speciális lakásotthon
létesítésére a Béke Gyermekotthon és Általános Iskola
bócsai telephelyén.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1243/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
egyetért azzal, hogy a Béke Gyermekotthon és 

Általános Iskola (1021 Budapest, Hárshegyi u. 9.)

részére a Pax Vobis Alapítvány tulajdonát képezô,

6235 Bócsa, IV. körzet 156. sz., valamint a 6235

Bócsa, 147. sz. alatt található ingatlanon telephely

létesüljön oly módon, hogy az intézmény vezetôje

– a régi bérleti szerzôdés közös megegyezéssel 

történô megszüntetése mellett – az elôterjesztés 

1. számú melléklete szerinti bérleti szerzôdést köt

az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gondozottak,

illetve utógondozói ellátottak speciális ellátása cél-

jából.

Határidô: 2008. szeptember 1.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1244/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy Budapest Fôváros

Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Álta-

lános Iskolája (1021 Budapest, Hárshegyi út 9.) 

a Pax Vobis Alapítvánnyal kötött bérleti szerzôdés-

hez biztosítja a költségvetési fedezetet az alábbi

szerint:

A „9136 Évközben belépô gyermekvédelmi intéz-

mények mûködési többletköltségei” cím 2008. évi

elôirányzatának 2000 E Ft-tal történô csökkentésé-

vel egyidejûleg tartós jelleggel – a szerzôdés fenn-

állásáig – megemeli a „4220 Budapest Fôváros 

Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Álta-

lános Iskolája (1021 Budapest, Hárshegyi út 9.)”

cím 2008. évi támogatási és dologi kiadások ki-

emelt elôirányzatát – 4 hónapra – 2000 E Ft-tal.

1245/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy Budapest Fôváros

Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Álta-

lános Iskolája (1021 Budapest, Hárshegyi út 9.) 

6 fô szakellátói létszám személyi juttatások és

munkaadói járulékainak fedezetére 2008. augusz-

tus 1-jétôl a „9146 Gyermek- és Ifjúságvédelmi
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ágazat létszám-tartaléka” cím 2008. évi elôirányza-

tának 4007 E Ft-tal történô csökkentésével egyide-

jûleg tartós jelleggel – a szerzôdés fennállásáig –

megemeli a „4220 Budapest Fôváros Önkormány-

zatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolá-

ja (1021 Budapest, Hárshegyi út 9.)” cím 2008. évi

támogatási és kiadási elôirányzatát 4007 E Ft-tal, 

4 hóra az alábbiak szerint: 

Személyi juttatások 3000 E Ft

Munkaadói járulékok 1007 E Ft.

1246/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Béke Gyer-

mekotthona és Általános Iskolája (1021 Budapest,

Hárshegyi u. 9.) gyermekintézmény alapító okiratát

a 4. számú melléklet szerinti tartalommal, új telep-

hely (Bócsa, IV. körzet 147. szám, hrsz.: 0304/43)

létesítése miatt.

Felkéri a fôpolgármestert a bérleti szerzôdés meg-

kötését követôen az alapító okirat módosítás 4. sz.

melléklet szerinti aláírására, valamint a módosítá-

sokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat

5. számú melléklet szerinti tartalommal történô alá-

írására és kiadására. 

Határidô: a bérleti szerzôdés megkötését követô

harminc napon belül

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1247/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a 1244-1245/2008.

(VIII. 28.) Fôv. Kgy. határozatokra vonatkozó költ-

ségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a

Közgyûlés elé.

Határidô: a Közgyûlés 2008. szeptemberi ülése, 

illetve a mindenkori költségvetési rendeletben

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 3. pontja: A Károlyi Sándor Kórház és
Rendelôintézet önkormányzati biztosi átvilágítása és ja-
vaslatai a kórház tartozásának rendezése érdekében.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1248/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a napirend vitáját újból megnyitja.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1249/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el, dr. Pesti Imre módosító indítvá-

nyát, mely szerint:

„A Károlyi Kórház tartozásának rendezéséhez fel-

tétlenül szükséges a kórház menedzsmentje által

elkészített intézkedési terv végrehajtása. 2006. jú-

niusában az Egészségügyi Bizottság már elfogadott

egy intézkedési tervet, de a fôpolgármester akkor

azt nem hajtotta végre. Akkor egyszeri 80 M Ft-os

intézkedési csomag 250 M Ft megtakarítást ered-

ményezett volna. Most 285 M Ft kölcsönt kíván

adni a fôváros, de ez csak akkor lesz hatékony, ha

konkrét intézkedésekkel párosul. Ezért javaslom,

az egészségügyi modell terhére további 100 M Ft

vissza nem térítendô támogatást kapjon a Károlyi

Kórház az elkészített intézkedési csomag végrehaj-

tásához.”

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1250/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
a Károlyi Sándor Kórház és Rendelôintézet átvi-

lágításáról szóló önkormányzati biztosi jelentést

tudomásul veszi.

1251/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
A Károlyi Sándor Kórház és Rendelôintézet hely-

zetének stabilizálása érdekében a kórház számára

285 M Ft visszatérítendô kamatmentes támogatást

nyújt 2010. januárjától, 36 havi egyenlô részletek-

ben történô törlesztési kötelezettség mellett, egy-

ben jóváhagyja, megköti a 4. sz. melléklet szerinti

megállapodást és felkéri a fôpolgármestert a meg-

állapodás aláírására.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1252/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
A támogatás forrásának biztosítása érdekében a

„9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezet- 

átalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím elô-

irányzatát csökkenti 285 000 E Ft-tal, egyidejûleg

ugyanezen összeggel megemeli az „1102 Károlyi

Sándor Kórház és Rendelôintézet” cím támogatási

és dologi kiadási elôirányzatát.

1253/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a döntéshez kap-

csolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot

terjessze a Fôvárosi Közgyûlés elé.

Határidô: a Fôvárosi Közgyûlés szeptemberi ren-

des ülése

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1254/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy készíttessen intéz-

kedési tervet a Károlyi Kórház rendbetétele érdeké-

ben és a Közgyûlés biztosítson forrást a szükséges

mértékig az intézkedési terv végrehajtásához.

Határidô: 2008. szeptember 30.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

2008. október 9. FÔVÁROSI KÖZLÖNY 1651
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A napirend 4. pontja: Javaslat a Segély Helyett
Esély Alapítvány támogatására, Budapest, XXII. ker., 
Jókai Mór u. 21. ingatlan felújításához pénzeszköz át-
adás.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1255/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
a Segély Helyett Esély Alapítvány ingyenes hasz-

nálatában, a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában

lévô Bp., XXII. kerület, Jókai Mór u. 21–23. ingat-

lan fôépületének lépcsôháza – alapítvány által le-

bonyolítandó – lefolyó és víznyomócsô vezetékek

felújításához az engedélyt megadja és ehhez támo-

gatási kötelezettséget vállal 3000 E Ft összegben.

1256/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
A „8402 Intézményi felújítások céljellegû felújítá-

si kerete – Egészségügyi ágazat tartalékkeret” elô-

irányzatát csökkenti 3000 E Ft-tal és egyidejûleg

azonos összeggel megemeli az új „………. Segély

Helyett Esély Alapítvány” cím kiadási, azon belül

felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztar-

táson kívülre elôirányzatát.

1257/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja az elôterjesztés 1. számú melléklete-

ként csatolt pénzeszköz végleges átadási megál-

lapodást a Segély Helyett Esély Alapítvánnyal és

felhatalmazza a fôpolgármestert annak aláírására.

Határidô: 2008. október 30.

Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1258/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a döntéshez kap-

csolódó költségvetési rendelet módosítására vonat-

kozó javaslatot terjessze a Közgyûlés elé.

Határidô: 2008. szeptember havi rendeletmódosítás 

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 5. pontja: Javaslat a fôvárosi drogfo-
gyasztás visszaszorítását célzó pályázaton nyertes szer-
vezetek támogatására.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1259/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Rétvári Bence módosító indítvá-

nyát, mely szerint:

„3. A Fôvárosi Közgyûlés úgy dönt, hogy az általá-

nos tartalék terhére átcsoportosít 25 000 E Ft-ot a

„8428 Fôvárosi Drogellenes program” címkódra.

Az összegbôl a 2008. évben második körös pályá-

zatot ír ki civil szervezetek számára drogmegelô-

zési programok támogatására.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1260/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
a „8428 Fôvárosi Drogellenes Program” címkód

terhére 23 529 E Ft-tal támogatja az alábbi szerve-

zetek szakmai programját.

1652 FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2008. október 9.

Szervezet neve Szakmai program neve 
Támogatás összege

(E Ft) 

Jövôbarát Alapítvány KRÉM (KReatív Élô Mûhely) alternatív napközbeni ellátás 2 100 

Magadért Drogmentességet 

Védô Alapítvány 
Programok Magadért – absztinencia megtartása hosszú távon 2 080 

Emberbarát Alapítvány Szenvedélybetegek komplex képzési programja 2 250 

Kék Pont Drogkonzultációs 

Kp. és Drogambulancia Dzsumbuj program 2 100
Alapítvány 

Civil Rádiózásért Drogok nélkül – drogprevenciós és menthálhigiénés média

Alapítvány program a Civil Rádióban 
1 400

Ébredések Alapítvány Józsefváros és környéke drogfogyasztás visszaszorítása. 2 100 

Józsefvárosi Szabadidôs Komplex segítségnyújtás a drogproblémában veszélyeztetett

Egyesület fiatalok és családjaik számára. 
850

Magyar Máltai Szeretet-

szolgálat Egyesület 
A drogprobléma KIMONDHATÓ 1 100

Kortárs Segítô Mûhely 

Alapítvány 
Fiatalok a fiatalokért megkeresô program 1 150 
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Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1261/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
A mellékletben foglalt támogatási szerzôdés mintát

jóváhagyja, és egyben felkéri a fôpolgármestert,

hogy az alábbi szervezetek szakmai programjainak

támogatására vonatkozó támogatási szerzôdést a

javasolt költségek módosításával kösse meg.

2008. október 9. FÔVÁROSI KÖZLÖNY 1653

Szervezet neve Szakmai program neve 
Támogatás összege

(E Ft) 

Segély Helyett Esély 

Alapítvány 
„Tiétek a Ház!” Ifjúságvédelmi civil összefogás 2 100 

Sziget Droginformációs Pozitív énkép és reklámok II. drogprevenciós program

Alapítvány kidolgozása, fejlesztése 
650 

Megálló Csoport 

Alapítvány Ebben a körben van helyed! 2 149
Szenvedélybetegekért 

Magyar Ökumenikus A Soroksári Addiktológiai Centrumban zajló, a fôvárosi

Segélyszervezet drogfogyasztás visszaszorítására irányuló szolgáltatások 2 500
támogatása. 

Iránytû Ifjúsági és Mentál-

higiénés Alapítvány 
Prevent-ART-turné 1 000 

23 529

Támogatás
Költség módosítás

Szervezet neve Szakmai program neve összege
(E Ft)

(E Ft) 

KRÉM (KReatív Élô Mûhely) alternatív napközbeni 
–400

Jövôbarát Alapítvány
ellátás

2 100 (személyi költségek 

csökkentése)

Magadért Drogmentes- Programok Magadért – absztinencia megtartása

séget Védô Alapítvány  hosszú távon 
2 080 0  

–250 

Emberbarát Alapítvány Szenvedélybetegek komplex képzési programja 2 250 (arányos költségvetés

csökkentés)  

Kék Pont Drogkonzul- –400

tációs Kp. és Drog- Dzsumbuj program 2 100 (arányos költségvetés

ambulancia Alapítvány csökkentés)

Civil Rádiózásért Drogok nélkül – drogprevenciós és menthálhigiénés
–390

Alapítvány média program a Civil Rádióban 
1 400 (helyiségbérlet nem

támogatható)   

–400 

Ébredések Alapítvány Józsefváros és környéke drogfogyasztás visszaszorítása. 2 100 (arányos költségvetés

csökkentés)  

Józsefvárosi Szabad- Komplex segítségnyújtás a drogproblémában 
–650

idôs Egyesület veszélyeztetett fiatalok és családjaik számára.
850 (arányos költségvetés

csökkentés)
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Határidô: 2008. szeptember 30.

Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 6. pontja: Javaslat az „Élhetô város”
kulturált ebtartás program pályázatok összegzésére, be-
fejezett pályázatok elszámolására.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1262/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja a jelen elôterjesztésben elszámoló szer-

vezet részére a 2005. évi Kulturált ebtartás prog-

ramból nyújtott támogatásról szóló beszámolóját.

1263/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Elfogadja a jelen elôterjesztésben elszámoló szerve-

zetek részére a 2006. évi Kulturált ebtartás prog-

ramból nyújtott támogatásokról szóló beszámolóját.

1654 FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2008. október 9.

Támogatás
Költség módosítás

Szervezet neve Szakmai program neve összege
(E Ft)

(E Ft) 

–595 

Magyar Máltai
(honlap karbantartás,

Szeretetszolgálat
Egyesület A drogprobléma KIMONDHATÓ 1 100 email tanácsadás, 

kiadvány újranyom-

tatása nem támogatható)

Kortárs Segítô Mûhely 

Alapítvány 
Fiatalok a fiatalokért megkeresô program 1 150 0

Segély Helyett Esély
–400

Alapítvány
„Tiétek a Ház!” Ifjúságvédelmi civil összefogás 2 100 (laptop, honlap fejlesztés

nem támogatható)

Sziget Droginfor- Pozitív énkép és reklámok II. drogprevenciós 

mációs Alapítvány program kidolgozása, fejlesztése 
650 0

Megálló Csoport –323,72

Alapítvány Ebben a körben van helyed! 2 149 (arányos költségvetés

Szenvedélybetegekért  csökkentés)

Magyar Ökumenikus 
A Soroksári Addiktológiai Centrumban zajló,

Segélyszervezet
a fôvárosi drogfogyasztás visszaszorítására 2 500 0 

irányuló szolgáltatások támogatása. 

Iránytû Ifjúsági 

és Mentálhigiénés Prevent-ART-turné 1 000 –15     

Alapítvány 

23 529

Szervezet neve Támogatás 
összege 

Cinkotai Polgárôr Egyesület 2 311 000  

Budapest Fôváros Terézváros 
Önkormányzata 

9 660 000

Ferencvárosi Kutyatartók Érdekvédelmi 
Civil Szervezete 

9 609 000

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 8 400 000  

Árpádföld Kertváros Ingatlantulajdo-
nosainak Egyesülete 

3 074 000 

Józsefváros Közbiztonságáért 
Szolgáltató Kht. 

1 500 000

Budapest XVIII. kerület Pestszentlôrinc-
Pestszentimre Önkormányzat 

400 000

Ferencvárosi Kutyatartók Érdekvédelmi 
Civil Szervezete 

1 531 000

Budapest Fôváros Terézváros 
Önkormányzata 

940 000

Rákosszentmihály Árpádföld Ház, 
Telek és Lakástulajdonosok Egyesülete 

1 399 000

Budapest Fôváros VII. kerület 
Erzsébetváros Önkormányzata 

2 311 000

Összesen: 41 135 000

Szervezet neve Támogatás 
összege 

Józsefváros Közbiztonságáért 
Szolgáltató Kht.

5 000 000

Összesen: 5 000 000

Határidô: 2008. szeptember 30.

Felelôs: dr. Demszky Gábor
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A napirend 7. pontja: Javaslat az egészségügyi intéz-
ményekben történô létszámleépítés engedélyezésére. 

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1264/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „1112 Nyírô Gyula Kórház”-ban

2004. évben bekövetkezett takarítási feladat meg-

szûnése miatt, valamint a 2008. évben a struktúra-

váltásból fakadó Sebészeti Osztály megszûnése

miatt 2009. augusztus 1-jei hatállyal 2 álláshelyet

véglegesen megszüntet.

Felkéri a fôpolgármestert a további szükséges in-

tézkedések megtételére.

Határidô: 2009. április 30.

Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1265/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a döntéshez kap-

csolódó költségvetési rendeletmódosításra vonat-

kozó javaslatot terjessze a Fôvárosi Közgyûlés elé.

Határidô: a Fôvárosi Közgyûlés 2009. évi júniusi

rendes ülése

Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 8. pontja: Javaslat az Eftv. végrehajtása
során a Fôvárosi Önkormányzat intézményeibe történô
feladat átadások kapcsán ingatlan és ingó vagyon tulaj-
donjogának megszerzésére.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1266/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az 512/2008. (III. 27.) Fôv. Kgy.

határozat alapján kezdeményezett, a Péterfy Sán-

dor utcai Kórház-Rendelôintézet és Baleseti Köz-

pont (2007. október 1-jéig volt Országos Baleseti

és Sürgôsségi Intézet) 1087 Budapest, Fiumei út

17., hrsz.: 34720 telephelyének a Fôvárosi Önkor-

mányzat részére történô ingyenes tulajdonba adá-

sával kapcsolatos költségek fedezetére 1000 E Ft

elôirányzatot biztosít a „9114 Céltartalék az önkor-

mányzati szerkezet-átalakításhoz kapcsolódó ki-

adásokra” cím terhére.

Határidô: 2008. szeptember 30.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1267/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Esetileg magához vonja a Fôvárosi Önkormányzat

Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló több-

ször módosított 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rende-

let „II. A KÖZGYÛLÉS ÁLTAL A BIZOTTSÁ-

GOKRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK JEGY-

ZÉKE Valamennyi bizottságra vonatkozó általános

hatáskör” címe 6. pontjában a Gazdasági Bizott-

ságnak és az Egészségügyi Bizottságnak [75/2007.

(XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 41. § a.) pontja] biz-

tosított jogkörét, és kezdeményezi az Egészségügyi

Minisztérium és a Fôvárosi Önkormányzat között

létrejött – a 2007. április 26-i Fôvárosi Közgyûlé-

sen elfogadott – megállapodásokban foglaltak sze-

rint az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Inté-

zet használatából

– a Fôvárosi Önkormányzat Szent János Kórháza

és Észak-budai Egyesített Kórházai,

– a Fôvárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermek-

kórház-Rendelôintézete,

– a Fôvárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház-

Rendelôintézet,

– a Fôvárosi Önkormányzat Egyesített Szent Ist-

ván és Szent László Kórház-Rendelôintézet,

– a Fôvárosi Önkormányzat Nyírô Gyula Kórháza

számára a korábban ingyenes használatra át-

adott, leltár szerinti ingó vagyon Fôvárosi Ön-

kormányzat részére történô ingyenes tulajdonba

adását azzal, hogy vállalja a tulajdonba adás ér-

dekében felmerülô költségeket.

A felmerülô költségeket a „9114 Céltartalék az ön-

kormányzati szerkezet-átalakításhoz kapcsolódó

kiadásokra” cím terhére biztosítja.

Határidô: 2008. szeptember 30.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1268/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Esetileg magához vonja a Fôvárosi Önkormányzat

Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló több-

ször módosított 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rende-

let „II. A KÖZGYÛLÉS ÁLTAL A BIZOTTSÁ-

GOKRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK JEGY-

ZÉKE Valamennyi bizottságra vonatkozó általános

hatáskör” címe 6. pontjában a Gazdasági Bizott-

ságnak és az Egészségügyi Bizottságnak [75/2007.

(XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 41. § a.) pontja] biz-

tosított jogkörét, és kezdeményezi az Egészségügyi

Minisztérium és a Fôvárosi Önkormányzat között

létrejött – a 2007. április 26-i Fôvárosi Közgyûlé-

sen elfogadott – megállapodásokban foglaltak sze-

rint az Országos Gyógyintézeti Központ használa-

tából a Fôvárosi Önkormányzat Egyesített Szent

István és Szent László Kórház Rendelôintézete

számára csontvelô-transzplantációs és haematoló-

giai ellátási kapacitásokkal és feladatokkal egyide-

jûleg átadott, leltár szerinti ingó vagyon Fôvárosi

Önkormányzat részére történô ingyenes tulajdonba

2008. október 9. FÔVÁROSI KÖZLÖNY 1655

Álláshelyek
Megszûnô megszüntetése

Cím-
Intézmény megnevezése létszám utáni 

kód
(fô) létszámkeret 

(fô)  

1112 Nyírô Gyula Kórház 2 764  

Összesen: 2  

2008_15sz.qxd  10/2/2008  1:26 PM  Page 1655



adását azzal, hogy vállalja a tulajdonba adás érde-

kében felmerülô költségeket.

A felmerülô költségeket a „9114 Céltartalék az ön-

kormányzati szerkezet-átalakításhoz kapcsolódó

kiadásokra” cím terhére biztosítja.

Határidô: 2008. szeptember 30.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1269/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Esetileg magához vonja a Fôvárosi Önkormányzat

Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló több-

ször módosított 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rende-

let „II. A KÖZGYÛLÉS ÁLTAL A BIZOTTSÁ-

GOKRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK JEGY-

ZÉKE Valamennyi bizottságra vonatkozó általános

hatáskör” címe 6. pontjában a Gazdasági Bizott-

ságnak és az Egészségügyi Bizottságnak [75/2007.

(XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 41. § a.) pontja] biz-

tosított jogkörét, és kezdeményezi az Egészségügyi

Minisztérium és a Fôvárosi Önkormányzat között

létrejött – a 2007. április 26-i Fôvárosi Közgyûlé-

sen elfogadott – megállapodásokban foglaltak sze-

rint a Svábhegyi Országos Gyermek-allergológiai,

Pulmonológiai és Fejlôdés-neurológiai Intézettôl a

Fôvárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és

Észak-budai Egyesített Kórházai számára fejlôdés-

neurológiai kapacitásokkal és feladatokkal egyide-

jûleg átadott, leltár szerinti ingó vagyon Fôvárosi

Önkormányzat részére történô ingyenes tulajdonba

adását azzal, hogy vállalja a tulajdonba adás érde-

kében felmerülô költségeket.

A felmerülô költségeket a „9114 Céltartalék az ön-

kormányzati szerkezet-átalakításhoz kapcsolódó

kiadásokra” cím terhére biztosítja.

Határidô: 2008. szeptember 30.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1270/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Esetileg magához vonja a Fôvárosi Önkormányzat

Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló több-

ször módosított 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rende-

let „II. A KÖZGYÛLÉS ÁLTAL A BIZOTTSÁ-

GOKRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK JEGY-

ZÉKE Valamennyi bizottságra vonatkozó általános

hatáskör” címe 6. pontjában a Gazdasági Bizott-

ságnak és az Egészségügyi Bizottságnak [75/2007.

(XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 41. § a.) pontja] biz-

tosított jogkörét, és kezdeményezi az Egészségügyi

Minisztérium és a Fôvárosi Önkormányzat között

létrejött – a 2007. április 26-i Fôvárosi Közgyûlé-

sen elfogadott – megállapodásokban foglaltak sze-

rint az Országos Baleseti és Sürgôsségi Intézet ál-

tal ellátott feladatokkal a Fôvárosi Önkormányzat

Péterfy Sándor utcai Kórház Rendelôintézete szá-

mára ellátási kapacitásokkal és feladatokkal egyi-

dejûleg átadott, leltár szerinti ingó vagyon Fôvárosi

Önkormányzat részére történô ingyenes tulajdonba

adását azzal, hogy vállalja a tulajdonba adás érde-

kében felmerülô költségeket.

A felmerülô költségeket a „9114 Céltartalék az 

önkormányzati szerkezet-átalakításhoz kapcsolódó

kiadásokra” cím terhére biztosítja.

Határidô: 2008. szeptember 30.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1271/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
A felszámolás alatt lévô Országos Pszichiátriai és

Neurológiai Intézet 1121 Budapest, Szilassy utca

6., 10513 hrsz.-ú Tündérhegyi Telephelye szakmai

feladata ellátásához az ingatlant, valamint az ott lé-

vô ingóságokat ingyenes használatba kívánja venni

azzal, hogy amennyiben az ingatlan tulajdonosa

más célra kívánja azt hasznosítani, akkor a szakmai

feladat más telephelyen történô ellátásához szüksé-

ges infrastruktúra kialakításhoz a szükséges forrást

a Fôvárosi Önkormányzat részére biztosítja, és az

infrastruktúra kialakítása idejére a Fôvárosi Önkor-

mányzat jogosult a jelenlegi telephely ingyenes

használatára. Felkéri a fôpolgármestert, hogy jár-

jon el a használatra vonatkozó szerzôdés elôkészí-

tése érdekében, és a szerzôdést terjessze a Fôvárosi

Közgyûlés soron következô ülésére.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1272/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy haladéktalanul

kezdjen tárgyalást a Magyar Nemzeti Vagyonkezelô

Zrt.-vel a felszámolás alatt lévô Országos Pszi-

chiátriai és Neurológiai Intézet 1121 Budapest,

Szilassy u. 6., 10513 hrsz.-ú Tündérhegyi Telephe-

lye és az ott lévô ingóságok tulajdonjogi helyzete

végleges megoldását illetôen.

Határidô: 2008. szeptember 30.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1273/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy amennyiben a felszámolás alatt 

lévô Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet

1121 Budapest, Szilassy u. 6., 10513 hrsz.-ú Tün-

dérhegyi Telephelyén folyó ellátáshoz a szükséges

vagyoni feltételek nem kerülnek biztosításra, felké-

ri a fôpolgármestert, hogy vizsgálja meg a feladat

visszaadásának lehetôségét.

Határidô: 2008. október 30.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 9. pontja: Javaslat a Fôvárosi Önkor-
mányzat fenntartásában lévô személyes gondoskodást
nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellá-
tások formáiról, igénybevételének módjáról és a térítési
díjról szóló 22/1999. (V. 21.) Fôv. Kgy. rendelet módosí-
tására. 

Elôadó: Horváth Csaba
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A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja 42/2008. (IX. 10.) Fôv. Kgy. rendeletét

a Fôvárosi Önkormányzat fenntartásában lévô sze-

mélyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi in-

tézmények által biztosított ellátások formáiról,

igénybevételének módjáról és a térítési díjról szóló

22/1999. (V. 21.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról

a melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 10. pontja: Javaslat egyes közoktatási in-
tézmények alapító okiratainak módosítására, ingatlanok
rendezésére. 

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1274/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
2008. szeptember 1-jei hatállyal módosítja az

584/2008. (IV. 24.) Fôv. Kgy. határozatát oly mó-

don, hogy az átruházott hatáskörben döntésre jogo-

sult Gazdasági Bizottságtól a hatáskört eseti jelleg-

gel magához vonja, és a Bp., XI., Fehérvári út 159.

szám alatti 3170/49 hrsz.-ú ingatlant ismét korláto-

zottan forgalomképessé minôsíti át.

Határidô: 2008. augusztus 31.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1275/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a 716/2008. (IV. 24.) Fôv. Kgy. határo-

zatát oly módon, hogy annak mellékleteként sze-

replô – a 2096/2007. (XII. 20.) Fôv. Kgy. hatá-

rozattal jóváhagyott és BFVK Zrt.-vel megkötött

vagyongazdálkodási keretszerzôdés 4/B. mellékle-

tét érintô – szerzôdésmódosításból törli a Bp., XI.

ker. 3170/49 hrsz.-ú ingatlant. Felhatalmazza a fô-

polgármestert, hogy írja alá a szerzôdésmódosítást

a 7.2. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidô: 2008. augusztus 31.

Felelôs:dr. Demszky Gábor

1276/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
A Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési

Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy.

rendelet 49. § (9) bekezdése értelmében átruházott

hatáskörben döntésre jogosult Gazdasági Bizott-

ságtól, illetve az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizott-

ságtól a hatáskört eseti jelleggel magához vonja, és

2008. augusztus 31-i határidôvel kivonja az intéz-

ményi körbôl, és forgalomképessé minôsíti a jelen-

leg korlátozottan forgalomképes Budapest, II., Csa-

logány u. 43. szám alatti 13723/1 hrsz.-ú és a Buda-

pest, XIX. Zrínyi utca 2. szám alatti 164350/14

hrsz.-ú ingatlanokat.

Határidô: 2008. augusztus 31.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1277/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
A 2096/2007. (XII. 20.) Fôv. Kgy. határozattal jó-

váhagyott és BFVK Zrt.-vel megkötött vagyongaz-

dálkodási keretszerzôdés 4/B. mellékletét 2008.

augusztus 31-i hatállyal aképpen módosítja, hogy

azt a Bp., II. ker. 13723/1, Bp., IV. ker. 70028 és a

Bp., XIX. ker. 164350/14 helyrajzi számú ingatla-

nokkal egészíti ki. 

Felhatalmazza a fôpolgármestert, hogy írja alá a

szerzôdésmódosítást a 7.3. számú melléklet sze-

rinti tartalommal.

Határidô: 2008. augusztus 31.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1278/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási

Tanácsadó Intézet (Budapest, VIII., Vas utca 8–10.)

alapító okiratát a 3.1. számú melléklet szerinti tar-

talommal.

Határidô: 2008. augusztus 31.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1279/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja az Öveges József Gyakorló Középiskola

és Szakiskola (Budapest, XI., Beregszász út 10.)

alapító okiratát a 3.2. számú melléklet szerinti tar-

talommal.

Határidô: 2008. augusztus 31.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1280/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Trefort Ágoston Kéttannyelvû Fôvá-

rosi Gyakorló Szakközépiskola (Budapest, XIX.,

Kossuth tér 12.) alapító okiratát a 3.3. számú mel-

léklet szerinti tartalommal.

Határidô: 2008. augusztus 31.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1281/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja az Óvoda, Általános Iskola, Készségfej-

lesztô Speciális Szakiskola, Egységes Gyógype-

dagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és

Gyermekotthon (Budapest, II., Csalogány u. 43.)

alapító okiratát a 3.4. számú melléklet szerinti tar-

talommal.

Határidô: 2008. augusztus 31.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1282/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a 4. sz. Fôvárosi Tanulási Képességet

Vizsgáló Szakértôi és Rehabilitációs Bizottság és

Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (Budapest,

II., Csalogány u. 43.) alapító okiratát a 3.5. számú

melléklet szerinti tartalommal.

Határidô: 2008. augusztus 31.

Felelôs: dr. Demszky Gábor
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1283/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Magyar Gyula Kertészeti Szakközép-

iskola és Szakiskola (Budapest, X., Maglódi út 8.)

alapító okiratát a 3.6. számú melléklet szerinti tar-

talommal.

Határidô: 2008. augusztus 31.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1284/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Teleki Blanka Közgazdasági Szakkö-

zépiskola (Budapest, IX., Mester u. 23.) alapító ok-

iratát a 3.7. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidô: 2008. augusztus 31.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1285/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Vakok Óvodája, Általános Iskolája,

Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagó-

giai Módszertani Intézménye, Diákotthona és

Gyermekotthona (Budapest, XIV., Ajtósi Dürer sor

39.) alapító okiratát a 3.8. számú melléklet szerinti

tartalommal.

Határidô: 2008. augusztus 31.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1286/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakkö-

zépiskola (Budapest, X., Mádi u. 173.) alapító ok-

iratát a 3.9. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidô: 2008. augusztus 31.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1287/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Terézvárosi Középfokú Kollégium

(Budapest, VI., Hegedû u. 1.) alapító okiratát a

3.10. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidô: 2008. augusztus 31.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1288/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Deák Ferenc Középiskolai Kollégium

(Budapest XI., Rimaszombati út 2.) alapító okiratát

a 3.11. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidô: 2008. augusztus 31.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1289/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Széchenyi István Gimnázium (Buda-

pest, XI., Rimaszombati út 2–4.) alapító okiratát a

3.12. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidô: 2008. augusztus 31.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1290/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Budai Középiskola (Budapest, XII.,

Márvány u. 32.) alapító okiratát a 3.13. számú mel-

léklet szerinti tartalommal.

Határidô: 2008. augusztus 31.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1291/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert a 3.1-3.13. mellékletek-

ben található alapító okirat módosítások aláírására

és a 4.1-4.13. számú melléklet szerinti egységes

szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírására és ki-

adására.

Határidô: 2008. október 31.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja 43/2008. (IX.10.) önkormányzati ren-

deletét a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és

Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.)

Fôv. Kgy. rendelet módosításáról az elôterjesztés 

6. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 11. pontja: Javaslat a Budapest Ösztön-
díj Program bevezetésére. 

Elôadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1292/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a napirend vitáját újból megnyitja.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1293/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. György István módosító indít-

ványát, mely szerint

2. § (1) d./ „a rendelet hatálya arra a büntetlen 

elôéletû, felsôfokú tanulmányait folytató, elsô 

diplomás képzésben résztvevô, nappali tagozatos,

hallgatóra terjed ki, aki” angol, német, vagy francia

legalább középfokú államilag elismert nyelvvizs-

gával, vagy a feladatkör ellátásához szükséges mér-

tékû magyar nyelvismerettel rendelkezik.

– 3. § (2) Az ösztöndíj odaítélésérôl a Bizottság

dönt. Az ösztöndíjakat a fôpolgármester adja át.

– 7. § (2) A Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és

Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III.26.)

Fôv. Kgy. rendelet (a továbbiakban SZMSZ) 

5. sz. mellékletének II. fejezetében az Oktatási és

Ifjúságpolitikai Bizottságra vonatkozó hatáskö-

rök jegyzéke a következô 39. ponttal egészül ki:

„39. A Budapest Ösztöndíj Programhoz kapcsoló-

dóan kiírja a pályázatot, tartalmilag és formailag

értékeli a beérkezô pályázati anyagokat, dönt az

ösztöndíjak odaítélésérôl.”

– 7. § (3) Az SZMSZ-nek „A Közgyûlés által a fô-

polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke”

címû 7. sz. melléklet VI. fejezet a következô 

21. ponttal egészül ki: 21. A Budapest ösztöndíj

Programmal kapcsolatban: átadja az ösztöndíja-
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kat, megköti a Fôvárosi Önkormányzat és a pá-

lyázatot elnyerô személy között létrejövô meg-

állapodást.”

A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja 44/2008. (IX.10.) önkormányzati ren-

deletét a Budapest Ösztöndíj Programról a módosí-

tott 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1294/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, hogy tegyen meg min-

dent annak érdekében, hogy a programban résztve-

vô ösztöndíjasok kérelmükre, a jogi és pénzügyi

lehetôségek függvényében a Program lezárulását

követôen is foglalkoztatásra kerülhessenek a Fôvá-

rosi Önkormányzatnál.

Határidô: folyamatos

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1295/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Elôzetes kötelezettséget vállal a Budapest Ösztön-

díj Program pénzügyi fedezetének 2009. évi költ-

ségvetésben történô biztosítására.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1296/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy Budapest Fôváros

Önkormányzatának 2009. évi költségvetése terve-

zésekor vegye figyelembe a Fôvárosi Közgyûlés

kötelezettségvállalását.

Határidô: 2009. évi költségvetés tervezése

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 12. pontja: Javaslat a fôvárosi kitüntetô
díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992.
(X. 1.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására. 

Elôadó: Ughy Attila

A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja 45/2008. (IX.10.) önkormányzati ren-

deletét a fôvárosi kitüntetô díjak alapításáról és

adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Fôv. Kgy.

rendelet módosításáról az 1. sz. melléklet szerinti

tartalommal.

A napirend 13. pontja: A Budapesti Tavaszi Fesztivál
megrendezésének 2013-ig szóló pénzügyi támogatására
jóváhagyott megállapodás módosítása. 

Elôadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1297/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítvá-

nyát, mely szerint:

„A Fôvárosi Közgyûlés úgy dönt, hogy felkéri a fô-

polgármestert, hogy készítsen új elôterjesztést a

Budapesti Tavaszi Fesztivál megrendezésének

2010-ig szóló pénzügyi támogatására, amelyben a

Fôvárosi Közgyûlés kötelezettséget vállal arra,

hogy a 2009–2010. években az adott évet követô

Budapesti Tavaszi Fesztivál megrendezéséhez

szükséges önkormányzati támogatást az éves költ-

ségvetésekben a „9120 Nagyrendezvények céltar-

taléka” cím adott évi elôirányzatából biztosítja.

Határidô: a Fôvárosi Közgyûlés következô rendes

ülése

Felelôs: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1298/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
hatályon kívül helyezi a 748/2008. (IV. 24.) Fôv.

Kgy. határozatát és ezzel egyidejûleg jóváhagyja,

megköti a Budapesti Tavaszi Fesztivál megrende-

zésével összefüggô feladatok összehangolásáról,

megosztásáról, a fesztivál finanszírozásáról szóló

együttmûködési megállapodást az Oktatási és Kul-

turális Minisztériummal, valamint az Önkormány-

zati Minisztériummal a 2. sz. melléklet szerinti tar-

talommal. Felkéri a fôpolgármestert a megállapo-

dás aláírására.

Határidô: 2008. augusztus 31.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 14. pontja: A „3 sz. városi fôforgalmi út
menti lakóterületek zaj elleni védelme” projekt Végrehaj-
tási Szerzôdése módosításának jóváhagyása.

Elôadók: Ikvai-Szabó Imre, Hagyó Miklós

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1299/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja a „3 sz. városi fôforgalmi út menti lakó-

területek zaj elleni védelme” címû projekt Végre-

hajtási Szerzôdésének „0011/2005-1/ÖP-1 számú

Végrehajtási Szerzôdés 1. számú módosítása” cí-

mû szerzôdés módosítását az 1. sz. melléklet sze-

rinti tartalommal és felkéri a fôpolgármestert annak

aláírására.

Határidô: 2008. augusztus 31.

Felelôs: dr. Demszky Gábor
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A napirend 15. pontja: Társtulajdonosi hozzájárulás
módosítása a „Szépmûvészeti Múzeum térszint alatti
bôvítése” címû európai uniós forrásból megvalósítandó
projekthez. 

Elôadók: Ikvai-Szabó Imre, Hagyó Miklós

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1300/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy Budapest Fôváros Önkormányzata

„A Szépmûvészeti Múzeum térszint alatti bôví-

tése” címû európai uniós projekt megvalósításához

és tíz éves üzemeltetéséhez a társtulajdonosi hoz-

zájárulást megadja és felhatalmazza a fôpolgár-

mestert az 1. számú melléklet szerinti társtulajdo-

nosi hozzájárulás aláírására.

Határidô: 2008. augusztus 31.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 16. pontja: „Budapest és vonzáskörzete
zajtérképe” címû projekt Támogatási Szerzôdésének 
2. számú és Engedélyokiratának 3. számú módosítása.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1301/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a stratégiai zajtérkép intézkedési

tervéhez beérkezett javaslatok mûszaki tartalmára,

továbbá a KvVM Fejlesztési Igazgatóság által alá-

írt és az 1. sz. mellékletben csatolt Támogatási Szer-

zôdés tartalmára, lemond az európai uniós és hazai

központi költségvetés által nyújtott 117,8 M Ft tá-

mogatásról.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1302/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Csökkenti a 8403-as, „Önkormányzati fejleszté-

sek” címen belül a „Budapest és vonzáskörzete zaj-

térképe” feladat elôirányzatát 117,8 M Ft-tal, ezzel

egyidejûleg azonos összeggel csökkenti a 8536-os,

„Támogatásértékû felhalmozási bevétel” elôirány-

zatát (ebbôl az ERFA támogatást 88,387 M Ft-tal,

a GKM-tôl kapott támogatást 29,461 M Ft-tal). 

Ennek megfelelôen a projekt összköltsége 

562,998 M Ft-ra módosul.

Határidô: a Közgyûlés soron következô rendes

ülése

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1303/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a döntéshez kap-

csolódó költségvetési rendeletmódosításra vonat-

kozó javaslatot terjessze a Fôvárosi Közgyûlés elé.

Határidô: a Közgyûlés soron következô rendes

ülése

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1304/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az 1. sz. melléklet szerinti

Támogatási Szerzôdés 2. számú módosítását, és

felkéri a fôpolgármestert annak aláírására.

Határidô: a döntést követô 20 munkanapon belül

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1305/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „Budapest és vonzáskörzete zajtérké-

pe” beruházás engedélyokiratának 3. számú módo-

sítását az elôterjesztés 2. sz. melléklete szerint, és

felkéri a fôpolgármestert az Engedélyokirat mel-

lékletben szereplô tartalommal való aláírására.

Határidô: a döntést követô 20 munkanapon belül

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 17. pontja: Javaslat a sportintézmények
alapító okiratának módosítására.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1306/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-

vény 89.§ (1) bekezdése alapján módosítja a 

Margitszigeti Atlétikai Centrum intézmény alapító

okiratát a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal, egy-

ben felkéri a fôpolgármestert az alapító okirat mó-

dosítás és a 6. számú melléklet szerinti egységes

szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és ki-

adására.

Határidô: 60 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1307/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Az államháztartásról szóló1992. évi XXXVIII. tör-

vény 89. § (1) bekezdése alapján módosítja a Vá-

rosligeti Mûjégpálya intézmény alapító okiratát a

3. sz. melléklet szerinti tartalommal, egyben felké-

ri a fôpolgármestert az alapító okirat módosítás és

az 5. számú melléklet szerinti egységes szerkezet-

be foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidô: 60 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 18. pontja: Javaslat a Városligeti Mûjég-
pálya hûtôcsôhálózat és betonpályatest javítási munkáit
tartalmazó engedélyokirat jóváhagyására. 

Elôadó: Hagyó Miklós
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Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1308/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja a „Városligeti Mûjégpálya francia ud-

var és feljáró lépcsô felújítása” megnevezésû, 5529

azonosító számú engedélyokiraton szereplô felújí-

tási feladat leállítását és a felmerült költségek el-

számolását az alábbiak szerint:

Elôirányzat: 5400 E Ft

Felmerült költségek: 0000 E Ft

Maradvány: 5400 E Ft

Ezzel egyidejûleg hatályon kívül helyezi az 5529

azonosító számú „Városligeti Mûjégpálya francia

udvar és feljáró lépcsô felújítása” megnevezésû en-

gedélyokiratot.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1309/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „Városligeti Mûjégpálya pálya körüli

betonszerkezetek felújítása” megnevezésû, 5530

azonosító számú engedélyokiraton szereplô felújí-

tási feladat leállítását és a felmerült költségek el-

számolását az alábbiak szerint:

Elôirányzat: 7500 E Ft

Felmerült költségek: 0000 E Ft

Maradvány: 7500 E Ft

Ezzel egyidejûleg hatályon kívül helyezi az 5530

azonosító számú „Városligeti Mûjégpálya pálya

körüli betonszerkezetek felújítása” megnevezésû

engedélyokiratot.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1310/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „Városligeti Mûjégpálya vízelvezetô

rendszer gépészeti felújítása” megnevezésû, 5535

azonosító számú engedélyokiraton szereplô felújí-

tási feladat leállítását és a felmerült költségek el-

számolását az alábbiak szerint:

Elôirányzat: 2400 E Ft

Felmerült költségek: 0000 E Ft

Maradvány: 2400 E Ft

Ezzel egyidejûleg hatályon kívül helyezi az 5535

azonosító számú „Városligeti Mûjégpálya pálya

körüli betonszerkezetek felújítása” megnevezésû

engedélyokiratot.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1311/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a Fôvárosi Önkor-

mányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról

szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 5. sz.

melléklet „II. a Közgyûlés által a bizottságokra át-

ruházott hatáskörök jegyzéke Valamennyi bizott-

ságra vonatkozó általános hatáskörök” 4. pontjában

az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságra és

a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságra átruházott

hatásköröket és úgy dönt, hogy jóváhagyja a „Vá-

rosligeti Mûjégpálya hûtôcsôhálózat és betonpá-

lyatest javítása” megnevezésû engedélyokiratot a 

4. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri 

a fôpolgármestert annak aláírására.

Határidô: a Fôvárosi Közgyûlés döntését követô

30 munkanapon belül.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 19. pontja: Javaslat Budapest Fôváros
Levéltárának az elektronikus levéltár ÚMFT EKOP ki-
emelt projektben történô részvételével összefüggô fenn-
tartói nyilatkozat kibocsátására. 

Elôadók: Ikvai-Szabó Imre, Hagyó Miklós

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1312/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy többletforrásként biztosítja a pro-

jekt megvalósulása utáni, 5 éves kötelezô fenn-

tartási idôszakra, 2011–2015-re az évi 25 millió 

forintot Budapest Fôváros Levéltára számára.

Határidô: 2011–2015-ig az éves költségvetések

Felelôs: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1313/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja az 1. számú melléklet szerinti szándék-

nyilatkozatot, amely „Az Új Magyarország Fej-

lesztési Terv Elektronikus Közigazgatás Operatív

Program „Elektronikus levéltár” kiemelt projekt

keretében létrejövô Elektronikus Levéltári Rend-

szer szolgáltatásainak kölcsönös biztosítására,

fenntartására és igénybevételére” vonatkozik, és

felkéri a fôpolgármestert annak aláírására.

Határidô: 2008. szeptember 5.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1314/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja a 2. számú melléklet szerinti fenntartói

nyilatkozatot, amely „Az Új Magyarország Fej-

lesztési Terv (ÚMFT) Elektronikus Közigazgatás

Operatív Program (EKOP) „Elektronikus levéltár”

kiemelt projekt keretében létrejött beruházás mû-

ködési többletköltség igényének befogadásáról”

rendelkezik, és felkéri a fôpolgármestert annak alá-

írására.

Határidô: 2008. szeptember 5.

Felelôs: dr. Demszky Gábor
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A napirend 20. pontja: Budapest, III. ker., 18910/143
hrsz.-ú ingatlan (bölcsôde) felújítására irányuló pályázat.

Elôadók: Ikvai-Szabó Imre, Hagyó Miklós

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1315/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

törvény 23. § (2) bekezdése alapján hatályon kívül

helyezi a Gazdasági Bizottság 466/2008. (VI. 24.)

számú döntését.

Határidô: 2008. augusztus 29.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1316/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Fôvárosi Önkormányzat Szer-

vezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992. 

(III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 49 § (9) bekezdése

alapján a döntésre jogosult Gazdasági Bizottságtól,

illetve a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságtól 

a hatáskört esetileg magához vonja és az Óbuda- 

Békásmegyer Önkormányzata által a Fôvárosi 

Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezô, az

ingatlan-nyilvántartásban Budapest III. kerület,

18910/143 hrsz. alatt felvett, természetben Buda-

pest III. kerület, Szérûskert utca 35. szám alatti

bölcsôde felújítására benyújtott pályázat elnyerése

érdekében a felújítási és bôvítési munkálatok el-

végzéséhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja. 

Felhatalmazza a fôpolgármestert, hogy az 1. számú

melléklet szerinti tulajdonosi hozzájárulást írja alá.

Határidô: 2008. augusztus 29.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1317/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2. számú melléklet szerinti

megállapodást és felhatalmazza a fôpolgármestert

annak aláírására.

Határidô: 2008. augusztus 29.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1318/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Biztosítja, hogy a fejlesztendô ingatlan a megálla-

podás idôtartama alatt, de legalább 10 évig, szociális

vagy gyermekjóléti ellátást szolgáló intézményként

mûködik.

Határidô: 2008. augusztus 29.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 21. pontja: Javaslat a FÁNK rekonstruk-
ció II. ütem beruházás kapcsán elkészült létesítmények
mûködtetéséhez szükséges többlettámogatás biztosítására.

Elôadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1319/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Állat- és Növénykert költségvetési intéz-

mény részére a rekonstrukció II. ütem befejezôdésé-

hez kapcsolódóan, az elemi mûködéssel kapcsolato-

san 2008. szeptembertôl felmerülô többletköltségek

fedezetére 43 182 E Ft tartós jellegû mûködési

többlettámogatást biztosít az alábbiak szerint:

– létszámbôvítési kiadásokhoz (8 fôre vonatkozó-

an járulékokkal)

– közüzemi díjakra 

– takarmányozási kiadásokhoz. 

1320/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
A pénzügyi fedezet biztosítása érdekében csök-

kenti a „9300 Általános tartalék” cím elôirányzatát 

43 182 E Ft-tal, és ezzel egyidejûleg tartós jelleg-

gel megemeli az „5701 Fôvárosi Állat- és Növény-

kert” támogatási, illetve kiadási elôirányzatát az

alábbiak szerint:

– személyi juttatások (3 hó) 2492 E Ft

– munkaadókat terhelô járulékok (3 hó) 844 E Ft

– dologi kiadások (4 hó) 39 846 E Ft

1321/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
2008. szeptember 1-jétôl tartósan megemeli a 

Fôvárosi Állat- és Növénykert közalkalmazotti lét-

számkeretét 8 fôvel.

1322/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a költségvetési ren-

delet 1319-1320/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. hatá-

rozatok szerinti módosítására vonatkozó javaslatot

terjessze a Fôvárosi Közgyûlés elé.

Határidô: 2008. szeptember 30.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 22. pontja: Beszámoló a Pro Cultura
Urbis Közalapítvány 2007. évi mûködésérôl, valamint a
2008. évi közszolgáltatási szerzôdés megkötése. 

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1323/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
a felügyelôbizottság véleményét figyelembe véve

elfogadja a Pro Cultura Urbis Közalapítvány 2007.

évi tevékenységérôl szóló közhasznúsági jelentését

és beszámolóját az 1. és 2. sz. mellékletek szerinti

tartalommal.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor 
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1324/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
A Pro Cultura Urbis Közalapítvány 2008. évre szó-

ló közszolgáltatási szerzôdését jóváhagyja és meg-

köti az 5. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri

a fôpolgármestert a szerzôdés aláírására.

Határidô: 2008. szeptember 15.

Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 23. pontja: Javaslat a BETISZK Kht.-val
kölcsönszerzôdés módosítására.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1325/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
módosítja az 1. sz. mellékletben található „Köl-

csönszerzôdést” a helyesbített 2. sz. melléklet sze-

rinti tartalommal a Belvárosi Térségi Integrált

Szakképzô Központ Közhasznú Társasággal és fel-

hatalmazza a fôpolgármestert a szerzôdés módosí-

tásának aláírására és kiadására.

Határidô: döntést követô 30 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

Képviselôi kérdések, interpellációk

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1326/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Németh Szilárd interpellációjára adott választ elfo-

gadja.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1327/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Németh Szilárd interpellációjára adott választ elfo-

gadja.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1328/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Ughy Attila interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1329/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Szatmáryné Jähl Angéla interpellációjára adott vá-

laszt elfogadja.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1330/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Tarlós István interpellációjára adott választ nem fo-

gadja el.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1331/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Németh Szilárd interpellációjára adott választ elfo-

gadja.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1332/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Wintermantel Zsolt interpellációjára adott választ

elfogadja.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1333/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Orbán Gyöngyi és Földesi Gyula interpellációjára

adott választ elfogadja.

A napirend 24. pontja: Tájékoztató a 4-es metró pro-
jekt 2008. II. negyedévi elôrehaladásáról.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1334/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Tarlós István módosító indítványát – hogy a Köz-

gyûlés a tájékoztatót ne fogadja el – nem fogadja el. 

A napirend 25. pontja: Javaslat „Budapest Közleke-
dési Rendszerének Fejlesztési Terve” koncepciójának jó-
váhagyására. 

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1335/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja Budapest Közlekedési Rendszerének

Fejlesztési Terve koncepcióját és elfogadja azt a rész-

letes tervezés alapjának az alábbi kiegészítésekkel:

– a koncepció III/15. oldalán, a központi elôvárosi

vasúttársaságról szóló bekezdés után beilleszti: 

„Az integráció (például a központi elôvárosi

vasúttársaság létrejöttének) feltétele a tarifa-

rendszer egységesítése, a regionális tarifaközös-

ség létrejötte.”

– a koncepció III. fejezetének 34. oldalán a 33. ol-

dalon kezdôdô felsorolás negyedik pontja az

alábbiakkal egészül ki: „…a városi és elôvárosi

rendszer közötti kapcsolatot alapvetôen az 

intermodalitásra építi, de egyes hálózati elemek

esetén az átjárható elemek kialakítására, az

interperabilitás megvalósítására törekszik.”
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– a koncepció III. fejezetének 37. oldalán az aláb-

biakkal egészül ki: „…a metróhálózatba integ-

rálható hálózati elemek a fejlesztés módjának 

eldöntéséig a metróhálózattal közös tulajdoni és

szervezeti keretek között mûködjenek.”

A napirend 26. pontja: Hozzájárulás a XI. kerület
3583 hrsz.-ú ingatlant terhelô egyéb átjárási szolgalmi
jog törléséhez.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1336/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

törvény 103. § (4) bekezdésében foglaltak alapján

úgy dönt, hogy a kiépített közterületek által hatá-

rolt tömbben fekvô, a Mohai út 45–43. szám alatti

3583 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lapjának III. részén

2. sorszám alatt, a 1392/1899. sz. határozattal a

Fôvárosi Tanács V. B. javára bejegyzett, mára már

kiüresedett, egyéb átjárási szolgalmi jog törléséhez

hozzájárul és felhatalmazza a fôpolgármestert a

törlési hozzájárulás aláírására.

Határidô: 30 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 27. pontja: Javaslat a dél-budai konzor-
cium új együttmûködési célját tartalmazó megállapodás
és a Budaörssel kötendô együttmûködési és finanszíro-
zási szerzôdés jóváhagyására. 

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1337/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja az elôterjesztés 1. sz. melléklete sze-

rinti megállapodást, és felkéri a fôpolgármestert a

megállapodás aláírására.

Határidô: 30 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1338/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja az elôterjesztés 2. sz. melléklete szerin-

ti együttmûködési és finanszírozási szerzôdést, és

felkéri a fôpolgármestert a szerzôdés aláírására.

Határidô: 30 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 28. pontja: Javaslat pénzeszköz átadás-
átvételi megállapodás megkötésére az IL-NET Kht. 2008.
évi mûködési támogatására. 

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1339/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti az elôterjesztés 1. számú

melléklete szerinti pénzeszköz átadás-átvételi meg-

állapodást és felkéri a fôpolgármestert a megálla-

podás aláírására.

Határidô: 30 nap. 

Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 29/a. pontja: Javaslat a Fôvárosi Sza-
bályozási Kerettervrôl szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy.
rendelet módosítására. (Budapest III. kerület, Északi vá-
roskapu területének keretövezet módosítása)

Elôadók: Ikvai-Szabó Imre, Hagyó Miklós

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1340/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl

szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendeletének mó-

dosításáról szóló 46/2008. (IX.10.) önkormányzati

rendeletének a Budapest, III. kerület, Északi város-

kapu területére (Ország út–Barát-patak–Királyok

útja–Hadrianus utca által határolt terület) vonatko-

zó 1/A és 1/B számú mellékleteit.

A Fôvárosi Közgyûlés

a 2. sz. mellékletnek megfelelô tartalommal megal-

kotja 46/2008. (IX. 10.) önkormányzati rendeletét a

Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl szóló 46/1998.

(X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1341/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, hogy a módosítás fôvá-

rosi nyilvántartáson történô átvezetésérôl gondos-

kodjon.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1342/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Budapest III. kerület, Északi 

városkapu területére készült kerületi szabályozási

tervre vonatkozó egyetértési jog gyakorlásával

egyidejûleg a településrendezési szerzôdést is elô

kell terjeszteni jóváhagyásra.

1343/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a Budapest III. ke-

rület, Északi városkapu területére készülô Kerületi

Szabályozási Terv államigazgatási eljárása és a vo-
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natkozó településrendezési szerzôdés elôkészítése

során a 3. sz. mellékletben szereplô szempontokat

tekintse irányadónak.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 29/b. pontja: Javaslat a Fôvárosi Szabá-
lyozási Kerettervrôl szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy.
rendelet módosítására. (Budapest IX. kerület Gubacsi
dûlô Soroksári út–Illatos út tengelye–Ráckevei Duna-ág–
kerülethatár által határolt terület) 

Elôadók: Ikvai-Szabó Imre, Hagyó Miklós

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1344/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl

szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendeletének mó-

dosításáról szóló 47/2008. (IX. 10.) önkormányza-

ti rendeletének a Budapest, IX. kerület Gubacsi

dûlô (Soroksári út–Illatos út tengelye–Ráckevei

Duna-ág–kerülethatár) területére vonatkozó 1. sz.

mellékletét.

A Fôvárosi Közgyûlés

a mellékletnek megfelelô tartalommal megalkotja

47/2008. (IX. 10.) önkormányzati rendeletét a Fô-

városi Szabályozási Kerettervrôl szóló 46/1998.

(X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

A Fôvárosi Közgyûlés

1345/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Budapest IX. kerület Gubacsi 

dûlô területére készült Kerületi Szabályozási Tervre

vonatkozó egyetértési jog gyakorlásával egyide-

jûleg a településrendezési szerzôdést is elô kell

terjeszteni jóváhagyásra.

1346/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a módosítás fôvá-

rosi nyilvántartáson történô átvezetésérôl gondos-

kodjon.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 30/a. pontja: Javaslat a Fôvárosi Köz-
gyûlés 48/1998. (X. 15.) önkormányzati rendelete 7. §
(1) bekezdésben rögzített egyetértési jog gyakorlására –
Budapest V. kerület, Belváros-Lipótváros Kerületi Város-
rendezési és Építési Szabályzata és Szabályozási Terve. 

Elôadók: Ikvai-Szabó Imre, Hagyó Miklós

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1347/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
a 48/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 7. § (1) be-

kezdésével összhangban a Budapest V. kerület,

Belváros-Lipótváros Kerületi Városrendezési és

Építési Szabályzata és Szabályozási Tervével

egyetért.

1348/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy döntésérôl az érin-

tett fôvárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidô: 30 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 30/b. pontja: Javaslat a Fôvárosi Köz-
gyûlés egyetértési jogának gyakorlására a 48/1998. 
(X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdés alapján: 
Budapest fôváros VII. kerület Belsô-Erzsébetváros, 
Károly körút–Király utca–Erzsébet körút–Rákóczi út ál-
tal határolt terület rehabilitációs szabályozási tervére
vonatkozóan. 

Elôadók: Ikvai-Szabó Imre, Hagyó Miklós

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1349/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy nem biztosít hozzászólási jogot

Perczel Anna, az Óvás Egyesület, és dr. Kolonai

Enikô, a Nagydiófa Egyesület, illetve a Szindikátus

Egyesület képviselôjének. 

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1350/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Budapest VII. kerület Belsô-Erzsébetváros terüle-

tére készült Szabályozási Terv kapcsán a Fôvárosi

Közgyûlés hatáskörébe tartozó FSZT-s területek

vonatkozásában – úgymint a Király utca–Rumbach

Sebestyén utca–Dob utca–Károly krt. által határolt

terület, továbbá Erzsébet krt.–Rákóczi út–Klauzál

utca–Dohány utca által határolt terület, összesen 

4 tömb vonatkozásában – a VII. kerületi Belsô- 

Erzsébetváros Szabályozási Tervével egyetért.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1351/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, hogy a fenti határozatról

a Budapest Fôváros VII. kerület Erzsébetváros Ön-

kormányzatát írásban tájékoztassa.

Határidô: 30 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor
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Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1352/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Hunvald György módosító indítvá-

nyát, mely szerint: 

„A Fôvárosi Közgyûlés úgy dönt, hogy amennyi-

ben Erzsébetváros képviselô-testülete a rá nézve

szigorúbb, II. ütemet is magában foglaló változatot

fogadja el, akkor a módosító határozati javaslathoz

mellékelt megállapodást Budapest fôváros VII. ke-

rület Erzsébetváros önkormányzatával megköti.”

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1353/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
hangsúlyozni kívánja, hogy a Belsô-Erzsébetváros

Károly körút–Király utca–Erzsébet körút–Rákóczi

út által határolt területére készült rehabilitációs sza-

bályozási terv alátámasztó munkarészében megfo-

galmazott tervjavaslat egységes rendszerét, céljait

és programját támogatja.

1354/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy átérezve a fôváros és az érintett ke-

rületek fejlesztési problémáit – különös tekintettel

az UNESCO Világörökségi Bizottság 2008. július

2-ai döntéseire –, a VII. kerülettel közösen az 

Ötv.-ben biztosított felterjesztési jog alapján olyan

törvényi módosításokat, kezdeményezést tesz, me-

lyek a gazdaságosság figyelembevételével a világ-

örökségi területek, a világörökség ütközôzónái, 

valamint az MJT területeken gazdasági és egyéb

ösztönzô rendszereikkel a bontás és újépítés helyett

a felújítást és megtartást helyezik elôtérbe. A fenti

témában készüljön a Fôvárosi Közgyûlés elé konk-

rét javaslatokat tartalmazó elôterjesztés.

Határidô: a Fôvárosi Közgyûlés 2008. szeptembe-

ri rendes ülése

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 30/c. pontja: Javaslat a Fôvárosi Köz-
gyûlés 48/1998. (X.15.) önkormányzati rendelete 7. § 
(1) bekezdésben rögzített egyetértési jog gyakorlására.
Budapest, XIII. kerület, Duna-folyam–Újpesti vasúti híd –
Váci út–Meder utca által határolt terület. 

Elôadók: Ikvai-Szabó Imre, Hagyó Miklós

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1355/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h. 
Nahari Diána részére hozzászólási jogot biztosít.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1356/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Ughy Attilának az elôterjesztés 

– következô ülésre történô – elnapolására irányuló

ügyrendi indítványát.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1357/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja a jelen elôterjesztés 1. sz. mellékletében

foglalt településrendezési szerzôdést és felhatal-

mazza a fôpolgármestert a szerzôdés aláírására,

egyidejûleg felkéri, hogy intézkedjen a szerzôdés

közjegyzôi okiratba foglalásáról.

Határidô: 30 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1358/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
A 48/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 7. § (1) be-

kezdésével összhangban a jelen elôterjesztés 2. sz.

mellékletében foglalt Budapest, XIII. kerület, 

Duna-folyam–Újpesti vasúti híd–Váci út–Meder

utca által határolt terület Szabályozási Tervével

egyetért.

1359/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy döntésérôl az érin-

tett fôvárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidô: 30 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 31. pontja: Javaslat pénzeszköz átadás-
átvételi megállapodás megkötésére az FTSZV Kft. 2008.
évi mûködési támogatására. 

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1360/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti az elôterjesztés 1. számú

melléklete szerinti pénzeszköz átadás-átvételi meg-

állapodást és felkéri a fôpolgármestert a megálla-

podás aláírására.

Határidô: 30 nap.

Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 32. pontja: A Fôvárosi Csatornázási
Mûvek Zrt. alapszabályának módosítása.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre
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Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1361/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-

gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló

75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 52. § (1) be-

kezdés a) pontjában foglaltak alapján úgy dönt,

hogy a Fôvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. soron kö-

vetkezô rendkívüli közgyûlésén Budapest Fôváros

Önkormányzata, mint részvényes képviseletében

eljáró személy – a fôpolgármester, vagy az általa

meghatalmazott személy – kötött mandátummal

eljárva „igen” szavazatával támogassa a társaság

alapszabályának módosítását az elôterjesztés 1. szá-

mú melléklete szerinti tartalommal.

Határidô: 60 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 33. pontja: A Fôvárosi Vízmûvek Zrt.
alapszabályának módosítása.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1362/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Bagdy Gábor módosító indítvá-

nyát, mely szerint: „A Fôvárosi Közgyûlés felkéri

a fôpolgármestert, hogy a Fôvárosi Közgyûlés ôszi

szokásos ármegállapító ülésén vizsgálja meg annak

lehetôségét, hogy az osztalékfizetés csökkentésével

hogyan lehet a vízdíjat csökkenteni, avagy reálér-

tékben csökkenteni”.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1363/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-

gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló

75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 52. § (1) be-

kezdés a) pontjában foglaltak alapján úgy dönt,

hogy a Fôvárosi Vízmûvek Zrt. soron következô

rendkívüli közgyûlésén Budapest Fôváros Önkor-

mányzata, mint részvényes képviseletében eljáró

személy – a fôpolgármester, vagy az általa megha-

talmazott személy – kötött mandátummal eljárva

„igen” szavazatával támogassa a társaság alapsza-

bályának módosítását az elôterjesztés 1. számú

melléklete szerinti tartalommal, azzal a kitétellel,

hogy az alapszabály módosítás 16.3. pontja a társa-

ság felügyelôbizottságának 135/2008. számú hatá-

rozatában foglaltak szerint a következôk szerint

módosul:

„16.3. A jelen alapszabály kifejezetten úgy rendel-

kezik, hogy a társaságnál két egymást követô

számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása

közötti idôszakban osztalékelôleg fizetésére a Köz-

gyûlés döntése alapján lehetôség van, a gazdasági

társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben meg-

határozott feltételek szerint.”

Határidô: 60 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 34. pontja: Javaslat egyedi kérelmek
támogatására a „8413 Sportcélú támogatás” cím elô-
irányzata terhére.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1364/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2008. évi elô-

irányzata (ezen belül a mûködési célú pénzeszköz-

átadás Áht.-n kívülre sorának) terhére 2500 E Ft

támogatást biztosít a Barone BR Kft. számára a

2008. október 9–12. között megrendezésre kerülô

Tennis Classic Budapest elnevezésû esemény tá-

mogatására. Jóváhagyja, megköti a mellékelt támo-

gatási szerzôdést és felkéri a fôpolgármestert annak

aláírására.

Határidô: a Közgyûlés döntését követô 25 munka-

napon belül

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 35. pontja: Javaslat a Magyar Közigaz-
gatási Kar Sporttagozata részére jóváhagyott támogatás
visszavonására. 

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1365/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a 980/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. ha-

tározatában a Magyar Közigazgatási Kar Sportta-

gozata részére, a kerületi sportvezetôk szakmai

konferenciájának költségeire jóváhagyott 500 E Ft

támogatást a Magyar Közigazgatási Kar Sporttago-

zata kérésére visszavonja. A határozatban szereplô

további támogatások változatlan összeggel és tarta-

lommal érvényben maradnak.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 36. pontja: Javaslat a Budapest XX. ke-
rület 182640 és a 182648 hrsz.-ú ingatlanok egyesítésé-
re és megosztására a T-81826 ttsz.-ú vázrajz szerint 

Elôadó: Hagyó Miklós
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Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1366/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-

tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 

szóló 75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 17. § 

b) pontja és a 45. § (2) bekezdésének a) pontja

alapján úgy dönt, hogy hozzájárul a Budapest, 

XX. kerület 182640 és a 182648 hrsz.-ú ingatlanok

határrendezéséhez, mûvelési ág változásához és

megosztásához a T-81826 ttsz.-ú változási vázrajz

szerint.

1367/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Hozzájárul, hogy az Országos Vérellátó Központ

részére a 64397/1/2001. számú határozattal be-

jegyzésre került használat joga a 182640/1 hrsz.-ú 

ingatlanra átjegyzésre kerüljön.

1368/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a T-81826 ttsz.-ú

vázrajz aláírására.

Határidô: testületi döntést követô 90 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 37. pontja: A Fôvárosi Szociális Közala-
pítvány 2007. évi pénzügyi és szakmai beszámolója és
alapító okiratának módosítása.

Elôadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1369/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Szociális Közalapítvány 2007. évi be-

számolójában foglaltakat az 1. számú melléklet

szerinti tartalommal elfogadja.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1370/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a Fôvárosi Szociá-

lis Közalapítvány 2007. évi tevékenysége legfon-

tosabb adatainak a Fôvárosi Közlönyben történô

nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1371/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Szociális Közalapítvány ala-

pító okiratát a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal,

és felkéri a fôpolgármestert a módosítás, illetôleg a

4. sz. melléklet szerinti módosításokkal egységes

szerkezetbe foglalt alapító okirat Budapest Fôváros

Önkormányzata képviseletében történô aláírására

és kiadására, illetve a bírósági nyilvántartásba vételi

eljárás megindítására.

Határidô: a Közgyûlés döntését követô 30 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1372/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Elrendeli a Fôvárosi Szociális Közalapítvány egy-

séges szerkezetbe foglalt módosított alapító okira-

tának a Fôvárosi Közlönyben történô közzétételét.

Határidô: a Fôvárosi Bíróság jogerôs döntését kö-

vetô 30 napon belül

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 38. pontja: Javaslat a FÔSZINFORM 
elhelyezésére és alapító okiratának módosítására. 

Elôadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1373/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat Közigazgatás-szervezési

és Informatikai Szolgálat elhelyezését határozatlan

idôre, térítésmentesen a Budapest V., Akadémia u.

1. sz. alatt biztosítja, egyúttal a Fôvárosi Közgyû-

lés Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló

7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 1. § (5) bekez-

dés alapján eseti jelleggel magához vonja a Fôváro-

si Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak fe-

letti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007.

(XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 42. § a) pontjában fog-

lalt átruházott hatáskört, jóváhagyja és megköti a

vonatkozó helyiséghasználati szerzôdést a 4. számú

melléklet szerinti tartalommal, egyben felkéri a fô-

polgármestert a helyiséghasználati szerzôdés aláírá-

sára.

Határidô: 2008. szeptember 20.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1374/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Közterület-felügyelettel 

kötött használatba adási szerzôdést az 5. számú

melléklet szerinti tartalommal, felkéri a fôpolgár-

mestert a használatba adási szerzôdés módosítás

aláírására.

Határidô: 2008. szeptember 20.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1375/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Az ingyenes elhelyezésre tekintettel a „6007 Fô-

városi Önkormányzat Közigazgatás-szervezési és 

Informatikai szolgálat (FÔSZINFORM)” cím tá-

mogatási és dologi kiadások elôirányzatát 3 M Ft-

tal csökkenti, egyidejûleg a „6001 Fôvárosi Közte-

rület-felügyelet” cím támogatási és dologi kiadá-

sok elôirányzatát 3 M Ft-tal megemeli.
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1376/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a kapcsolódó költ-

ségvetési rendeletmódosító javaslatot terjessze a

Közgyûlés elé.

Határidô: a Fôvárosi Közgyûlés szeptemberi ren-

des ülése

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1377/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
A Fôvárosi Önkormányzat Közigazgatás-szervezési

és Informatikai Szolgálat (FÔSZINFORM) költ-

ségvetési szerv (Budapest, VI., Eötvös u. 10.) 

alapító okiratát 2008. szeptember 1-jétôl a jelen

elôterjesztés 7a.) számú mellékletében foglaltak

szerint módosítja.

Határidô: 2008. szeptember 20.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1378/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert a mellékelt alapító okirat

módosítás aláírására, valamint a módosításokkal

egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jelen

elôterjesztés 7b.) számú melléklete szerinti tarta-

lommal történô kiadására.

Határidô: 2008. szeptember 20.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1379/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy intézkedjen a jelen

alapító okirat módosításával összefüggésben a

Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosításának

elôkészítésérôl és jóváhagyásra az Informatikai 

Bizottság elé terjesztésérôl.

Határidô: 2008. november 30.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 39. pontja: Javaslat egyes környezetvé-
delmi feladatok lezárására és indítására. 

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1380/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy befejezettnek tekinti a 9245 egyedi

azonosító számú „Kerületi zöldfelület-fejlesztés

2005. évi támogatása” címû és a 9254 egyedi azo-

nosító számú „Kerületi önkormányzatok 2006. évi

zöldfelület-fejlesztés támogatása” címû feladatokat.

Az elôirányzatok felhasználása az alábbiak szerint

alakult:

2005. évi támogatás

lekötött keret: 191,999 M Ft

felhasználás 2007. dec. 31-ig: 161,933 M Ft

felhasználás 2008. évben: 18,807 M Ft

maradvány: 11,259 M Ft

2006. évi támogatás

lekötött keret: 231,446 M Ft

felhasználás 2007. dec. 31-ig: 135,766 M Ft

felhasználás 2008. évben: 85,088 M Ft

maradvány: 10,592 M Ft

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1381/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések”

cím támogatás értékû felhalmozási kiadás elôirány-

zatait, ezen belül a „Kerületi zöldfelület-fejlesztés

2005. évi támogatása” címû feladat elôirányzatát

11,259 M Ft-tal, valamint a „Kerületi önkormány-

zatok 2006. évi zöldfelület-fejlesztés támogatása”

címû feladat elôirányzatát 10,592 M Ft-tal, ezzel

egyidejûleg a „9112 Évközi indítású beruházások”

címen belül tervbe veszi az új, „Közterületi faállo-

mány megújításának fejlesztési koncepciója” címû

feladatot 10,259 M Ft-tal, valamint az új „Deák tér

burkolatcsere és parkrekonstrukció keret-kiegészí-

tés” címû feladatot 1,00 M Ft-tal, továbbá beterve-

zi címen belül az új, „Feneketlen-tó vízszint-bizto-

sításával kapcsolatos feladatok” címû feladatot

10,592 M Ft-tal.

1382/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a döntéshez kap-

csolódó költségvetési rendeletmódosításra vonat-

kozó javaslatot terjessze a Fôvárosi Közgyûlés elé.

Határidô: a Fôvárosi Közgyûlés soron következô

rendes ülése

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1383/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a Fôvárosi Közgyû-

lés Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló

7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet szerint hatás-

körrel rendelkezô Városüzemeltetési és Környe-

zetgazdálkodási Bizottság jóváhagyási, valamint a

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság egyetértési

hatáskörét a célokmány jóváhagyására vonatkozóan,

és jóváhagyja „Feneketlen-tó vízszint-biztosításával

kapcsolatos feladatok” célokmányát az elôterjesz-

tés 2. sz. melléklete szerint. 

Felkéri a fôpolgármestert a célokmány 2. sz. mel-

léklet szerinti tartalommal való aláírására.

Határidô: a forrást tartalmazó költségvetési rende-

let hatálybalépését követô 20 munkanapon belül

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1384/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a Fôvárosi Közgyû-

lés Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló

7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet szerint hatás-

körrel rendelkezô Városüzemeltetési és Környezet-
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gazdálkodási Bizottság jóváhagyási, valamint a

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság egyetértési

hatáskörét a célokmány jóváhagyására vonatkozó-

an, és jóváhagyja a „Közterületi faállomány meg-

újításának fejlesztési koncepciója” címû feladat en-

gedélyokiratát az elôterjesztés 3. sz. melléklete

szerint. Felkéri a fôpolgármestert az engedélyok-

irat 3. sz. melléklet szerinti tartalommal való aláírá-

sára.

Határidô a forrást tartalmazó költségvetési rende-

let hatálybalépését követô 20 munkanapon belül

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 40. pontja: Budapest, XXII. ker., 
232317 hrsz.-ú „kivett lakóház udvar” megjelölésû, 
25 ha 9467 m2 területû ingatlan, valamint a Bp., XXII.
ker., 232321 hrsz.-ú „kivett beépítetlen terület” megje-
lölésû, 6 ha 9480 m2 területû, természetben Budapest,
XXII. kerület, Kastélypark utca 8. sz. alatti ingatlanok
elôvásárlási jog gyakorlása. 

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1385/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-

gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló

75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 47. § 

(1) bek. értelmében a 18. § b) pontja alapján úgy

dönt, hogy a Bp., XXII. ker., 232317 hrsz.-ú „kivett

lakóház udvar” megjelölésû, 25 ha 9467 m2 területû

ingatlan, valamint Bp., XXII. ker., 232321 hrsz.-ú

„kivett beépítetlen terület” megjelölésû, 6 ha 9480 m2

területû, természetben Budapest XXII. kerület,

Kastélypark utca 8. szám alatt fekvô ingatlan teljes

bruttó 1 962 000 000 Ft (5964 Ft/m2) vételáron –

mely bruttó 1 800 000 000 Ft alapvételárból, vala-

mint bruttó 162 000 000 Ft prémium felárból tevô-

dik össze – a BD Park Ingatlanfejlesztô Zártkörûen

Mûködô Részvénytársaság részére történô elidege-

nítése során elôvásárlási jogával élni nem kíván. 

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1386/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert a lemondó nyilatkozat

aláírására.

Határidô: 30 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 41. pontja: Budapest XXIII. kerület
195858 hrsz.-ú ingatlan eladásának felkínálását tartal-
mazó ajánlat. 

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1387/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
a 75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 8. § (7) be-

kezdésében foglalt rendelkezés alapján úgy dönt,

hogy Pintér Gyula ajánlatát, melyben a tulajdonát

képezô – Budapest, XXIII. kerületében a Nagykô-

rösi út mellett elhelyezkedô 195858 hrsz.-ú – ingat-

lant 330 260 000 Ft vételáron eladásra kínálja fel 

a Fôvárosi Önkormányzatnak, elutasítja.

Határidô: 30 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 42. pontja: Javaslat a Fôvárosi Tûzoltó-
parancsnokság alapító okiratának módosítására. 

Elôadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1388/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
módosítja a Fôvárosi Tûzoltóparancsnokság alapító

okiratát az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

1389/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert a módosító alapító okirat,

valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító

okirat aláírására.

Határidô: 2008. szeptember 15.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 43. pontja: Javaslat a „FSZEK, Bp., IX.,
Boráros tér 2. fiókkönyvtár felújítás” engedélyokiratá-
nak jóváhagyására. 

Elôadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1390/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
az 50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. rendelet 21. § 

(2) bekezdése alapján jóváhagyja a „Fôvárosi Sza-

bó Ervin Könyvtár, XIV. ker., Rákosfalva park 1–3.

fiókkönyvtár felújítása” megnevezésû 5512 azo-

nosítószámú engedélyokiraton szereplô felújítási

feladat leállítását és a felmerült költségek elszámo-

lását az alábbiak szerint:

Elôirányzat: 18 000 E Ft 

Felmerült költségek: 0 000 E Ft

Maradvány: 18 000 E Ft

Ezzel egyidejûleg hatályon kívül helyezi az 5512

azonosítószámú „Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár,

XIV. ker., Rákosfalva park 1–3. fiókkönyvtár fel-

újítása” megnevezésû engedélyokiratot.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor
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1391/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a Fôvárosi Közgyû-

lés Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló

7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet szerint a beru-

házási, felújítási tevékenységgel kapcsolatban az

illetékes Kulturális Bizottság és a Pénzügyi és Köz-

beszerzési Bizottságokra átruházott hatáskört és 

jóváhagyja a „Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár, 

Bp., IX., Boráros tér 2. fiókkönyvtár felújítás” tár-

gyú engedélyokiratot a 2. sz. melléklet szerinti 

tartalommal, és felkéri a fôpolgármestert az enge-

délyokirat aláírására.

Határidô: 2008. szeptember 30.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 44. pontja: Javaslat a Vidám Színpad
Kht. törlesztési kötelezettségének és tartozásának elen-
gedésére.

Elôadó: dr. Bôhm András

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1392/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a 

Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-

gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló

75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 43. §-ban a

Gazdasági Bizottságra és az illetékes szakmai bi-

zottságra ruházott hatáskört.

1393/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Elengedi a Vidám Színpad Kht. 2008. évi törlesztô

részlet (7195 E Ft) megfizetését és ennek érdeké-

ben a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerke-

zetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” címrôl

7195 E Ft-ot átcsoportosít a „8108 Vidám Színpad

Kht.” cím mûködési célú pénzeszköz átadás Áht.-n

kívülre címû elôirányzatra, valamint eltekint a Kht.

részére négy éves visszapótlási kötelezettséggel

biztosított támogatás fennmaradó részének megfi-

zetésétôl (7195 E Ft).

1394/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Vidám Színpad Kht. közszolgáltatási

szerzôdésének módosítását az 1. sz. melléklet

szerinti tartalommal. Felkéri a fôpolgármestert a

módosítás melléklet szerinti tartalommal történô

aláírására.

Határidô: a határozathozatalt követô 30 napon

belül

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 45. pontja: Javaslat átutalás kezdemé-
nyezésére a „8211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret-
bôl”. 

Elôadó: Somlyódy Csaba

Határozat

Fôvárosi Közgyûlés

1395/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
a Gazdasági Bizottság 409/2008. (VI. 10.) határo-

zata alapján a „9211 Idegenforgalmi célú bizottsági

keret céltartalék” – címrôl történt átcsoportosítást

követôen a „8211 Idegenforgalmi célú bizottsági

keret” terhére 1500 E Ft összegû támogatás átuta-

lását engedélyezi a Duna Mûvészeti Társaság szá-

mára.

Határidô: az engedélyezésre: azonnal, az utalvá-

nyozásra: szerzôdés szerint.

Felelôs: a Gazdasági Bizottság elnöke

A napirend 46. pontja: Beszámoló az építési törvény
30. §-a alapján indult kártalanítási ügyekben hozott bi-
zottsági határozatokról. 

Elôadó: Somlyódy Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1396/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
a Gazdasági Bizottságnak az 1997. évi LXXVIII.

tv. 30. §-a alapján indult kártalanítási ügyekben

2008. elsô félévében hozott határozatokról szóló

beszámolóját elfogadja.

A napirend 47. pontja: Fôvárosi Közgyûlés 2008. év
II. félévi munkaterv javaslata.

Elôadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1397/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítvá-

nyát, mely szerint:

„1. Szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata.

2. Javaslat az Aquincumi-híd beruházási célok-

mányának elfogadására.

3. A 4-es metró Bosnyák téri végállomáshoz az

Észak-pesti felszíni közlekedés úthálózata és 

a tömegközlekedés illeszkedése, figyelemmel

a Városkapu szereppel bíró M3-M0 csomó-

pontra és az M0 körgyûrû kiépülésére.

4. Az FSZKT 2006. VI. 19-i módosítása a Kör-

vasútsori körút kiépítését célozza. Ennek kap-

csán szükséges az egész program ütemezése,

finanszírozása, szanálás feltételrendszerének

elfogadása és nyilvánosságra hozatala a szük-

séges hatósági intézkedés megtételével.

5. Elôvárosi vasút-hálózat kiépítésének végleges,

program szerinti tervezése, megépítése, tekin-

tettel a közúti kapcsolatok meghatározására,

parkolás kialakítására.
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6. Fôvárosi és agglomerációs települések közötti

közúthálózat kapcsolati rendszerének jóváha-

gyása, az ebben érintett kerületekre esô fejlesz-

tési programok részletezése, egyeztetése.

7. Pesti külsô kerületeket összekötô fôút kiépíté-

se a Külsô Fóti út–Rákospalotai határút között

(Mogyoród útja), felüljáró szélesítésével, amely

az Észak-pesti kerületek közti újabb, haránt

irányú útként csökkentené a Szentmihályi út

túlterheltségét.

8. Az ÉK-i szektor (IV–XV–XVI. kerületekkel 

és az érdekelt agglomerációs településekkel

egyeztetve) felszíni vizeinek (patakok és kör-

nyezetük) revitalizációja.

9. Kerületi kerékpárút-hálózat fejlesztése az elké-

szült tervek alapján.

10. Fôvárosi tulajdonban levô, használaton kívüli

sínpályák felszámolása az érintett útszakaszok

egyidejû felújításával. (A BKV Zrt. elzárkózik,

a közútkezelô FKF Rt. a magas költségek mi-

att nem vállalja a bontást.) A bontások javasolt

idôpontja: 

Bácska utca 2008.

Beller I. utca 2008.

Szentkorona utca 2008.

11. Régifóti út–Cserba Elemér utca–Epres sor for-

galmi csomópont jelzôlámpás forgalomirányí-

tásának kiépítése.

12. Fôvárosi útfelújítások folytatása a XV. kerület-

ben.

Javasolt útszakaszok:

Erdôkerülô utca

Pozsony utca

Rákos út befejezése

Bácska utca (Hubay tér–Epres sor között)

13. A kijelölt városrehabilitációs célterületekhez

pályázati forrás biztosítása, tervezésekhez

anyagi hozzájárulás megadása.

14. Tömegközlekedés elônyben részesítése a köz-

úti villamos – közúti keresztezésekben, illetve

a közlekedési jelzôlámpák program-berende-

zéseinek felújítása.

15. Beszámoló az 5-ös metró elôkészítésének állá-

sáról.

16. Beszámoló a Bp., XX. kerületi Határ út 2×2 sá-

vosra történô bôvítésérôl, illetve az úgyneve-

zett körvasút menti körút megépítésének sür-

gôsséggel történô vizsgálatáról, továbbá a 

Határ úr–Munkáskörút XIX.–XX. kerületi sza-

kasza építésének elôkészítésérôl.

17. Javaslat a Lázár Vilmos és Stromfeld Aurél Ál-

talános Iskola, valamint a Vörösmarty Mihály

Általános Iskola és Logopédiai Intézet elôtt

lámpás keresztezôdés kiépítésére (a tanulók

biztonsága érdekében).

18. Javaslat a fôvárosi kerületek részére pályázat

indítására a mellékútvonalak fasor-rekonstruk-

ciójának elvégzéséhez.

19. Javaslat a jelenlegi szelektív hulladékgyûjtési

rendszer kiterjesztésére, bôvítésére, pl. több-

féle újrahasznosítható anyag különgyûjtésére.

20. Javaslat a központi szennyvíztisztító tisztított

szennyvizének másodlagos célú felhasználásá-

nak kidolgozására (pl. ipari célra, esetlegesen

öntözésre).

21. Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat tulajdoná-

ban lévô XX. kerületi Mártírok útján található

volt mosodaépület hasznosítására.

22. „Élhetô város” kulturált ebtartás program költ-

ségvetésbe emelése.

23. Agglomeráció csatornázottságának és közleke-

désének helyzete.

24. Fôváros ivóvíz ellátottságának minôsége, ve-

zetékrendszerek mûszaki állapota, várható fel-

újítási és beruházási igények.

25. A fôvárosi költségvetés tervezési metodikája.

26. A fôvárosi tömegközlekedés változásai

1990–2007.

27. A fôvárosi közmû privatizáció hatásai.

28. Javaslat a Fôvárosi Vízmûvek management

szerzôdésének felülvizsgálatára.

29. Javaslat Budapest bevezetô útszakaszain törté-

nô egységes forgalomirányítási rendszer kiépí-

tésére.

30. Javaslat az M5 autópálya soroksári bevezetô

szakasz zajvédelmére. (Kossuth Ferenc-telep)

31. Javaslat a parkolójegy váltás elôtti türelmi idô

bevezetésére.

32. Javaslat a Ferihegyi repülôtérre vezetô út

Szemere telep menti szakaszának zajvédelmére.

33. Javaslat Budapest Fôváros Önkormányzatával

szerzôdést kötôk alvállalkozóinak nyilvános-

ságra hozatalára.

34. A Fôvárosi Önkormányzattal közszolgálati

szerzôdéses viszonyban lévô alapítványi és

non profit szervezetek tevékenységének vizs-

gálata.

35. A fôvárosi közmûcégek 2002–2006 közötti

idôszakra vonatkozó gazdasági, pénzügyi

helyzetének feltárásáról szóló vizsgálat kezde-

ményezése az Állami Számvevôszéknél.

36. Felterjesztési joggal élni: az Ötv. módosítása

(azokban a bizottságokban, ahol a Közgyûlés

által átruházott döntési jogosítványok vannak,

ott a választási eredményeket tartani kell a bi-

zottság összetételénél)”

címû napirendeket a Fôvárosi Közgyûlés 2008.

évi II. félévi munkatervébe, a konkrét határidô

nélküli napirendek közé felveszi. 
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Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1398/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
2008. év II. félévi munkatervét – irányadóként el-

fogadja, az alábbi kiegészítésekkel:

– Tájékoztató a Körvasútsori Körút déli szakasza

(Soroksári út–Üllôi út) beruházásának elôkészí-

tésérôl és megvalósításának lehetôségeirôl.

Határidô: a Fôvárosi Közgyûlés novemberi ülése

– A fôvárosi színházak finanszírozási koncepciója.

Határidô: a Fôvárosi Közgyûlés decemberi ülése

– Az elôterjesztés 39. oldalán a 124. pontban az

elôterjesztô helyesen: Horváth Csaba fôpolgár-

mester-helyettes

A napirend 48. pontja: Javaslat „a Legfelsôbb Bíró-
ság Gfv. XI. 30.387/2006/8. sz. felülvizsgálati ítéletében
foglaltak végrehajtásával kapcsolatos, valamint a Fôvá-
rosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága által
üzemeltetett egyes ingatlanok forgalomképességét érintô
önkormányzati döntések” (az Estivo Kft. kártalanítása)
címet viselô elôterjesztés – Fôvárosi Közgyûlés általi
2008. júniusi rendes közgyûlésen való – megtárgyalása
során meghozott határozatok felülvizsgálatára.

Elôadók: Ikvai-Szabó Imre, Hagyó Miklós

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1399/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h. 
nem fogadja el dr. György István módosító indítvá-

nyát, mely szerint: 

„A Fôvárosi Közgyûlés úgy dönt, hogy visszavon-

ja 2008. június 26-i ülésén az Estivo Kft. kárta-

lanításával kapcsolatban meghozott 1158/2008. 

(VI. 26.) Fôv. Kgy. határozatát.

Kinyilvánítja azon szándékát, hogy a III. ker., Bog-

dáni út menti autóbusz pályaudvarként használt 

területek tulajdonjogának megszerzése érdekében

az Estivo Kft.-vel további tárgyalások lefolytatását

látja szükségesnek. Felkéri a fôpolgármestert, hogy

az Estivo Kft. kártalanításával kapcsolatos tárgya-

lásokon a Fôvárosi Önkormányzat nevében tár-

gyalók a III. ker. 19241 hrsz.-ú és 19242 hrsz.-ú 

ingatlanok értékének megállapításakor a Pénzügyi 

Ellenôrzô Bizottság által megismert, a Magyar 

Ingatlanszövetségtôl megrendelt elôzetes érték-

becslésben szereplô értékeket (270 000 000 Ft), a

használati díj és kamatainak számításakor a Pénz-

ügyi Ellenôrzô Bizottság részére készült elôterjesz-

tésben foglaltakat (202 500 000 Ft + 370 000 000 Ft

tekintsék kiindulási alapnak.

Felkéri a fôpolgármestert, hogy az Estivo Kft. kár-

talanításával kapcsolatos tárgyalások lefolytatásá-

val párhuzamosan vizsgálja meg, hogy milyen fel-

tételek mellett oldható meg, hogy a III. kerület

Bogdáni út menti BKV végállomás az Auchan

Aquincum Áruház (Budapest, III. ker.) térségben

kerüljön kialakításra, vizsgálja meg továbbá a Bu-

dapest III. ker. 19241 hrsz.-ú és Budapest, III. ker

19242 hrsz.-ú ingatlanok tekintetében a buszállo-

más céljára történô kisajátítási eljárás lefolytatásá-

nak jogi aspektusait.

Felkéri a fôpolgármestert, hogy az Estivo Kft.-vel

és az Auchan Magyarország Kft.-vel lefolytatott

tárgyalások eredményérôl, valamint a kisajátítási

eljárás lehetôsége vizsgálatának eredményérôl

2008. október 15-ig tájékoztassa, és egyben tegyen

új határozati javaslatot (javaslatokat) az Estivo Kft.

ügyének és az ezzel összefüggô fôvárosi ügyek

(Bogdáni út menti buszállomás stb.) lezárására.

Úgy dönt, hogy a tulajdonában lévô Tétényi úti és

Etele úti ingatlanok (Budapest, XI. ker. 3475/57

hrsz.-ú ingatlan 1/1 arányú tulajdonát és a Buda-

pest, XI. ker. 3475/52/A/1 és a 3475/52/A/2 hrsz.-ú

ingatlanok 5742/10000 tulajdoni hányadát nyílt

versenyeztetés útján értékesíti. Felkéri a fôpolgár-

mestert, hogy az ingatlanok nyílt versenyeztetés

útján történô értékesítésérôl a XI. kerület, Újbuda

Önkormányzatát Molnár Gyula polgármester úr

személyén keresztül értesítse.

Úgy dönt, hogy a tulajdonában lévô 36820 hrsz.-ú

ingatlan és a 36821 hrsz.-ú Rádai utca 10. 12. sz.

alatti ingatlanokat nyílt versenyeztetés útján érté-

kesíti, amennyiben a nyílt versenyeztetés útján

történô értékesítés sikeres lesz, az értékesítésbôl

származó forrást az Estivo Kft.-vel történô kártala-

nítási megállapodás mértékéig, az ahhoz szükséges

források pótlására kívánja felhasználni.

Határidô: 2008. október 15.

Felelôs: dr. Demszky Gábor.”

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1400/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
módosítja az 1158/2008. (VI. 26.) Fôv. Kgy határo-

zat végrehajtására vonatkozó határidôt 90 napról

150 napra.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1401/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy vizsgálja meg,

hogy milyen feltételek mellett oldható meg, hogy a

III. kerület, Bogdáni út menti BKV végállomás az

Auchan Aquincum Áruház (Budapest, III. kerület)

térségében kerüljön kialakításra és tegyen javasla-

tot a Fôvárosi Közgyûlésnek 

Határidô: 60 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor
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A napirend 49. pontja: Kerékbilincs alkalmazásának
kizárása egészségügyi intézmények környékén. 

Elôadók: Wertán Zsolt Zoltán, dr. Rétvári Bence

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1402/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a Budapest fôváros közigazgatási

területén a jármûvel várakozás rendjének egységes

kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemkép-

telen jármûvek tárolásának szabályozásáról szóló

19/2005. (IV. 22.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására

vonatkozó javaslatot.

(A Fôvárosi Közgyûlés zárt ülésen folytatja munkáját.
Az ülésen elhangzottakat külön jegyzôkönyv rögzíti.)

A napirend 51/a. pontja: Jelentés a lejárt határidejû
közgyûlési határozatok végrehajtásáról.

Elôadók: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1405/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. h.
a lejárt határidejû közgyûlési határozatokról szóló

jelentést elfogadja.

– A 11/2004. (I. 15.) sz. határozat végrehajtási 

határidejét 2008. december 15-re módosítja;

– az 1312/2006. (VI. 29.) határozatot hatályon 

kívül helyezi;

– az 1011/2007. (VI. 28.) határozat végrehajtási

határidejét 2008. december 31-re módosítja;

– az 1012/2007. (VI. 28.) határozat végrehajtási

határidejét 2008. december 31-re módosítja;

– az 1013/2007. (VI. 28.) határozat végrehajtási

határidejét 2008. december 31-re módosítja;

– az 1014/2007. (VI. 28.) határozat végrehajtási

határidejét 2008. december 31-re módosítja;

– az 1018/2007. (VI. 28.) határozat végrehajtási

határidejét 2008. december 31-re módosítja;

– az 1019/2007. (VI. 28.) határozat végrehajtási

határidejét 2008. december 31-re módosítja;

– az 1167/2007. (VI. 28.) határozat végrehajtási

határidejét 2009. június 30-ra módosítja;

– az 1272/2007. (VIII. 30.) határozat végrehajtási

határidejét 2008. október 30-ra módosítja;

– az 1306/2007. (VIII. 30.) határozat végrehajtási

határidejét 2008. október 30-ra módosítja;

– az 1311/2007. (VIII. 30.) határozat végrehajtási

határidejét 2008. október 30-ra módosítja;

– az 1381/2007. (VIII. 30.) határozat végrehajtási

határidejét 2009. augusztus 31-re módosítja;

– az 1564/2007. (IX. 27.) határozat végrehajtási

határidejét 2008. december 31-re módosítja;

– az 1567/2007. (IX. 27.) határozat végrehajtási

határidejét 2009. január 31-re módosítja;

– az 1568/2007. (IX. 27.) határozat végrehajtási

határidejét 2008. december 31-re módosítja;

– az 1817/2007. (XI. 29.) határozat végrehajtási

határidejét 2008. december 31-re módosítja;

– az 1980/2007. (XI. 29.) határozat végrehajtási

határidejét 2008. szeptember 30-ra módosítja;

– a 2150/2007. (XII. 20.) határozat végrehajtási

határidejét 2008. október 31-re módosítja;

– a 223/2008. (II. 28.) határozatot hatályon kívül

helyezi;

– a 275/2008. (III. 10.) határozat végrehajtási ha-

táridejét 2009. május 31-re módosítja;

– a 440-441/2008. (III. 27.) határozatokat hatá-

lyon kívül helyezi;

– a 849/2008. (V. 29.) határozat végrehajtási ha-

táridejét 2008. október 1-re módosítja.

Kelt a Fôvárosi Közgyûlés 2008. augusztus 28-i ülésén.

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

fôjegyzô fôpolgármester
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FÔVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK 
OTTHONÁNAK KÖZLEMÉNYE

A Fôvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (8713. Kéthely, Magyari u. 35.)      

– 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

A szerzôdés tárgya: A Fôvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (Kéthely, Magyari u. 35.) 

konyhai elszívó berendezés légtechnikai, hûtéstechnikai berendezésének  telepítése.

A szerzôdô felek neve: Fôvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (Kéthely, Magyari u. 35.) 

mint megrendelô

Hûtô-Klíma Technikai Kft. mint kivitelezô

A szerzôdés értéke: 9 185 950 Ft

Kivitelezés kezdési határideje:   2008. szeptember 1.

Kivitelezés befejezési határideje: 2008. október 31.

Gilikter Gabriella s. k.

intézményvezetô
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FÔVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÔSEK OTTHONA
KÖZLEMÉNYE

A Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona (1047. Budapest IV. Baross u. 100.) hivatkozással az Áht. 15/A., illetôleg

a 15/B. §-ára közzéteszi az alábbi, nettó ötmillió forintot meghaladó szerzôdésének adatait. 

A szerzôdés megnevezése (típusa): Felújítás

A szerzôdés tárgya: Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona Budapest IV. Csokonai u. 38.

nyílászárók cseréje, részleges felújítása és járulékos munkái.

A szerzôdô felek neve: Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona, mint megrendelô

LARIX-CO Bt, mint vállalkozó

A szerzôdés értéke: 15 373 475 Ft

A szerzôdés idôtartama: 2008. szeptember 22.–2009 április 30.

Juhász Lászlóné s. k.

igazgató

2008_15sz.qxd  10/2/2008  1:26 PM  Page 1691



1692 FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2008. október 9.

FÔVÁROSI KÖZLÖNY
Terjeszti a Magyar Posta Zrt. 

Elôfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletág.
Elôfizethetô:

közvetlenül a postai kézbesítôknél, az ország bármely postáján, Budapesten a Hírlap Ügyfélszolgálati Irodákban 
és a Központi Hírlap Centrumnál

(Budapest VIII., Orczy tér 1. – Telefon: 06-1/477-6300; postacím: Bp., 1900)
További információ: 06-80/444-444; hirlapelofizetes@posta.hu

A Fôvárosi Közlöny felelôs szerkesztôje: dr. Csonkás István
Kiadja: BUDAPEST FÔVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Szerkesztôség: 1840 Budapest V., Városház u. 9–11. E ép. 632. – Telefon: 327-1756
Indexszám: 22305 • ISSN 0 139-1399

Egyes példányok beszerezhetôk
a Fôvárosi Közlöny Kiadóhivatalánál (1840 Budapest V., Városház u. 9–11. fszt. 14.)

és a Fôpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (Budapest V., Bárczy István u. 1–3.).
Elôfizetési díj: Félévre: 9990 Ft • 1 évre: 19 980 Ft (áfával)

Példányonkénti eladási ára: 1150 Ft (áfával)
F. k.: dr. Tiba Zsolt

Szedés, tördelés: partners-Grafika Kft.
Nyomda: Grafika Press Nyomdaipari Zrt. • Felelôs vezetô: Farkas Tamás
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