
T A R T A L O M J E G Y Z É K

Budapest Fôváros Közgyûlésének rendeletei

– Budapest Fôváros Közgyûlésének 35/2009. (VII. 9.) önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létre-
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– Budapest Fôváros Közgyûlésének 37/2009. (VII. 9.)önkormányzati rendelete a Fôvárosi Önkormányzat vagyo-

náról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 

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

– Budapest Fôváros Közgyûlésének 38/2009. (VII. 9.) önkormányzati rendelete a Fôvárosi Szabályozási

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

– Budapest Fôváros Közgyûlésének 39/2009. (VII. 9.) önkormányzati rendelete a kötelezô kéményseprô-ipari

közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Budapest Fôváros Közgyûlésének 40/2009. (VII. 9.) önkormányzati rendelete a hajléktalanok pénzbeli szociá-

lis ellátásának egyes kérdéseirôl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Budapest Fôváros Közgyûlésének 41/2009. (VII. 9.) önkormányzati rendelete a fôváros köztisztaságáról szóló

48/1994. (VIII. 1.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Budapest Fôváros Közgyûlésének 42/2009. (VII. 9.) önkormányzati rendelete a Fôvárosi Önkormányzat Szer-

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

– Budapest Fôváros Közgyûlésének 43/2009. (VII. 9.) önkormányzati rendelete Budapest fôváros közigazgatási

területén a jármûvel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen jár-

mûvek tárolásának szabályozásáról szóló 24/2009. (V. 11.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról . . . . . . . . . . . . . .
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A Fôvárosi Közgyûlés a helyi önkormányzatokról

szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1), valamint a 18. §

(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Budapest

Fôvárosi Ifjúsági Koncepciójában és intézkedési tervé-

ben foglaltak megvalósítása érdekében a következô ren-

deletet alkotja.

1. §

Budapest Fôváros Önkormányzata Budapesti Ifjúsági

Tanácsot hoz létre.

I.

A Budapesti Ifjúsági Tanács feladata

2. §

(1) A Budapesti Ifjúsági Tanács a fiatalok képviseletét

biztosító véleményezô és javaslattevô fórum.

(2) A Budapesti Ifjúsági Tanács figyelemmel kíséri 

a Budapesten élô, tanuló, dolgozó fiatalok helyzetét, ja-

vaslatot készít, állást foglal különösen az oktatásügyi,

egészségügyi, szociális, közlekedési, sportügyi, város-

rendezési és közmûvelôdési ágazatokat érintô és a fiata-

lokkal összefüggô kérdésekben. 

(3) A Budapesti Ifjúsági Tanács feladata különösen

a) képviseli a fiatalok sajátos szükségleteit és érde-

keit Budapest Fôváros Önkormányzatának döntési

folyamataiban

b) figyelemmel kíséri és véleményezi Budapest

Fôváros Önkormányzata fiatalokat érintô program-

jait, terveit, tervezeteit

c) javaslatot tesz Budapest Fôváros Önkormányzata

részére a fiatalokat érintô ágazati koncepciók kiala-

kítása során 

d) gyûjti és feldolgozza a fiatalokkal foglalkozó szak-

macsoportok véleményét, információit, ennek ér-

dekében kutatásokat, felméréseket kezdeményez-

het, illetve azokhoz szakmai támogatást nyújthat

e) a fiatalok helyzetét, esélyeit javító javaslatokat fo-

galmaz meg és kezdeményezéseket tesz, valamint

közremûködik ezen programok kidolgozásában

f) állást foglal Budapest Fôváros Önkormányzatának

testületei részére készülô elôterjesztések, koncepci-

ók, tervek, programok fiatalokat érintô kérdéseiben

g) részt vesz Budapest Fôváros Önkormányzata ifjú-

ságpolitikai célkitûzéseinek, kezdeményezéseinek

és programjainak a társadalommal való megismer-

tetésében.

II.

A Budapesti Ifjúsági Tanács tagjai

3. §

(1) A Budapesti Ifjúsági Tanácsnak 29 tagja van. 

(2) A Budapesti Ifjúsági Tanács szavazati joggal ren-

delkezô tagjai:

– Budapesti Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iro-

dák delegáltja (BIIRSZ)

– Budapesti Ifjúsági Kerületi Koordinációs Értekez-

let delegáltja

– Budapesti Szabadidôsport Szövetség delegáltja

– Fôvárosi Diákönkormányzatok Szövetségének de-

legáltja (FÔDISZ)

– Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciá-

jának budapesti delegáltja (HÖOK)

– Ifjúsági Közélet Fejlesztéséért Alapítvány delegált-

ja

– Kapocs Ifjúsági Önsegítô Szolgálat delegáltja

– Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Köz-

pont delegáltja

– Magyar Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálatok

Országos Egyesületének delegáltja

– Magyar Drog-prevenciós és Ártalomcsökkentô

Szervezetek Szövetségének delegáltja

– Motiváció Alapítvány delegáltja

– Ökumenikus Ifjúsági Iroda delegáltja

– Sziget Csoport Kulturális Egyesület delegáltja

– Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete bu-

dapesti régiójának delegáltja

– azon egyházak, illetôleg felekezetek által közösen

jelölt két személy, amely egyházak, illetôleg fele-

kezetek a Magyar Köztársaság területén mind az

általános és középiskolai nevelésben és oktatásban,

mind a felsôoktatási alap- és mesterképzésben és a

doktori képzésben hitéleti, illetôleg nem hitéleti cé-

lú oktatást, nevelést és képzést biztosító köz- és

akkreditált belföldi felsôoktatási intézményekkel

rendelkeznek

(3) Tanácskozási joggal rendelkezô tagok:

– Artemisszió Alapítvány delegáltja

– BRFK Gyermek és Ifjúsági Osztály delegáltja

– Budapesti Diáksport Szövetség delegáltja

– Budapesti Egyetemi és Fôiskolai Sportszövetség

delegáltja

– Budapesti Középfokú Oktatási Intézmények Igaz-

gatói Szövetségének delegáltja
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– Budapesti Népmûvelôk Egyesületének delegáltja

– Diák Újságírók Országos Egyesületének delegáltja

– Gimnáziumok Országos Szövetségének delegáltja

– Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-ma-

gyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda

delegáltja

– Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodájának dele-

gáltja

– Nagycsaládosok Országos Egyesületének Közép-

magyarországi Régiós Iroda delegáltja

– Pszichodiák Alapítvány delegáltja

– Vargabetû Klub-Mûhely Egyesület delegáltja

(4) A Fôpolgármester írásban kéri fel a 3. § (2) és 

(3) bekezdésekben meghatározott szervezeteket a jelölésre.

III.

A Budapesti Ifjúsági Tanács mûködése

4. §

(1) A Budapesti Ifjúsági Tanács alakuló ülését a ren-

delet hatálybalépését követô 60 napon belül a Fôpolgár-

mester hívja össze. 

(2) A Budapesti Ifjúsági Tanács alakuló ülésén meg-

választja elnökét és alelnökét. A Budapesti Ifjúsági Ta-

nács üléseit az elnök és az alelnök megválasztásig a kor-

elnök, az elnök és az alelnök megválasztását követôen

pedig az elnök – akadályoztatása esetén az alelnök – ve-

zeti. Amennyiben az alakuló ülésen elnök és alelnök 

választásra nem kerül sor, abban az esetben megválasz-

tásukig az elnök és az alelnök jelen rendeletben foglalt

feladat- és hatásköreit a korelnök gyakorolja. Az alakuló

ülés dönt a Budapesti Ifjúsági Tanács ügyrendjérôl. 

A Budapesti Ifjúsági Tanács által elfogadott ügyrend 

Budapest Fôváros Önkormányzatának jóváhagyásával

lép hatályba. A jóváhagyásról a Fôvárosi Közgyûlés dönt.  

(3) A Budapesti Ifjúsági Tanács alakuló ülését követô

üléseit az elnöke hívja össze a napirendet tartalmazó 

írásos meghívó kiküldésével, melyet az ülést megelôzô

5. munkanapig kell az érintetteknek megküldeni. Új ülés

összehívására a szavazati joggal rendelkezô tagok egy-

harmada javaslatot tehet úgy, hogy azt a Budapesti Ifjú-

sági Tanács elnökénél írásban kezdeményezi. 

(4) A Budapesti Ifjúsági Tanács szükség szerint, de

évente legalább 6 ülést tart, üléseirôl emlékeztetô készül.

(5) A Fôpolgármesteri Hivatal gondoskodik a Buda-

pesti Ifjúsági Tanács mûködésével kapcsolatos szervezé-

si és ügyviteli feladatok ellátásáról.

(6) A Budapesti Ifjúsági Tanács ülésén a tagok határo-

zati formában döntenek. A Budapesti Ifjúsági Tanács ak-

kor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkezô ta-

gok több mint fele jelen van. Az érvényes határozathoz a

jelenlévôk több mint felének igen szavazata szükséges.

Szavazategyenlôség esetén az elnök – akadályozatása

esetén az alelnök - szavazata dönt. Amennyiben a határo-

zatképesség nem biztosított, úgy 15 napon belül új ülést

kell összehívni. A Budapesti Ifjúsági Tanács tizenegynél

kevesebb szavazati joggal rendelkezô taggal nem mû-

ködhet, amennyiben a létszám tizenegy fô alá csökken,

mûködését fel kell függeszteni.

(7) A Budapesti Ifjúsági Tanács a tevékenységérôl,

üléseinek eredményeirôl rendszeresen, de legalább éven-

te tájékoztatást ad a Fôvárosi Közgyûlésnek, az Oktatási

és Ifjúságpolitikai Bizottságnak, valamint eseti jelleggel

a Fôvárosi Közgyûlés szakmai bizottságainak.

(8) A Budapesti Ifjúsági Tanács ülései nyilvánosak.

(9) A Budapesti Ifjúsági Tanács szükség szerint, eseti

jelleggel szakértôket, szakértô testületeket hívhat meg

üléseire.

(10) A Budapesti Ifjúsági Tanács mûködésével, dön-

téshozatali rendjével, a döntések nyilvánosságával össze-

függô, valamint e rendeletben nem szabályozott egyéb

rendelkezéseket az ügyrend tartalmazza. 

IV.

Záró és átmeneti rendelkezések

5. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

6. §

(1) E rendelet hatályba lépésével egyidejûleg a

Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Sza-

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

(továbbiakban: SZMSZ) 1. sz. melléklet „A Közgyûlés

önként vállalt önkormányzati feladatai” fejezete az aláb-

bi új, 12-es ponttal egészül ki:

„12. Az ifjúsági feladatok ellátására intézményrend-
szer mûködtetése”

(2) Az SZMSZ 8. sz. melléklete a következô, hatodik

francia bekezdéssel egészül ki:

„– Budapesti Ifjúsági Tanács”

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

fôjegyzô fôpolgármester
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INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Fôvárosi Közgyûlés 2008. december 18-án elfogad-

ta a Fôvárosi Ifjúsági Koncepciót és intézkedési tervet,

melyhez kapcsolódóan elrendelte a szükséges intézmé-

nyi rendszer kialakítását. Egy, a fiatalok közvetlen és

közvetett képviseletén alapuló fórum biztosít megfelelô

keretet a fiatalok sajátos szükségleteinek és speciális ér-

dekeinek kifejezésére a fôvárosi döntések elôkészítése

során. Intézményesített formával nyílik lehetôség ifjúsá-

gi területen a különbözô nézôpontok összehangolására,

több szektorra kiterjedô együttmûködések kialakítására,

valamint a fiatalokat érintô új javaslatok és ötletek meg-

fogalmazására. Ennek érdekében a Fôvárosi Önkormány-

zat létrehozza a Budapesti Ifjúsági Tanácsot.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról rendelkezik.

A 2. §-hoz

Az ifjúság érdekeinek érvényesítésére tekintettel meg-

határozza a Budapesti Ifjúsági Tanács feladatait, melyek

a Fôvárosi Ifjúsági Koncepcióban megfogalmazottak

alapján elsôsorban véleményezô, javaslattevô és képvise-

leti feladatokkal látják el a Budapesti Ifjúsági Tanácsot.

A 3. §-hoz

A rendelet meghatározza a szavazati joggal, valamint

a tanácskozási joggal rendelkezô tagokat. Valamennyi

szervezet, fórum közvetlenül kapcsolódik a fiatalokhoz,

illetve egy részük azok tagságára épül. A tagok az ágaza-

tokat egyenlô arányban képviselik és lefedik az egyes te-

rületeket.

A 4. §-hoz

A Budapesti Ifjúsági Tanács mûködésének alapvetô

szabályait rendezi. Szabályozza az ülések rendjét, szá-

mát, nyilvánosságát, a határozathozatal módját. A Buda-

pesti Ifjúsági Tanács feladatainak széleskörû támogatott-

sága érdekében a mûködôképesség tekintetében megha-

tározza, hogy a Tanács tizenegynél kevesebb szavazati

joggal rendelkezô taggal nem mûködhet. 

A 5. §-hoz

A rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik.

A 6. §-hoz

A Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozására tekintettel a

Közgyûlés önként vállalt önkormányzati feladatai közé

indokolt felvenni az intézményrendszer mûködtetésére

vonatkozó ifjúsági feladatot, egyidejûleg a Budapesti 

Ifjúsági Tanácsot nevesíteni azon szervezetek között,

melyeket a testületi ülésekre, valamint tevékenységi kö-

rükben a bizottságok ülésére is meg kell hívni.
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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 rende-

letet alkotja:

1. §

A Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési

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

60/A. § (1) bekezdése a következô, nyolcadik francia be-

kezdéssel egészül ki:

„– ifjúsági tanácsnok” 

2. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba

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

fôjegyzô fôpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Fôvárosi Közgyûlés 412/2009. (III. 26.) számú 

Fôv. Kgy. határozatával felkérte a fôpolgármestert, hogy

tegyen javaslatot az Ifjúsági Koordinátor feladatainak

meghatározására. Az ifjúsági feladatokat ifjúsági tanács-

nok látja el, ennek érdekében szükséges az SZMSZ mó-

dosítása.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Az ifjúsági koordinátor feladatok ellátására tekintettel

ifjúsági tanácsnokot indokolt nevesíteni a tanácsnokok

között.

2. §-hoz

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

tokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésé-

ben kapott felhatalmazás alapján, a 79. § (2) bekezdés 

a) és b) pontjában, a 80. § (1) bekezdésében foglaltak- 

ra tekintettel, és az államháztartásról szóló 1992. évi

XXXVIII. törvény 108. §-ának végrehajtására a követ-

kezô rendeletet alkotja.

1. §

A Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-

gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló

75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 3. számú mellék-

letének 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7. A Budapest Fôváros Önkormányzata fenntartásá-
ban mûködô egészségügyi szolgáltatóknál felmerülô, a
Kbt.-ben megállapított nemzeti értékhatár 200%-át
elérô, illetve meghaladó értékû, az egészségügyi szolgál-
tató tevékenység teljes körû ellátásához szükséges áru és
szolgáltatás beszerzése tekintetében: Fôvárosi Központi
Egészségügyi Beszerzô és Szervezô Kft.”

2. §

(1) E rendelet a kihirdetésének napját követô 8. napon

lép hatályba.

(2) E rendelet szabályait a hatálybalépéskor folyamat-

ban lévô ügyekben is alkalmazni kell.

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

fôjegyzô fôpolgármester

INDOKOLÁS

Általános Indokolás

A Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-

gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló

75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet)

módosítása a közbeszerzésekrôl szóló 2003. évi CXXIX.

törvény szabályainak változása miatt szükséges. 

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A közbeszerzésekrôl szóló 2003.évi CXXIX. törvényt

módosító 2008. évi CVIII. törvény 2009. április 1-tôl ha-

tályba lépô módosítása megszüntette a nemzeti eljárás-

rend és az egyszerû eljárásrendek megkülönböztetését,

és helyettük egységesen – a klasszikus ajánlatkérôk és a

közszolgáltatók tekintetében egyaránt - új, egyszerû köz-

beszerzési eljárást vezetett be, amely váltja a nemzeti 

eljárásrendet. Ettôl az idôponttól kezdôdôen a nemzeti

értékhatárok a Kbt. VI. fejezete alkalmazásában, árube-

szerzés és szolgáltatás megrendelése esetén 30 és 25 mil-

lió Ft-ról egységesen 8 millió Ft –ra csökkentek. 

A Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-

gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló

75/2007.(XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 3. számú mellékle-

tének 7. pontjában foglaltak szerint a Fôvárosi Központi

Egészségügyi Beszerzô és Szervezô Kft. (továbbiakban:

FEBESZ) kizárólagos joggal rendelkezik a Budapest

Fôváros Önkormányzata fenntartásában mûködô egész-

ségügyi szolgáltatóknál felmerülô, a Kbt.-ben megállapí-

tott nemzeti értékhatár 50%-át elérô, illetve meghaladó

értékû, az egészségügyi szolgáltató tevékenység teljes

körû ellátásához szükséges áru és szolgáltatás beszerzé-

se tekintetében. 

Fenti törvénymódosításból eredôen 2009. április 1-jé-

tôl, a Vagyonrendelet jelenlegi szabályai, az alapító 

okiratok és a feladat-ellátási szerzôdés alapján az eljárás

lefolytatása nettó 8 M Ft 50%-ának megfelelôen nettó 

4 M Ft-tól a FEBESZ Kft. feladata. Amennyiben a jelen-

legi konstrukciót változatlanul hagynánk, úgy a Kbt. ér-

tékeihez nem köthetô, csekély mértékû, 4 M Ft-os érték-

határ felett olyan mennyiségû beszerzési eljárást kellene

a FEBESZ Kft.-nek lefolytatnia, amely az intézetek felé

sem lenne indokolható. 

A kialakult jogi helyzethez alkalmazkodva ez a sza-

kasz oly módon rendelkezik a Vagyonrendelet módosítá-

sáról, hogy a 8 millió Ft-os nemzeti értékhatár 200%-át,

azaz 16 millió Ft-ot elérô, vagy meghaladó közbeszer-

zési érték esetén fog kizárólagos joggal rendelkezni a

FEBESZ Kft.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik.
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
37/2009. (VII. 9.) önkormányzati rendelete

a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak 
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 

75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról



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 

alkotja:

1. §

A Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl szóló 46/1998.

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

1:4000 méretarányú térkép az e rendelet 1. számú mel-

lékletében* 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 kü-

lön-külön rendeletével fogadta el, azonban tartalmuk kö-

zösen határozza meg a kerületi önkormányzatok kerületi

szabályozási terv (KSZT) és kerületi városrendezési sza-

bályzat (KVSZ) megalkotására irányuló tevékenységét.

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

kezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellék-

letét jelentô 1:4000 méretarányú térkép módosítását 

általában a kerületi önkormányzatok kezdeményezik, a

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

rint.

Az FSZKT módosítása rendeletalkotással, e rendelet

mellékletét képezô 1:4000 méretarányú térképének

megfelelôen történik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 46/1998. (X.15.) Fôv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekez-

dés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét

jelentô 1:4000 méretarányú térkép módosítása a

48/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 5. § (4) bekezdésé-

ben foglaltak alapján kerül jóváhagyásra.

Az FSZKT tartalma 

a Budapest XIII. ker., Esztergomi út–Róbert Károly

körút (Hídfelhajtó)–Népfürdô utca–Róbert Károly

Krt.–Dagály utca által határolt területre vonatkozó 

1. sz. mellékletnek

megfelelôen módosul.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik.
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
38/2009. (VII. 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.).



Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormány-

zatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A §-ában, 

valamint az egyes helyi közszolgáltatások kötelezô

igénybevételérôl szóló 1995. évi XLII. törvény 2. § 

f) pontjában és 4. § (4) bekezdésében kapott felhatalma-

zás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A kötelezô kéményseprô-ipari közszolgáltatásról 

szóló 74/1997.(XII. 30.) Fôv. Kgy. rendelet mellékleté-

nek díjjegyzékre vonatkozó része helyébe e rendelet mel-

léklete lép.

2. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba

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

fôjegyzô fôpolgármester

INDOKLÁS

Általános indoklás

Budapest Fôváros Közgyûlésének a kötelezô kémény-

seprô-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.)

Fôv. Kgy. számú  rendelete 10. § (1) bekezdése arról 

rendelkezik, hogy a kéményseprô-ipari kötelezô közszol-

gáltatásért a tulajdonos által fizetendô díjat a rendelet

melléklete tartalmazza.

Budapest Fôváros Közgyûlése a 74/1997. (XII. 30.)

Fôv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 72/2008. (XII.

30.) rendeletének mellékletében határozta meg a

kéményseprô ipari szolgáltatások nettó és bruttó (fo-

gyasztói) díjait, az érvényes áfa kulcsok alapján.

A 2009. évi XXXV. sz. törvény 1 § (1) bekezdése ér-

telmében az áfa mértéke a kéményseprô ipari szolgálta-

tások vonatkozásában 20%-ról 25%-ra változik, s ez a

díjak változását is eredményezi.

A fogyasztói díjak módosítása csak a rendelet módo-

sításával valósítható meg annak érdekében, hogy a fo-

gyasztók megismerjék a változatlan nettó díjakkal, de a

2009. július 1-tôl érvényes áfa kulcsok figyelembevéte-

lével számított, kéményseprô ipari fogyasztói díjak

összegét.

A kötelezô kéményseprô-ipari közszolgáltatási díj

beszedését továbbra is a Díjbeszedô Rt. végzi, a 2005. ja-

nuár 1-jétôl érvényes megállapodás szerint, a munka 

elvégzését követôen kiállított számla alapján.

Részletes indoklás

Az 1. §-hoz

A kötelezô kéményseprô-ipari közszolgáltatási díj

mértékének megváltoztatása a 74/1997. (XII. 30.) Fôv.

Kgy. számú rendelet melléklete módosításával történik.

A 2. §-hoz

Az új közszolgáltatási díjak a kihirdetés napján lépnek

a korábbi díjak helyébe.
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Budapest Fôváros Közgyûlésének 
39/2009. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 

a kötelezô kéményseprô-ipari közszolgáltatásról szóló 
74/1997. (XII. 30.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról



A 39/2009. (VII. 9.) Fôv. Kgy. Rendelet melléklete
a 74/1997. (XII. 30.) Fôv. Kgy. rendelethez

DÍJJEGYZÉK

2009. július 1-tôl a 2009. évi XXXV. sz. törvény 1. § (1) bekezdése értelmében 

az áfa mértéke 20%-ról 25%-ra változik, emiatt a fogyasztói díjak az alábbiak szerint alakulnak:

A) KÉMÉNYEK ELLENÔRZÉSE, TISZTÍTÁSA, MÛSZAKI FELÜLVIZSGÁLATA

Megnevezés
Mennyiségi Nettó Fogyasztói

egység díj díj (Ft)

1. Kéményellenôrzés, tisztítás és mûszaki felülvizsgálat

1.1. Egyedi kémény, valamint füstcsatorna

a) Mûködô kémény, valamint füstcsatorna

– Szilárd és olajfûtés esetében db/év 1418 1773

– Gázfûtés esetében db/év 1418 1773

– Üdülô gázfûtés esetében db/év 1418 1773

– Üdülô egyéb fûtés esetében db/4 év 1418 1773

b) Tartalékkémény, valamint füstcsatorna

– Állandó tartózkodás céljára szolgáló h. db/év 942 1178

– Ideiglenes tartózkodásra szolgáló üdülôk     db/4 év 942 1178

1.2.Gyûjtôkémény

a) Mûködô kémény

– Szilárd és olajfûtés esetében             db/év 3164 3955

– Gázfûtés esetében                             db/év 3164 3955

– Üdülô, gázfûtés esetében                 db/év 3164 3955

– Üdülô, egyéb fûtés esetében             db/4év 3164 3955

b) Tartalékkémény

– Állandó tartózkodás céljára szolgáló h.  db/év 2139 2674

– Ideiglenes tartózkodásra szolgáló üdülô     db/4év 2139 2674

A díjak az 51/1999. (XII. 25) BM sz. rendelettel módosított 27/1996. (X. 30) BM rendelet elôírása szerint

mûködô kémények esetében

– állandó tartózkodás céljára szolgáló helyiségeknél:

szilárd és olajfûtés esetében a R. 4. § (1), (2) bekezdésében:

gázfûtés esetében a 6. § a) pontjában elôírt feladatok;

– az ideiglenes tartózkodásra szolgáló üdülôegységeknél a R. 4. § (3) bekezdésben 

és a 6. § a) pontjában elôírt feladatok;
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Megnevezés
Mennyiségi Nettó Fogyasztói

egység díj díj (Ft)

Tartalék kémények esetében a R. 7 § (1), (2) bekezdésben elôírt feladatok, valamint a 4 évenként esedékes mûszaki 

felülvizsgálat R. 3. §, 11. § (5) ráfordításainak idôarányos ellenértékét tartalmazzák.

A kéményseprôipari közszolgáltatást törvényi kötelezettség alapján, megrendelés nélkül végezzük, ezért a szolgáltatás

végzésére kezdeményezett elsô, illetve második esetben történô sikertelen megjelenésünk alkalmával sem számítunk fel

kiszállási díjat. Az ez utáni újabb, de sikeres munkavégzést eredményezô kiszállás után, a szolgáltatás díján kívül kiszál-

lási díjat számítunk fel, esetenként és lakásonként:

1143 1429

2. Kémények ellenôrzése és tisztítása (nem egyedi kémények esetében) 

2.1 Központi fûtési kémény, csatorna és akna együtt 64×64 cm-nél kisebb keresztmetszetû 

a) Mûködô kémény 

– szilárd és olajfûtés esetében fm 333 416

– gázfûtés esetében

• falazott kivitel fm 452 565

• bélelt, szerelt kivitel fm 589 736

b) Tartalékkémény fm 192 240

Kiszállási díj esetenként 1143 1429

2.2 Központi fûtési kémény, csatorna és akna együtt 64×64 cm vagy annál nagyobb keresztmetszetû 

a) Mûködô kémény

– szilárd és olajfûtés esetében fm 780        975

– gázfûtés esetében

• falazott kivitel fm 1006   1258

• bélelt, szerelt kivitel fm 1257     1571

b) Tartalékkémény fm 192      240

Kiszállási díj esetenként 1143   1429

2.3 Tetôtéri kazán mûködtetése esetén

a) Mûködô kémény

– hagyományos módon kialakított db 2124 2655

– égéstermék-vezetékként kialakított db 3183 3979

Kiszállási díj esetenként 1143        1429

A 2. pontban részletezett kémények tisztítási feladatait a R. 4.§(4) bekezdése és a 6. §b) pontja írja elô.

A díjak épített, szerelt, bélelt stb. kémény esetében egyaránt alkalmazandók, a minôsített anyag minôségétôl függetlenül.

3. LAS –rendszerû kémény éves ellenôrzése, szükség szerinti tisztítása  

– egyedi db/év 8 978 11 223

– gyüjtô db/év 18 294 22 868

– központi(teljes vezeték nyomvonal) fm 3 054 3 818

Kiszállási díj esetenként 1 143 1 429

4. Mesterséges égéstermék-elvezetô éves ellenôrzése, szükség szerinti tisztítása

– egyedi db/év 4 489 5 611

– gyüjtô db/év 9 147 11 434

– központi (teljes vezeték nyomvonal) fm 1 527 1 909

Kiszállási díj esetenként 1 143 1 429            
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Megnevezés
Mennyiségi Nettó Fogyasztói

egység díj díj (Ft)

5. Négyévenként kötelezô mûszaki felülvizsgálat (nem egyedi kémények esetében) 

5.1 Központi fûtési kémény 64x64 cm-nél kisebb keresztmetszetû

a) Mûködô kémény 

– szilárd és olajtüzelés esetében fm 333 416

– gázfûtés esetében

• falazott kivitel fm 452 565

• bélelt, szerelt fm 589 736

b) Mesterséges égéstermék elvezetésû kémény fm 3054 3818

c) Tartalékkémény fm 192 240

Kiszállási díj esetenként 1143 1429 

5.2 Tetôtéri kazán mûködtetése esetén

a) Mûködô kémény

• Hagyományos módon kialakított db 2124 2655

• Égéstermék-vezetékként kialakított db 3183 3979

Kiszállási díj esetenként 1143 1429

A 4. pontban szereplô kéményekkel kapcsolatos feladatot a R. 3. § és a 11. § (5) bekezdése írja elô.

A díjak a minôsített anyagminôségtôl függetlenül alkalmazandók.

B) KÉMÉNYEK HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÔ SZAKVÉLEMÉNYEK 

A kéményvizsgálati díjakat a mellékelt táblázat tartalmazza.

A kéményvizsgálatoknál esetenként kiszállási díj kerül felszámításra.

A vízszintes tagozódás a R. 11. §-a (1)–(4) bekezdésbe elôírt feladatokat, a függôleges tagozódás a kéménytípusokat 

és azok terhelés szerinti részletezését követi.
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Budapest Fôváros Közgyûlése a szociális igazgatásról

és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993.

évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 7. §-ában, 10. § 

(1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésében, 26. §-ában,

32. § (1) és (3) bekezdésében, a 37/D. § (3) bekezdésé-

ben, valamint a 45. § (5) bekezdésében kapott felhatal-

mazás alapján a következô rendeletet alkotja.

I. fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

1. § 

A rendelet hatálya azokra a Budapest közigazgatási

területén tartózkodó személyekre terjed ki, akik

a) bejelentett lakóhellyel nem rendelkeznek, vagy

b) bejelentett lakóhelyük a fôváros területén lévô haj-

léktalanszállás, vagy

c) olyan rászoruló személyek, akiknek a Fôvárosi Ön-

kormányzat hatáskörére és illetékességére tekintet

nélkül, az Szt. 7. § (1) bekezdése alapján köteles ét-

kezést, szállást, illetve átmeneti segélyt biztosítani,

ha ennek hiánya a rászorulóknak az életét, testi 

épségét veszélyezteti, így:

– azokra a személyekre, akik függetlenül attól,

hogy van-e vagy nincs bejelentett lakóhelyük,

éjszakáikat a fôváros közterületein, vagy a

fôváros területén lévô nem lakás céljára szolgá-

ló helyiségben, vagy a fôváros területén lévô

hajléktalanszálláson töltik, vagy

– azokra a személyekre, akik egyéb okból (elemi

kár, baleset, bûncselekmény stb.) kerültek életü-

ket, testi épségüket veszélyeztetô helyzetbe.

Az ellátások megállapítása

2. §

(1) A szociális ellátásokra való jogosultságot úgy kell

megállapítani, hogy az elôsegítse a hajléktalan létfenn-

tartását. A szociálisan rászoruló személynek – e rendelet-

ben foglalt feltételek fennállása esetén – egy alkalommal

csak egy jogcímen állapítható meg segély. Nem állapít-

ható meg átmeneti segély – a 13. §-ban meghatározott

eset kivételével – a rendszeres szociális segélyben, ren-

delkezésre állási támogatásban vagy idôskorúak járadé-

kában részesülô kérelmezô részére.

(2) A pénzbeli szociális ellátásra való jogosultság

megállapítása kérelemre indul. A kérelmet a Budapest

Fôváros Önkormányzata Fôpolgármesteri Hivatal Haj-

léktalanok Információs Irodáján [a továbbiakban: Haj-

léktalanok Információs Irodája, (Budapest VIII., Köny-

ves Kálmán krt. 84.)], ügyfélfogadási idôben lehet be-

nyújtani, vagy postai úton megküldeni.

3. §

A kérelemben foglaltakat a következô hatósági iga-

zolványokkal és igazolásokkal kell alátámasztani:

a) a személyazonosságot a személyazonosság igazo-

lására alkalmas hatósági  igazolvánnyal, a lakcímet

a lakcímet is tartalmazó személyazonosító igazol-

vánnyal vagy a lakcímrôl szóló hatósági igazol-

vánnyal kell igazolni,

b) a jövedelemrôl jövedelemnyilatkozatot kell tenni,

c) az 1. § b) pontja, illetve c) pontja szerinti helyzetet

a hajléktalanszálló vezetôjének, illetve szociális

munkásnak 8 napnál nem régebbi igazolásával kell

igazolni,

d) e rendelet 11. §-ában meghatározottak szerinti át-

meneti segélyt kérelmezônek a munkaügyi központ

kirendeltsége vagy a Budapesti Módszertani Szoci-

ális Központ és Intézményei által kiállított igazo-

lást kell benyújtania az együttmûködésrôl.

4. § 

(1) Együttmûködés: a kérelmezô a 3. § d) pontjában

meghatározott két szerv valamelyikével nyilvántartásba

veteti magát, a szervvel írásban megállapodik a beillesz-

kedést segítô programról, továbbá teljesíti a beilleszke-

dést segítô programban foglaltakat.

A beilleszkedést segítô programok típusai a követ-

kezôk:

– munkaerôpiacra történô visszatérést segítô,

– megváltozott helyzethez való alkalmazkodást

segítô,

– tartós munkanélküliség okozta pszichés traumák, a

hátrányos helyzetbôl adódó nehézségek leküzdését

segítô.

(2) A kérelmezô által teljesített együttmûködési idô-

tartamba a két szerv bármelyikével történô együttmûkö-

dést be kell számítani.

(3) Megszegi az együttmûködési kötelezettségét, aki az

(1) bekezdés valamelyik pontjában foglaltaknak nem

tesz eleget.
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5. § 

A 12. §-ban foglalt kérelem esetén a kérelmezônek be

kell mutatnia a hajléktalanszálló vezetôjének, illetve a

kérelmezôvel gondozási szerzôdést kötött szociális mun-

kás által kiállított igazolását a hajléktalanszálláson való

lakás tényérôl, nyilatkozatát a gondozási szerzôdésrôl, a

segély megállapítását támogató javaslatát, a lakásbérleti

(al-, ágybérleti) szerzôdést vagy ennek hiányában a szo-

ciális munkás nyilatkozatát a várható lakhatási költ-

ségekrôl.

6. § 

(1) Az átmeneti szociális segélyt a Fôpolgármesteri

Hivatal Hajléktalanok Információs Irodáján kell kifizet-

ni. Az átmeneti segély összegét az e rendeletben foglal-

tak szerint kell kiszámítani. Ha az összeg utolsó két

számjegye nem nulla, akkor felfelé kerekítéssel kell az

összeget megállapítani.

(2) Az átmeneti szociális segélyt a kérelem benyújtá-

sától számított 15 napon belül kell kifizetni, ha a tényál-

lás azonnal tisztázható és a hatóság a helyt adó határoza-

tot azonnal meghozza.

II. fejezet

Átmeneti szociális segélyek

7. § 

Átmeneti szociális segélyt – a hajléktalanok lakhatás-

hoz jutását támogató átmeneti segély kivételével – az a

hajléktalan személy kaphat, akinek a megélhetése más

módon azért nem biztosított, mert nincs jövedelme, vagy

az egy fôre számított havi jövedelme nem haladja meg az

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül

élô esetében annak 150%-át.

Munkaképtelen hajléktalanok átmeneti segélye

8. § 

(1) Átmeneti szociális segély állapítható meg annak 

a hajléktalan személynek, aki munkaképtelen.

(2) Munkaképtelenség igazolására a hajléktalan ellátás

keretében mûködô háziorvosi rendelô, illetve a hajlék-

talan ellátás keretében mûködô Egészségügyi Centrum

orvosa által kiadott, a munkaképtelenség idôtartamát

megjelölô igazolás fogadható el.

(3) Tartós, három hónapot meghaladó folyamatos

munkaképtelenség esetén a kérelmezônek kezdeményez-

nie kell a rendszeres ellátáshoz való jutását. Az ennek

megtörténtét bizonyító igazolással – melyet társadalom-

biztosítási vagy önkormányzati szerv állított ki – kérheti

a rendszeres ellátást kérelmezô hajléktalanok átmeneti

segélyét.

(4) E segélyt egy naptári évben egy alkalommal, leg-

feljebb 4 havi idôtartamra lehet megállapítani, kifizetése

havonta történik.

Rendszeres ellátást kérelmezô hajléktalanok 
átmeneti segélye

9. § 

(1) Átmeneti szociális segély állapítható meg annak a

hajléktalan személynek, akinek részére rendszeres (mun-

kanélküli, társadalombiztosítási, szociális) ellátás megál-

lapítása van folyamatban, de az ellátást még nem kapta

meg.

(2) A segélyt a kérelem beadásától a rendszeres jö-

vedelem folyósításának a kezdetéig terjedô idôszakra, 

legfeljebb 10 havi idôtartamra lehet megállapítani, kifi-

zetése havonta történik.

(3) E segélyt egy naptári évben legfeljebb egy alka-

lommal lehet megállapítani.

(4) A rendszeres ellátás kezdeményezését az ellátást

(társadalombiztosítási stb.) megállapító szerv által ki-

adott – a kérelem beadását igazoló – dokumentummal

(átvételi elismervény, ügyiratszám) kell igazolni, az eljá-

rás folyamatosságáról, annak befejezéséig havonta iga-

zolást kell benyújtani.

Munkába álló hajléktalanok átmeneti segélye

10. § 

(1) Átmeneti szociális segély állapítható meg a mun-

kába álló jövedelem nélküli hajléktalan személynek.

(2) E segélyt egy naptári évben egy alkalommal lehet

megállapítani.

(3) E segélyt a kérelem beadásától az elsô teljes havi

munkabér folyósításának a kezdetéig terjedô idôszakra,

de legfeljebb egy havi idôtartamra lehet megállapítani,

kifizetése egy alkalommal történik.

(4) A munkaviszonyt olyan munkaszerzôdéssel kell

igazolni, amely az elsô fizetés idôpontját is megjelöli.
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Jövedelem nélküli hajléktalanok átmeneti segélye

11. § 

(1) Átmeneti szociális segély állapítható meg annak a

munkaképes hajléktalan személynek, aki egyéb ellátásra

nem jogosult.

(2) Ezt a segélyt egy naptári évben legfeljebb négy al-

kalommal lehet megállapítani, amennyiben a kérelmezô

minden alkalommal igazolja, hogy a 3. § d) pontjában 

leírtak szerint együttmûködônek minôsül.

(3) Az egyéves együttmûködés után a kérelmezônek

az aktív korúak rendszeres ellátásának megállapítását

kell kezdeményeznie.

(4) Az a kérelmezô, aki átmeneti segélyben részesült a

10. § alapján, a segély kifizetését követô három hónapon

belül nem részesülhet az e §-ban meghatározott átmene-

ti segélyben.

(5) Amennyiben a segélyezett az e rendelet 3. § 

d) pontjában meghatározott együttmûködési kötelezett-

ségét megszegi, annak az e cím alatti szociális segélyezé-

se megszüntetésre kerül.

Hajléktalanok lakhatáshoz jutását támogató 
átmeneti segélye

12. § 

(1) Lakhatáshoz jutást támogató átmeneti segély álla-

pítható meg annak a hajléktalan személynek, aki

– a kérelem beadását megelôzôen legalább hat hóna-

pig a fôváros területén lévô hajléktalanszálláson 

lakott, a hajléktalanszállásról kiköltözése és a kére-

lem beadása között nem telt el három hónapnál

hosszabb idô és

– rendszeres jövedelemmel rendelkezik és

– jövedelme, vagy a vele együtt költözô közeli hoz-

zátartozók egy fôre jutó havi jövedelme nem halad-

ja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb

összegének a 300%-át,

– a várható lakhatási költségek kérelmezôre jutó ösz-

szege meghaladja a jövedelme, vagy a vele együtt

költözô közeli hozzátartozók egy fôre jutó havi 

jövedelme 35%-át,

– a kérelmezôvel gondozási szerzôdést kötött szociá-

lis munkás a segély megállapítását javasolja, és a

várható lakhatási költségekrôl nyilatkozik.

(2) A segély megállapításakor támogatható lakhatási

költségként kell figyelembe venni az al-, ágy-, lakásbér-

letért és a munkásszállón várhatóan fizetendô díjat.

(3) A segély összegét úgy kell megállapítani, hogy a

várható lakhatási díj támogatással csökkentett, kérelme-

zôre jutó összege a megállapítást követô hat hónap során

ne haladja meg a kérelmezô jövedelmének vagy a vele

együtt költözô közeli hozzátartozók egy fôre jutó jöve-

delmének a 35%-át.

(4) A segélyt egy naptári évben legfeljebb egy alka-

lommal lehet megállapítani, legfeljebb hat havi idôtar-

tamra, kifizetése havonta történik. A havi összeg nem ha-

ladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb

összegének a 80%-át, kiskorú gyermekével (gyermekei-

vel) együtt költözô személy esetében a 100%-át. A havi

összeg nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj minden-

kori legkisebb összegének 25%-ánál.

(5) E segély személyenként több, azonos lakcímre

költözô, (1) bekezdésbeli feltételekkel rendelkezô sze-

mélynek is megállapítható.

(6) A segély havonta történô kifizetésének feltétele,

hogy a segély megállapítását javasoló szociális munkás

(az e munkakört betöltô személy) 30 napnál nem régeb-

bi környezettanulmánnyal igazolja, hogy a segéllyel

támogatott személy a támogatás alapjául szolgáló al-,

ágy-, lakásbérletben vagy munkásszállón lakik.

(7) A segély megállapítása két egymást követô évben

ugyanarra az al-, ágy-, lakásbérletben vagy munkásszál-

lón szereplô címre nem lehetséges.

(8) A segély két egymást követô évben történô megál-

lapításának feltétele a kérelmezôvel gondozási szerzô-

dést kötött szociális munkás által – a kiválasztott albér-

letben – végzett környezettanulmány bemutatása. 

Krízis átmeneti segély

13. § 

(1) A fôvárosban tartózkodó, e rendelet 1. §-ában meg-

határozott személyeknek rászorultság esetén egy naptári

évben egy alkalommal átmeneti segély állapítható meg.

(2) A krízis helyzetet arra alkalmas, 8 napnál nem ré-

gebbi okirattal (pl. rendôrségi jegyzôkönyv, hajléktalan

ellátó szervezet igazolása) igazolni kell.

(3) Az e rendelet 1. § c) pontja alapján hozott határo-

zatról haladéktalanul értesíteni kell a hatáskörrel ren-

delkezô illetékes szervet és egyidejûleg igényelni kell a

kifizetett átmeneti segély megtérítését.

Az átmeneti segélyek összege 

14. § 

(1) Az átmeneti segély havi összege jövedelemmel

nem rendelkezô jogosult esetén az öregségi nyugdíj min-

denkori legkisebb összegének

a) 30%-a, az e rendelet 8. §-ában meghatározott mun-

kaképtelen hajléktalanok átmeneti segélye esetében,
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b) 40%-a, az e rendelet 9. §-ában meghatározott rend-

szeres ellátást kérelmezô hajléktalanok átmeneti

segélye esetében,

c) 50%-a, az e rendelet 10. §-ában meghatározott mun-

kába álló hajléktalanok átmeneti segélye esetében,

d) 25%-a, az e rendelet 11. §-ában meghatározott 

jövedelem nélküli hajléktalanok átmeneti segélye

esetében,

e) 25%-a, az e rendelet 13. §-ában meghatározott át-

meneti (krízis) segély esetében.

(2) Az átmeneti segély havi összege az öregségi nyug-

díj mindenkori legkisebb összege 80%-ánál alacsonyabb

jövedelemmel rendelkezô jogosult esetén az öregségi

nyugdíj mindenkori legkisebb összege 80%-ának és a 

jogosult havi jövedelmének a különbözete, de legfeljebb

az (1) bekezdésben meghatározott összeg,

(3) Az átmeneti segély havi összege az öregségi nyug-

díj mindenkori legkisebb összege 80%-ánál magasabb

jövedelemmel rendelkezô jogosult esetén az öregségi

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10%-a.

III. fejezet

Záró rendelkezések

15. § 

(1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendeletben foglaltakat a folyamatban lévô

ügyekben is alkalmazni kell.          

(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejûleg hatályát

veszti a hajléktalanok pénzbeli ellátásáról és a szociális el-

látás egyes kérdéseirôl szóló 24/1997. (V. 22.) Fôv. Kgy.

rendelete, valamint az ezt módosító, az alábbiakban felso-

rolt rendeletek: 11/1999. (IV. 23.) Fôv. Kgy. rendelet,

46/1999. (IX. 23.) Fôv. Kgy. rendelet, 23/2000. (IV. 18.)

Fôv. Kgy. rendelet, 44/2003. (IX. 19.) Fôv. Kgy. rendelet,

48/2005. (VII. 20.) Fôv. Kgy. rendelet, 1/2006. (VII. 16.)

Fôv. Kgy. rendelet, 15/2006. (IV. 14.) Fôv. Kgy. rendelet.

(4) A Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési

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

7. számú melléklete „A Közgyûlés által a fôpol-

gármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke” címû feje-

zet „VII. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS,GYERMEK-

VÉDELMI ELLÁTÁS, SPORT ” cím 14. pontja helyébe

az alábbi rendelkezések lépnek:

„14. Dönt a hajléktalanok átmeneti szociális segélyé-

nek megállapításáról

1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 7. § (1), 45. § (5)”.

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

fôjegyzô fôpolgármester

INDOKLÁS

Általános indoklás

Jelen rendelet (a továbbiakban: R.) megalkotását a

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló,

többször módosított 1993. évi III. törvényt (a továbbiak-

ban: Szt.) módosító 2008. évi CVII. törvény elôírásainak

2009. január 1. napjával történt hatályba lépése indokolja.

A R. megalkotására az Szt. 10. § (1) bekezdése, a 

32. § (3) bekezdése ad felhatalmazást.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A R. 1. § meghatározza azon személyek körét, akik

részesülhetnek a Fôvárosi Önkormányzat által nyújtott

átmeneti szociális segélyben.

A 2. §-hoz

A R. 2. § rendelkezik az átmeneti szociális segélyek

megállapításának módjáról.

A R. 2. § (1) bekezdése meghatározza azt az esetkört,

amelynek fennállása esetén nem állapítható meg átme-

neti szociális segély.

A R. 2. § (2) bekezdése szabályozza az ellátás iránti

kérelem benyújtásának módját.

A 3. §-hoz

A R. 3. § rendelkezik a kérelemhez csatolandó igazo-

lások körérôl. 

A R. 3. § d) pontja meghatározza a segély megállapítá-

sához szükséges együttmûködésre kijelölt szervek körét.

A 4. §-hoz

A R. 4. § meghatározza, hogy pontosan mi tekinthetô

a R. 3. § d) pontja szerinti együttmûködésnek, valamint

meghatározza azon személyek együttmûködéssel kap-

csolatos kötelezettségeit, akiknek az ellátására való jogo-

sultságát megállapították. 

Az 5. §-hoz

A R. 5. § szabályozza a hajléktalanok lakhatáshoz ju-

tását támogató átmeneti segély iránti kérelem benyújtása

esetén a kérelmezô által benyújtandó igazolások körét.

A 6. §-hoz

A R. 6. § meghatározza az átmeneti segélyek kifizeté-

sével kapcsolatos részletszabályokat.
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A 7. §-hoz 

A R. 7. § meghatározza, pontosan mely hajléktalan

személy részesülhet átmeneti szociális segélyben.

A 8. §-hoz

A R. 8. §-ában kerül rögzítésre azon hajléktalan sze-

mélyek részére megállapítható ellátásnak a szabályai,

akik munkaképtelenek.

A R. 8. § (2) bekezdésében rögzítésre kerül, – részben

a visszaélések elkerülése, részben pedig az ide vonatko-

zó gyakorlat egységesítése érdekében, – hogy a munka-

képtelenség igazolására kizárólag a hajléktalan ellátás

keretében mûködô háziorvosi rendelô, illetve Egészség-

ügyi Centrum orvosa által kiadott, a jogszabályi elôírá-

soknak megfelelô igazolás fogadható el.

A R. 8. § (4) bekezdésében meghatározásra kerül az

ellátásnak egy naptári évben történô igénybevételére vo-

natkozó idôbeli szabályozás.

A 9. §-hoz

A R. 9. § rendezi a rendszeres ellátásra váró hajlékta-

lan személyek segélyezésére vonatkozó szabályokat.

A R. 9. § (2) bekezdésében meghatározásra került

idôintervallum  „legfeljebb 10 havi idôtartamra lehet

megállapítani” idôbeli határt szab ezen segély forma

meghatározott idôn keresztül történô igénybe vételének.

A 10. §-hoz

A R. 10. §-ában kerül rögzítésre azon hajléktalan 

személyek részére megállapítható ellátásnak a szabályai,

akik munkába állnak, de fizetést még nem kaptak.

A R. 10. § (2) bekezdésben meghatározásra kerül az

ellátás egy naptári évben való igénybe vételére vonatko-

zó idôbeli szabályozás.

A R. 10. § (3) bekezdése idôbeli határt szab ezen 

segély forma meghatározott idôn – legfeljebb egy hóna-

pon –  keresztül történô igénybe vételének.

A 11. §-hoz

A R. 11. § rendezi azon hajléktalan személyek segé-

lyezésére vonatkozó szabályokat, akik jövedelemmel nem

rendelkeznek.

A R. 11. § (2) bekezdésben meghatározásra kerül az

ellátás egy naptári évben való igénybe vételére vonatko-

zó idôbeli szabályozás.

A R. 11. § (4) bekezdése tartalmazza azt a pontosítást,

miszerint, akik a R. 10. §-a alapján részesültek átmeneti

segélyben és ezt követôen rövid idôn belül átmeneti se-

gély iránti kérelmet nyújtanak be a  R. 11. §-ára hivatko-

zással. A szabályozás értelmében erre a 10. § alapján

történô megállapítást követôen 3 hónapon keresztül nin-

csen lehetôség. 

A 12. §-hoz

A R. 12. §-ában kerül rögzítésre azon hajléktalan sze-

mélyek részére megállapítható ellátásnak a szabályai,

akik hajléktalanszállóról való kiköltözéshez – és al,- ágy-

bérletbe való beköltözéshez – veszik igénybe az ellátást.

A R. 12. § (4) bekezdésben meghatározásra kerül az

ellátás egy naptári évben való igénybe vételére vonatko-

zó idôbeli szabályozás.

A R. 12. § (6) bekezdése a segély megállapításához

szükséges igazolás elfogadásának szabályozását ponto-

sítja azzal, hogy 30 napnál nem régebbi környezettanul-

mánytól teszi függôvé a segély megállapítását.

A R. 12. § (7) bekezdése kimondja, hogy – a vissza-

élések elkerülése érdekében – kizárja azt, hogy két egy-

mást követô évben ugyanarra az al-, ágy-, lakásbérleti

vagy munkásszállón lévô címre igénybe vehetô legyen

az ellátás, tekintettel arra, hogy például az azonos albér-

letbe való költözés és az onnan kiköltözés évenkénti 

ismétlése nem életszerû.

A R. 12. § (8) bekezdése feltételeként szabja a kérel-

mezôvel gondozási szerzôdést kötött szociális munkás

által – a kiválasztott albérletben – végzett környezetta-

nulmány bemutatását.

A 13. §-hoz

A R. 13. § (1) bekezdése lehetôséget ad a különösen

nehéz helyzetbe került a Fôváros területén tartózkodó, az

e R. 1. §-ában körülírt személyeknek, rászorultság ese-

tén, hogy egy naptári évben egy alkalommal úgynevezett

krízis segélyben részesülhessenek.

A R. 13. § (2) bekezdése a segély megállapításához

szükséges igazolás elfogadását pontosítja azzal, hogy a

krízis helyzet igazolására bemutatott okirat 8 napnál nem

lehet régebbi. 

A 14. §-hoz

A R. 14. § rendelkezik az átmeneti szociális segélyek

összegének meghatározásáról, kiszámításának pontos

módjáról.

A 15. §-hoz

A rendelet hatályba lépésérôl és a vonatkozó korábbi

rendelet és az azt módosító rendeletek hatályon kívül

helyezésérôl rendelkezik, továbbá hatáskör fôpol-

gármesterre történô átruházása érdekében módosítja az

SZMSZ-t.
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Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányza-

tokról szóló 1990. évi LXV. tv. 63/A. § e) pontjában, a

65/A. §-ban és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi

XLIII. törvény 31. § (2) bekezdésében kapott felhatalma-

zás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A fôváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII. 1.)

Fôv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) be-

kezdése a) pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül: 

„a) a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô – az
5. számú mellékletben felsorolt útvonalakon található –
épületek, építmények felületérôl a plakátok (falragasz-
ok); továbbá egyes, a Fôvárosi Önkormányzat tulajdoná-
ban vagy kezelésében lévô, illetve indokolt esetben egyéb
épületek, építmények felületérôl a szélsôséges politikai
tartalmú, vagy egyébként a közízlést sértô falfirkák (gra-
fiti) eltávolításáról, valamint a 6. számú mellékletben fel-
sorolt útvonalakon lévô nem fôvárosi tulajdonú épületek
és építmények esetében a tulajdonos elôzetes és írásbeli
hozzájárulása esetén mindennemû falfirka eltávolítása”

2. §

A Rendelet jelen rendelet mellékletével egészül ki.

3. §

A rendelet a kihirdetése napját követô hónap elsô nap-

ján lép hatályba.

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

fôjegyzô fôpolgármester

INDOKLÁS

Általános indokolás

Budapest Fôváros Közgyûlése gondoskodik a fôvá-

rosban a köztisztasági szolgáltatásokról.

A fôváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII. 1.)

Fôv. Kgy. rendelet 2. § (2) bekezdésében megjelölt fel-

adatok kiegészülnek jelen rendelet mellékletében felso-

rolt, idegenforgalmi, városképi és közösségi közlekedés

szempontjából legfrekventáltabb területek vadplakát és

falfirka eltávolítási feladataival.

A jelen rendelet megalkotását a vadplakát és falfirka-

mentesítési program megvalósítása tette szükségessé.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A vadplakát és falfirka-mentesítési program megvaló-

sítása érdekében kiegészítésre és módosításra került az

ellátandó feladatokkal érintett területek meghatározása.

A 2. §-hoz

A nem a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában levô

épületek, építmények vadplakát és falfirka-mentesítési

feladatainak megvalósítása érdekében új melléklet tartal-

mazza az idegenforgalmi, városképi és közösségi közle-

kedés szempontjából legfrekventáltabb területek felsoro-

lását. 

A 3. §-hoz

Az új 6. számú melléklet alkalmazására megfelelô át-

meneti idôszak biztosítása szükséges, ezért a rendelet a

kihirdetése napját követô hónap elsô napján lép hatályba.
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Budapest Fôváros Közgyûlésének 
41/2009. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 

a fôváros köztisztaságáról szóló 
48/1994. (VIII. 1.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról



Melléklet a 41/2009. (VII. 9.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 48/1994. (VIII. 1.) Fôv. Kgy. rendelet 6. számú  melléklete

VADPLAKÁT ILLETVE FALFIRKA-MENTESÍTÉSRE KIJELÖLT ÚTVONALAK ÉS TERÜLETEK

Idegenforgalmi, városképi és közösségi közlekedés szempontjából a legfrekventáltabb területek:

I. kerület

Attila út, Citadella, Clark Ádám tér, Dísz tér, Krisztina körút, Szentháromság tér

II. kerület

Ady Endre utca, Bécsi út, Margit körút, Moszkva tér, Szilágyi Erzsébet fasor

III. kerület

Bécsi út (Vörösvári útig), Flórián tér, Lajos utca (Árpád hídig), Vörösvári út 

IV. kerület

Árpád út

V. kerület

Akadémia utca, Apáczai Csere János utca, Bajcsy-Zsilinszky út, Bécsi utca, Belgrád rakpart, Deák tér, Duna korzó, 

Erzsébet tér, Irányi utca, József Attila utca, Károly körút, Károlyi Mihály utca, Kecskeméti utca, Kossuth Lajos utca,

Kossuth tér, Március 15-e tér, Múzeum körút, Nádor utca, Pesti alsó rakpart, Petôfi Sándor utca, Október 6-a utca,

Roosevelt tér, Szabadság tér, Szabad sajtó út, Szervita tér, Széchenyi rakpart, Váci utca, Vámház körút, Vigadó tér, 

Vörösmarty tér

VI. kerület

Andrássy út, Bajza utca, Dózsa György út, Ferdinánd híd, Hunyadi tér, Jókai tér, Kodály körönd, Király utca, Liszt 

Ferenc tér, Podmaniczky utca, Városligeti fasor

VII. kerület

Damjanich utca, Dohány utca, Dózsa György út, Rákóczi út, Rottenbiller utca, Thököly út, Városligeti fasor, Wesselényi utca

VIII. kerület

Baross utca, Kálvin tér és József körút között, Kôbányai út, Üllôi út 

IX. kerület

Csarnok tér, Fôvám tér, Könyves Kálmán körút, Közraktár utca, Múzeum körút, Soroksári út

X. kerület

Jászberényi út, Kôbányai út

XI. kerület

Bah csomópont, Bartók Béla út, Bocskai út, Budai alsó rakpart, Budafoki út, Fehérvári út, Hegyalja út, Irinyi József 

utca, Nagyszôlôs utca, Október 23-a utca, Szent Gellért rakpart, Tétényi út

XII. kerület

Alkotás út, Krisztina körút, Szilágyi Erzsébet fasor

XIII. kerület

Margitsziget – Árpád híd lehajtó, Lehel tér, Nyugati tér és Róbert Károly körút közötti rész, Róbert Károly körút, Új-

pesti rakpart, Váci út

XIV. kerület

Ajtósi Dürer sor, Állatkerti körút, Hermina út, Hôsök tere, Hungária körút, Kós Károly sétány, Városliget

Az utak és utcák nem csak a listában megjelölt kerületben kerüljenek letakarításra, hanem azok más kerületbe esô 

szakaszán is. 

Duna hidak és lábazatai

Idegenforgalmi és városképi szempontból nem kiemelt aluljárók

Reptéri bevezetô út, gyorsforgalmi út
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Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányza-

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

ben kapott felhatalmazás alapján a következô rendeletet

alkotja.

1. §

A Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési

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

(továbbiakban: SZMSZ) 7. sz. mellékelt (A fôpolgár-

mesterre átruházott hatáskörök jegyzéke) „XXIV. Egyéb

hatáskörök” cím 25. pontja helyébe az alábbi rendelke-

zés lép:

„25. Jóváhagyja, aláírja, benyújtja az Európai Uniós
finanszírozású projektekkel kapcsolatban szükséges 
– pénzügyi kötelezettségvállalást nem igénylô – dokumen-
tumokat. A Fôvárosi Önkormányzat KEOP-5.3.0/A pá-
lyázaton való részvétele érdekében – a költségvetési ren-
deletben soron tervezett felújítási költségek mértékéig –
jóváhagyja, aláírja, benyújtja a pénzügyi kötelezettség-
vállalást tartalmazó szükséges dokumentumokat is.” 

2. §

Az SZMSZ 7. sz. mellékelt (A fôpolgármesterre átru-

házott hatáskörök jegyzéke) „XXIV. Egyéb hatáskörök”

cím 25. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„25. Jóváhagyja, aláírja, benyújtja az Európai Uniós
finanszírozású projektekkel kapcsolatban szükséges 
– pénzügyi kötelezettségvállalást nem igénylô – doku-
mentumokat.”

3. § 

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételé-

vel – a kihirdetés napján lép hatályba. 

(2) E rendelet 2. §-a 2009. augusztus 27-én lép hatályba.

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

fôjegyzô fôpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A javaslat a Fôvárosi Önkormányzat „KEOP-5.3.0/A”

pályázaton való részvétele érdekében szükséges – a költ-

ségvetési rendelet keretei közti – pénzügyi kötelezettség-

vállalást is tartalmazó dokumentumok nyári idôszakban

való benyújtásának lehetôségét teremti meg azáltal, hogy

a fôpolgármester átruházott hatáskörébe kerül ezen pá-

lyázati dokumentumok jóváhagyása, aláírása, benyújtása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A hatáskör fôpolgármesterre történô átruházása az

SZMSZ 7. sz. mellékletének megfelelô módosításával

történik.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik, ennek

megfelelôen a nyári idôszakban lehetôvé válik a „KEOP-

5.3.0/A” pályázaton való részvétel, majd 2009. augusz-

tus 27-tôl a korábbi hatásköri szabályok állnak vissza.
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Budapest Fôváros Közgyûlésének 
42/2009. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 

a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 
7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról



Budapest versenyképességének növelése, az élet-

minôség javítása, a fôváros közútjain a levegôszennyezés

és zajterhelés csökkentése, a forgalom csillapítása, Buda-

pest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve meg-

valósíthatósága, a forgalmi rend, a közúti forgalom 

szervezése, a forgalom szabályozása, a közutakon tör-

ténô várakozás egységes, átlátható, racionális és méltá-

nyos szabályozása érdekében Budapest Fôváros Köz-

gyûlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

törvény 16. §-ában, 63/A. § h) pontjában, a közúti közle-

kedésrôl szóló 1988. évi I. törvény 15. § (3) bekezdésé-

ben, valamint a közterület-felügyeletrôl szóló 1999. évi

LXIII. törvény 20. § (1) és (2) bekezdésében foglalt 

felhatalmazás alapján a közterületi várakozás rendjérôl

szóló 24/2009. (V. 11.) Fôv. Kgy. rendelet (a továbbiak-

ban R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. § 

A R. 47. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelke-

zés lép:

„A várakozási övezetekben a közúti várakozóhelye-
ken, illetve a fizetô várakozóhelyeken a parkolás üzemel-
tetô jogosult jelen rendeletben meghatározott díjfizetési
feltételekkel történô várakozást ellenôrizni.”

2. §

A rendelet a kihirdetést követô hónap elsô napján lép

hatályba.

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

fôjegyzô fôpolgármester

INDOKOLÁS

A közterületi várakozás rendjérôl szóló rendelet leg-

utóbbi módosítása során a szövegezés visszaállt egy

korábbi, már módosított szövegre, így ismét elôállt az a

jogi helyzet, hogy a nem kijelölt közterületi várakozóhe-

lyen szabálytalanul álló autóst a rendôrség és a közterület-

felügyelet munkatársain túl a parkoló ôr is bírságolhatja.

Ezt a kettôs büntetési lehetôséget zárja ki a rendeletmó-

dosítás.
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
43/2009. (VII. 9.) önkormányzati rendelete
Budapest fôváros közigazgatási területén 

a jármûvel várakozás rendjének egységes kialakításáról, 
a várakozás díjáról és az üzemképtelen jármûvek tárolásának szabályozásáról szóló 

24/2009. (V. 11.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról



Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

750/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 3. pontként tárgyalja meg a

„20-1831/1/2009. sz. közterület-használati megál-

lapodás felmondása” címû elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

751/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 48. pontként tárgyalja meg a

„Javaslat átutalás kezdeményezésére az Idegenfor-

galmi célú bizottsági keretbôl támogatott alapítvá-

nyok és társadalmi szervezetek számára” címû

elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

752/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Javaslat az Újpesti Szakorvosi

Rendelôintézet felújításának megoldására” címû

elôterjesztést nem veszi napirendjére.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

753/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és utolsó pontként tárgyalja meg

a „Javaslat az Újpesti Szakorvosi Rendelôintézet

felújításának megoldására” címû elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

754/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat Péterfy

Sándor utcai Kórház – Rendelôintézet és Bal-

eseti Központ, illetve a Fôvárosi Önkormány-

zat Szent János Kórháza és Észak-budai Egye-

sített Kórházai ellátási területéhez tartozó tele-

pülési önkormányzatok által delegált kórházi

felügyelôtanácsi tagok megválasztására. 

2. A BKV Zrt. viteldíjainak módosítása az álta-

lános forgalmi adó kulcsának változása miatt.

3. 20-1831/1/2009. sz. közterület-használati

megállapodás felmondása.

4. Az IL-NET Kht. üzletrészének értékesítésé-

hez kapcsolódó döntések.

5. „KMOP-2008-2.3.1/B Közösségi közlekedés

elônyben részesítése” c. pályázati konstruk-

cióban nyertes pályázatok támogatási szerzô-

déseinek megkötése. 

6. Javaslat a Fôvárosi Roma Oktatási és Kultu-

rális Központ beruházási okmányának jóvá-

hagyására.

7. Javaslat a „Dél-budai Tehermentesítô út III.

szakasz” c. pályázati projektdokumentáció

Közremûködô Szervezethez történô benyúj-

tására. 

8. Javaslat a Fôvárosi Városrehabilitációs Ke-

retbôl juttatható támogatás feltételeirôl és a

pályázati eljárás rendjérôl szóló 2/2005. 

(II. 10.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására.

9. Javaslat megállapodás megkötésére a Buda-

pest Fôváros VIII. kerületi Önkormányzattal. 

10. Javaslat a Széchenyi István Gimnázium ala-

pító okiratának módosítására. 

11. Javaslat egészségügyi intézményekben tör-

ténô létszámleépítésekkel kapcsolatos dönté-

sekre.

12. Javaslat pénzeszköz átadás-átvételi megálla-

podás megkötésére Radnóti Miklós szobor

létrehozásához a Radnóti Színház elôtti terü-

leten.

13. Javaslat a Schöpf-Merei Kórház Kht. végel-

számolásával kapcsolatos tulajdonosi dönté-

sekre.

14. Javaslat a „8413 Sportcélú támogatás” cím

felosztására, valamint a sportszövetségek és

sportági szakszövetségek támogatására a

„8413 Sportcélú támogatás” cím 2009. évi

elôirányzata terhére. 

15/a. Javaslat a 2009. évi költségvetési elôirányza-

tokat érintô közgyûlési döntések végrehajtá-

sára irányuló egyes engedélyezési okmányok

jóváhagyására. 

15/b. Javaslat a 2009. évi költségvetési elôirányza-

tokat érintô közgyûlési döntések végrehajtá-

sára irányuló egyes engedélyezési okmányok

jóváhagyására. 

15/c. Javaslat a 2009. évi költségvetési elôirányza-

tokat érintô közgyûlési döntések végrehajtá-
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sára irányuló egyes engedélyezési okmányok

jóváhagyására.

16. Javaslat beruházási feladatok jóváhagyására. 

17. Javaslat Budapest Fôváros Önkormányzata

2009. évi költségvetésérôl szóló rendelet mó-

dosítására. 

18. Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti

és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992.

(III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására. 

19. Javaslat a Budapest X. kerület, 38440/39

hrsz.-ú Népliget és 38440/27 hrsz.-ú Kismar-

toni út ingatlanok telekhatár rendezésére és a

kapcsolódó tulajdonjog átruházására. 

20. Javaslat a FKFSZ Kht. (Budapest Esély

Nonprofit Kft.) elhelyezésével kapcsolatos

döntésekre. 

21. Javaslat a kulturális intézmények alapító ok-

iratának módosítására.

22. Javaslat a kulturális közhasznú társaságok

alapító okiratainak módosítására.

23. Javaslat a fôvárosi intézményekben végzendô

csótányirtás közbeszerzési eljáráshoz kapcso-

lódó kötelezettség vállalására. 

24. Javaslat a díszpolgári cím és a Pro Urbe Bu-

dapest díj adományozását elôkészítô Ideigle-

nes Bizottság megválasztására. 

25. Együttmûködési megállapodás Budapest és

La Valetta között. 

26. A FôSZINFORM Kt. alapján történô alapító

okirat módosítása.

27. Javaslat a Studio Metropolitana Kht. non-

profit korlátolt felelôsségû társasággá való át-

alakítására és alapító okiratának módosítására.

28. Kérelem a helyi közforgalmú közlekedés

2009. évi normatív támogatására. 

29. Javaslat a Budapest Fôváros Önkormányzata

és Budapest IV. kerület Újpest Önkormány-

zata közötti, a „Településszerkezeti egységekre

vonatkozó kerületi építési szabályzat készítésé-

rôl” szóló Megállapodás elfogadására. 

30. A „CLUSNET (Klaszterek és városok) pro-

jekt” Partnerségi Megállapodásának aláírása.

31. Az FTSZV Kft.-vel kötendô 2009. évi köz-

szolgáltatási szerzôdés. 

32. A BTI Zrt.-vel kötendô 2009. évi közszolgál-

tatási szerzôdés. 

33. Az FKF Zrt.-vel kötendô 2009. évi közszol-

gáltatási szerzôdések. 

34. Javaslat az FKF Zrt. 2009. évi Közútkezelési

Közszolgáltatási Szerzôdésének 1. sz. módo-

sítására.

35. Javaslat a Studio Metropolitana Kht. éves

közszolgáltatási szerzôdésére. 

36. Javaslat a Szilas-patak Budapest XV. kerület,

88193 hrsz.-ú és 88194 hrsz.-ú ingatlanokon

megépült mederszakasza tulajdonjogának

rendezésére.

37. Javaslat az Exim-Wood Kereskedelmi és Szol-

gáltató Kft. és a BCS Holding Szolgáltató

Kft. Bp., III. kerület, Bécsi út 343. sz. alatti

ingatlannal kapcsolatos behajthatatlan köve-

telésének számviteli rendezésére.

38. Javaslat az Öt Fôváros Tornája elnevezésû

rendezvény támogatására.

39. „Budapest és vonzáskörzete zajtérképe” címû

projekt támogatási szerzôdésének 3. számú

módosítása.

40. Az Európai Mobilitási Héthez és az Autó-

mentes Naphoz való csatlakozás alapjául szol-

gáló 2009. évi Karta elfogadása.

41. Közforgalmú folyami révek felújítási támo-

gatásának igénylése.

42. Javaslat Szily és Építôipari TISZK pályáza-

tok támogatási szerzôdéseinek módosítására. 

43. Javaslat a XVIII. kerületi középfokú oktatás

feladatellátásában való részvételre. 

44. Közhasznúsági jelentés és beszámoló a Tá-

masz Alapítvány 2008. évi mûködésérôl.

45. Javaslat Budapest Fôváros Önkormányzata és

Budapest Fôváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat között a közterület-felügyeleti

feladatok átadás-átvételérôl szóló megállapo-

dás megkötésére. 

46. Javaslat Budapest Fôváros Önkormányzata és

Budapest Fôváros VIII. kerület Józsefváros

Önkormányzata közötti, a közterület-felügye-

leti feladatok átadás-átvételérôl, ellátásáról

szóló megállapodás meghosszabbítására. 

47. Javaslat átutalás kezdeményezésére az Ide-

genforgalmi célú bizottsági keretbôl támoga-

tott alapítványok és társadalmi szervezetek

számára. 

48. Javaslat a 749/2009. (V. 14.) Fôv. Kgy. hatá-

rozat visszavonására. 

49. Javaslat a fôvárosi gyermekvédelmi alap- és

szakellátás szakmai együttmûködésének fej-

lesztésére. 

50. Beszámoló a Budapesti Információ-gazdál-

kodási Alap 2008. évi felhasználásáról. 

51/a. Jelentés a lejárt határidejû közgyûlési határo-

zatok végrehajtásáról. 

52. Javaslat az Újpesti Szakorvosi Rendelôinté-

zet felújításának megoldására.

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

A napirend 2. pontja: A BKV Zrt. viteldíjainak mó-
dosítása az általános forgalmi adó kulcsának változása
miatt.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre
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A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja 29/2009. (VI. 12.) önkormányzati ren-

deletét a Budapesti Közlekedési Zártkörûen

Mûködô Részvénytársaság hatósági árformába tar-

tozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként va-

ló megállapításáról és azok alkalmazási feltételeirôl

az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 3. pontja: 20-1831/1/2009. sz. közterület-
használati megállapodás felmondása.

Elôadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

757/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési

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

rendelet 49. § (9) bekezdésében biztosított jogával

élve a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizott-

ság jogkörét eseti jelleggel elvonja, és úgy dönt,

hogy az 59/1995. (X. 20.) Fôv. Kgy. rendelet 10. §

(1) bek. d) pontja és az elôterjesztés 2. számú mel-

léklete szerinti használati megállapodás 18. pontjá-

ban foglaltak alapján a Tolerans 2001 Bt. XI. ker.,

Móricz Zsigmond körtéren 2009. május 1.–2009.

június 16. közötti idôtartamra „Pünkösdi Tavaszi

Fesztivál és Könyvünnep” megrendezésére vonat-

kozó, az elôterjesztés 2. számú melléklete szerinti

használati megállapodást azonnali hatállyal, 2009.

június 3. napjával felmondja.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

758/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Az 59/1995. (X. 20.) Fôv. Kgy. rendelet 15. § 

(4) bek. alapján a Tolerans 2001 Bt. az értesítés

kézhezvételétôl a közterület-használat megszünte-

téséig a ténylegesen használt idôtartamra és terület-

re a 60/1995. (X. 20.) Fôv. Kgy. rendelet 2. számú

mellékletében meghatározott közterület-használati

díj kétszeresét köteles megfizetni a Fôvárosi Ön-

kormányzat részére.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 4. pontja: Az IL-NET Kht. üzletrészének
értékesítéséhez kapcsolódó döntések.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

759/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti az IL-NET Budapesti Illem-

hely Üzemeltetési Közhasznú Társasággal kötendô

2009. évi közszolgáltatási szerzôdést a jelen elôter-

jesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és fel-

kéri a fôpolgármestert annak aláírására.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

760/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Az IL-NET Budapesti Illemhely Üzemeltetési

Közhasznú Társasággal, a Fôvárosi Közgyûlés

1696/2008. (X. 30.) határozatával jóváhagyott, meg-

kötött közszolgáltatási keretszerzôdést, valamint az

éves közszolgáltatási szerzôdést közös megegye-

zéssel megszünteti, és jóváhagyja, megköti az 

IL-NET Budapesti Illemhely Üzemeltetési Köz-

hasznú Társasággal a 3. számú melléklet szerinti

megszüntetô megállapodást. Felkéri a fôpolgár-

mestert a megállapodás aláírására.

Határidô: 2009. június 30.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja 30/2009. (VI. 12.) önkormányzati ren-

deletét a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a va-

gyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról

szóló 75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet módo-

sításáról az elôterjesztés 4. számú melléklete sze-

rinti tartalommal.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

761/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 32. pontként tárgyalja meg a

„Gyermekek meghívása és vendégül látása a föld-

rengéstôl sújtott olaszországi Abruzzo régióból”

címû elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

762/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy ebédszünet elôtti utolsó pontként

tárgyalja meg a „Javaslat a Fôvárosi Roma Oktatási

és Kulturális Központ beruházási okmányának jó-

váhagyására” címû elôterjesztést.

A napirend 5. pontja: „KMOP-2008-2.3.1/B Közös-
ségi közlekedés elônyben részesítése” c. pályázati konst-
rukcióban nyertes pályázatok támogatási szerzôdéseinek
megkötése.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

763/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
kijelenti, hogy a KMOP-2008-2.3.1/B Közösségi

közlekedés elônyben részesítése pályázat kereté-
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ben meg kívánja valósítani az alább felsorolt pro-

jekteket a megadott önrész biztosítása mellett:

764/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
KMOP-2008-2.3.1/B Közösségi közlekedés elôny-

ben részesítése” c. pályázati konstrukcióban nyer-

tes pályázatok támogatási szerzôdéseinek megkö-

tése érdekében csökkenti a „9112 Évközi indítású

beruházások” címen belül „a Közösségi közleke-

dés elônyben részesítése (KMOP 2007–2008)” fel-

adat elôirányzatát 57,0 M Ft-al és ezzel egyidejûleg

címen belül tervbe veszi az alábbi új feladatokat:

– az új „Közösségi közlekedés fejlesztése (Baross

u.)” feladatot 0,3 M Ft-tal, a feladat összköltsé-

ge 37,0 M Ft, 2010. évi ütem 36,7 M Ft (ebbôl

KMOP 33,3 M Ft, saját forrás 3,4 M Ft);

– az új „Közösségi közlekedés fejlesztése (Buda-

örsi és Hegyalja)” feladatot 0,4 M Ft-tal, a fel-

adat összköltsége 43,2 M Ft, 2010. évi ütem

42,8 M Ft (ebbôl KMOP 38,9 M Ft, saját forrás

3,9 M Ft);

– az új „Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészá-

ros u–Gyôzô u)” feladatot 0,5 M Ft-tal, a feladat

összköltsége 63,1 M Ft, 2010. évi ütem 62,6 M Ft

(ebbôl KMOP 56,8 M Ft, saját forrás 5,8 M Ft);

– az új „Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagy-

körút)” feladatot 0,4 M Ft-tal, a feladat összkölt-

sége 44,5 M Ft, 2010. évi ütem 44,1 M Ft (ebbôl

KMOP 40,1 M Ft, saját forrás 4,0 M Ft),

továbbá címen belül megemeli a „Fejlesztések át-

ütemezésének tartaléka” elôirányzatát 55,4 M Ft-tal

és tervbe veszi

– az új „Közösségi közlekedés fejlesztése (XI. Ré-

gi Budaörsi út)” feladatot 255,0 M Ft összkölt-

séggel, 2010. évi ütem 255,0 M Ft (ebbôl

KMOP 216,8 M Ft, saját forrás 38,2 M Ft).

765/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a Nemzeti Fejlesztési Ügy-

nökség képviseletében eljáró Pro Regio Közép-

Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgálta-

tó Nonprofit Közhasznú Kft., mint Közremûködô

Szervezet és Budapest Fôváros Önkormányzata kö-

zött az alábbi projektek Európai Regionális Fej-

lesztési Alapból elnyert támogatása tárgyában

megkötendô támogatási szerzôdéseket az elôter-

jesztô által kiegészített 1. számú melléklet szerinti

tartalommal és felkéri a fôpolgármestert azok alá-

írására.

Határidô: 2009. június 26.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

766/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
A  támogatási szerzôdések mellékleteként benyúj-

tandó nyilatkozatokban

– kötelezettséget vállal arra, hogyha a projektek

részben vagy egészben meghiúsulnának, illetve,

ha a támogatást szabálytalanul használja fel, 

abban az esetben a támogatást visszafizeti;

– kijelenti, hogy a Budapest Fôváros Önkormány-

zatával szemben – nyilatkozattételkor – Ámr.

88. § (2) bekezdés szerinti támogatási rendszer-

bôl való kizárás hatálya nem áll fenn;

– kijelenti, hogy a Budapest Fôváros Önkormány-

zata esetében nem áll fenn olyan harmadik sze-

mély irányában fennálló kötelezettség, amely a

támogatással létrejött projektek céljainak meg-

valósulását meghiúsíthatja, illetve amely a ked-

vezményezett biztosítékadását korlátozza;

– kijelenti, hogy a pályázatokban szereplô megva-

lósulási helyszínek mindegyike önkormányzati

törzsvagyont képez, avagy a projekt lezárásáig

képezni fog.

Felkéri a fôpolgármestert a fenti tartalmú nyilatko-

zatok aláírására.

Határidô: 2009. június 26.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1336 FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2009. július 9.

„A budapesti közösségi közle-

kedés fejlesztése – a haladási 
3 695 166 Ft

feltételek javítása a Baross 

utcában”

„A budapesti közösségi közle-

kedés fejlesztése – haladási 
4 324 052 Ft

feltételek javítása a Budaörsi 

és Hegyalja úton”   

„A budapesti közösségi közle-

kedés fejlesztése – buszsáv 
6 313 931 Ft

hosszabbítás a Mészáros u.–

Gyôzô u. útvonalon”  

„Budapest Fôváros – Nagy-
4 447 470 Ft

körúti elônyben részesítés”   

„Budapest Fôváros – XI. Régi 

Budaörsi út (Virágpiac–
38 253 901 Ft

Gazdagréti út) – buszsáv 

kialakítása útszélesítéssel”  

„A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése –

a haladási feltételek javítása a Baross utcában” 

„A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése –

haladási feltételek javítása a Budaörsi és Hegyal-

ja úton” 

„A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése –

buszsáv hosszabbítás a Mészáros u.–Gyôzô u. út-

vonalon” 

„Budapest Fôváros – Nagykörúti elônyben része-

sítés”  

„Budapest Fôváros – XI., Régi Budaörsi út (Vi-

rágpiac–Gazdagréti út) – buszsáv kialakítása 

útszélesítéssel”



A napirend 6. pontja: Javaslat a „Dél-budai teher-
mentesítô út III. szakasz” c. pályázati projektdokumentá-
ció Közremûködô Szervezethez történô benyújtására.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

767/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy akciótervi nevesítésre irányuló pro-

jektjavaslatot nyújt be a KMOP-2009-2-1-1/A pá-

lyázati felhívásra „A Dél-budai tehermentesítô út

III. szakasz” néven.

768/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
A projekt megvalósítása érdekében hatályon kívül

helyezi a 394/2009. (III. 26.) Fôv. Kgy. határozatot,

ezzel egyidejûleg kötelezettséget vállal a Dél-budai

tehermentesítô út III. szakasz (Andor u.–Galvani

út) közlekedési projekt 2010-ig történô megvalósí-

tására és biztosítja a beruházás fedezetét 3,5 Mrd Ft

összegben (2009. évi ütem 1,0 Mrd Ft, 2010. évi

ütem 2,5 Mrd Ft) úgy, hogy amennyiben a projekt

pozitív bírálatban részesül és elnyeri az európai

uniós támogatást, a megítélt támogatási összeg

visszakerül a Fôvárosi Önkormányzat költségve-

tésének általános tartalékába.

Ennek érdekében a „8403 Önkormányzati fejlesz-

tések” címen belül a „Dél-budai tehermentesítô út

beruházásának elôkészítése” feladat elnevezése

„Dél-budai tehermentesítô út III. szakasz elôkész-

ítése”-re módosul, ezzel egyidejûleg a „9112 Év-

közi indítású beruházások” címen belül „Dél-budai

tehermentesítô út III. szakasz (Andor u.–Galvani

út) pályázati önrész” feladat elnevezése „Dél-budai

tehermentesítô út III. szakasz (Andor u.–Galvani

út) kiépítése”-re változik. A feladat összköltsége

3,6 Mrd Ft, 2010. évi ütem 2,5 Mrd Ft. 

769/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a projektjavaslat

akciótervi nevesítéséhez szükséges, jelen elôter-

jesztés mellékletét képezô adatlapot, illetve az 

ahhoz kapcsolódó egyéb szükséges dokumentáció-

kat írja alá, illetve nyújtsa be a Közremûködô Szer-

vezethez.

Határidô: 2009. június 5.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

770/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „Dél-budai tehermentesítô út III. sza-

kasz (Andor u.–Galvani út) kiépítése” beruházási

feladat engedélyokiratát a 2. sz. melléklet szerinti

tartalommal és felhatalmazza a fôpolgármestert az

engedélyokirat aláírására.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 7. pontja: Javaslat a Fôvárosi Városre-
habilitációs Keretbôl juttatható támogatás feltételeirôl
és a pályázati eljárás rendjérôl szóló 2/2005. (II. 10.)
Fôv. Kgy. rendelet módosítására.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja 31/2009. (VI. 12.) önkormányzati ren-

deletét a Fôvárosi Városrehabilitációs Keretbôl jut-

tatható támogatás feltételeirôl és a pályázati eljárás

rendjérôl szóló 2/2005. (II. 10.) Fôv. Kgy. rendelet

módosításáról, az elôterjesztés 1. sz. melléklete

szerinti tartalommal.

A napirend 8. pontja: Javaslat megállapodás megkö-
tésére a Budapest Fôváros VIII. kerületi Önkormányzattal.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

771/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja és megköti az elôterjesztés 3. sz. mellék-

letét képezô megállapodást. 

Felkéri a fôpolgármestert a 2/2005. (II. 10.) Fôv.

Kgy. rendelet módosításának kihirdetése után a

megállapodás aláírására. 

Határidô: 30 nap 

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 9. pontja: Javaslat a Széchenyi István
Gimnázium alapító okiratának módosítására.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

772/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
módosítja a Széchenyi  István Gimnázium (Buda-

pest XI., Kôrösy József u. 3.) alapító okiratát az 

1. számú melléklet szerinti tartalommal.

773/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert az 1. számú mellékletben

található alapító okirat módosítás aláírására és a 

2. számú melléklet szerinti egységes szerkezetbe

foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidô: 2009. június 30.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja 32/2009. (VI. 12.) önkormányzati ren-

deletét a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és

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

Fôv. Kgy. rendelet módosításáról a 4. számú mel-

léklet szerinti tartalommal.
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A napirend 10. pontja: Javaslat egészségügyi intéz-
ményekben történô létszámleépítésekkel kapcsolatos
döntésekre.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

774/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja az egészségügyi intézmények feladat-

racionalizálása miatt végleges létszámleépítésben

érintett munkavállalókkal kapcsolatban ténylege-

sen felmerült kiadások elszámolását.

775/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
A teljes létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi

kötelezettségek teljesíthetôsége érdekében egysze-

ri jelleggel a „9114 Céltartalék az önkormányzati

szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím

elôirányzatának 2415 E Ft összeggel történô csök-

kentésével egyidejûleg módosítja az érintett intéz-

mények támogatási és kiadási elôirányzatát az

alábbiak szerint:

személyi juttatás 1828 E Ft

munkaadókat terhelô járulékok 587 E Ft
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Cím-
Intézmény megnevezése Elôleg Pályázat

Nem Változás
kód pályázható + / – 

1112 Nyírô Gyula Kórház  13 765 0 14 098 333 
– személyi juttatások 10 428 0 10 680 252 
– munkaadókat terhelô járulékok 3 337 0 3 418 81 

1102 Károlyi Sándor Kórház és Rendelôintézet  11 102 0 11 174 72 
– személyi juttatások 8 411 0 8 465 54 
– munkaadókat terhelô járulékok                        2 691 0 2 709 18 

1107 Egyesített Szt. István és Szt. László Kórház- 
Rendelôintézet  73 796 0 72 220 –1 576 
– személyi juttatások 55 906 0 54 712 –1 194 
– munkaadókat terhelô járulékok 17 890 0 17 508 –382 

1111 Fôv. Önkormányzat Szt. János Kórháza
és Észak-budai Egyesített Kórházai 47 906 8 260 43 232 3 586 
– személyi juttatások 36 293 6 258 32 751 2 716 
– munkaadókat terhelô járulékok                        11 613 2 002 10 481 870 

Összesen: 146 569 8 260 140 724 2 415 
ebbôl:  
– személyi juttatások 111 038 6 258 106 608 1 828 
– munkaadókat terhelô járulékok 35 531 2 002 34 116 587 

2008. év M.e.: ezer Ft

776/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a létszámcsökkentéssel érintett

dolgozók foglalkoztatására az önkormányzat költ-

ségvetési szerveinél a meglévô üres álláshelyeken,

az elôreláthatólag megüresedô álláshelyeken, vagy

a tervezett új álláshelyeken, illetve szerkezeti vál-

tozás, feladatátadás következtében az önkormány-

zat fenntartási körén kívüli munkáltatónál – mun-

kaviszonyban töltött ideje folyamatosságának

megszakítása nélkül – nincs lehetôség. A megszün-

tetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók

vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfel-

adatok ezt indokolttá teszik.

777/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
A hatékonyabb gazdálkodás elôsegítése érdekében, a

létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezett-

ségek teljesíthetôsége miatt a 2009. évi költségvetés-

ben az érintett intézmény támogatási és kiadási

elôirányzatát egyszeri jelleggel – utólagos elszámo-

lási kötelezettséggel – az alábbiak szerint biztosítja:

A Károlyi Sándor Kórház és Rendelôintézet haté-

konyabb gazdálkodásának elôsegítése érdekében a

létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötele-

zettségek teljesíthetôsége érdekében egyszeri jel-

leggel 40 292 E Ft összegû támogatás biztosítását,

utólagos elszámolási kötelezettséggel. 



Ennek érdekében a „9114 Céltartalék az önkor-

mányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadá-

sokra” cím elôirányzatának 40 292 E Ft összeggel

történô csökkentésével egyidejûleg megemeli a

„1102 Károlyi Sándor Kórház és Rendelôinté-

zet”-nek a támogatási és kiadási (ebbôl személyi

juttatások: 30 524 E Ft, munkaadókat terhelô járu-

lékok: 9768 E Ft) elôirányzatát.

Úgy dönt, hogy a létszám-leépítési pályázaton el-

nyert összeget a „9114 Céltartalék az önkormány-

zati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra”

címre kell visszapótolni.

778/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a Nyírô Gyula

Kórház, Károlyi Sándor Kórház és Rendelôintézet

és a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített

Kórházai létszámleépítéséhez kapcsolódó juttatá-

sok fedezetének átutalására, valamint az Egyesített

Szent István és Szent László Kórház-Rendelôin-

tézet visszafizetési kötelezettségének rendezésére.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 11. pontja: Javaslat pénzeszköz átadás-
átvételi megállapodás megkötésére Radnóti Miklós szo-
bor létrehozásához a Radnóti Színház elôtti területen.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

779/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
eseti jelleggel magához vonja a Budapest Fôváros

Önkormányzata és intézményei beruházási és fel-

újítási tevékenysége elôkészítésének, jóváhagyá-

sának, megvalósításának rendjérôl szóló 50/1998. 

(X. 30.) Fôv. Kgy. rendelet 17. § (1) bekezdésében

a fôpolgármesterre és a Kulturális Bizottságra átru-

házott hatáskört, ezzel egyidejûleg jóváhagyja és

megköti az elôterjesztés 1. sz. melléklete szerinti

tartalommal a Fôvárosi Önkormányzat és a Média

a Jövôért! Alapítvány közötti pénzeszköz átadás-

átvételi megállapodást.

Felkéri a fôpolgármestert a megállapodást aláírására.

Határidô: a határozat elfogadását követô 20 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

780/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Ennek érdekében csökkenti a „9112  Évközi indítá-

sú beruházások” címen belül a „Radnóti Miklós

szobor” feladat elôirányzatát 12 000 E Ft-tal, vala-

mint törli a feladatot és ezzel egyidejûleg azonos

összeggel megemeli a „8382 Média a Jövôért! 

Alapítvány” cím kiadási, azon belül beruházási 

célú végleges pénzeszköz átadás államháztartáson

kívülre elôirányzatát.

A napirend 12. pontja: Javaslat a Schöpf-Merei 
Kórház Kht. végelszámolásával kapcsolatos tulajdonosi
döntésekre.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

781/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetésé-

ben a „9114 Céltartalék az önkormányzati szer-

kezetátalakításokhoz kapcsolódó kiadásokra” cím

elôirányzatát csökkenti 34 925 E Ft összeggel,

egyidejûleg a végelszámolás 2009. augusztus 1-jé-

tôl december 31-ig felmerülô költségeire a „8111

Schöpf-Merei Ágost Kórház Kht.” cím kiadási,

azon belül Áht.-n kívüli mûködési célú pénzeszköz

átadás elôirányzatára 31 800 E Ft-ot, valamint a

„7204 Egészségügyi feladatok” cím kiadás, azon

belül dologi kiadások elôirányzatára 3125 E Ft-ot

biztosít visszapótlási kötelezettséggel a BFVK Zrt.

által lefolytatott ingatlan értékesítésbôl (Budapest

IX. kerület, Bakáts tér 9. fszt. 1. szám alatti

36888/A/2 helyrajzi számú ingatlan) befolyt

bevételbôl. 

782/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
2009. július 1. napjával forgalomképessé minôsíti 

a Budapest IX. kerület, Bakáts tér 9. fszt. 1. szám

alatti 36888/A/2 helyrajzi számú ingatlant.

Határidô: 2009. július 1.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

783/2009. (VI. 3.) 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 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok

feladatköre, a Közgyûlés által a bizottságokra átru-

házott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYÛLÉS

ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT

HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE” „Gazdasági Bizott-

ság” címe 34. pontjában a Gazdasági Bizottságra

átruházott hatáskörét és jóváhagyja, megköti a

2096/2007. (XII. 20.) Fôv. Kgy. határozattal jóvá-

hagyott és a BFVK Zrt.-vel megkötött vagyongaz-

dálkodási keretszerzôdés 4/B. számú mellékletének

módosítására vonatkozó megállapodást az elôter-

jesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal,

egyben felhatalmazza a fôpolgármestert annak alá-

írására.

Határidô: 2009. július 1.

Felelôs: dr. Demszky Gábor
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784/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti az elôterjesztés 2/b. számú

melléklete szerinti ingatlan használatba adási

szerzôdésmódosítást, egyben felhatalmazza a

fôpolgármestert annak aláírására.

Határidô: 2009. július 1.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 13. pontja: Javaslat a „8413 Sportcélú
támogatás” cím felosztására, valamint a sportszövetsé-

gek és sportági szakszövetségek támogatására a „8413
Sportcélú támogatás” cím 2009. évi elôirányzata terhére.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

785/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2009. évi felosz-

tását az alábbiak szerint jóváhagyja:
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Sorsz. Feladat megnevezése Összege (E Ft) 

1. Budapesti sportszövetségek és sportági szakszövetségek utánpótlás 

és szabadidôsport verseny és sportfoglalkoztatási rendszere mûködtetésének 95 500

és koordinációs feladatainak támogatása.  

2. A budapesti diáksport sportfoglalkoztatási és versenyrendszer mûködtetésével 

kapcsolatos feladatok támogatása a Budapesti Diáksport Szövetség részére. 16 000   

3. A budapesti szabadidôsport sportfoglalkoztatási és versenyrendszer 

mûködtetésével kapcsolatos feladatok támogatása a Budapesti 14 000

Szabadidôsport Szövetség részére.    

4. Budapesti szabadidôs sportszervezetek pályázati formában történô támogatására,

(SZ) jelû pályázat. 16 000 

5. Budapesti diáksport szervezetek pályázati formában történô támogatására, 

(D) jelû pályázat.  15 000   

6. Budapesti sportszövetségek és sportági szakszövetségek kiemelt rendezvény 

feladatainak támogatására, ”R” jelû pályázat, a Budapesti Sportszövetségek 22 000

Szövetsége bonyolításában.  

7. Budapesti sportszövetségek és sportági szakszövetségek pénzügyi és számviteli

feladatainak ellátása Budapesti Sportszövetségek Szövetsége bonyolításában. 14 100 

8. Az „Élen a tanulásban élen a sportban” kitüntetô cím átadásával kapcsolatos 

ünnepség támogatása a Budapesti Diáksport Szövetség részére. 1 000 

Összesen: 193 600

9. Fôvárosi Nemzetközi és EU sportkapcsolatok feladat a Sportági Szakszövetségek 

Budapesti Szövetsége közremûködésével. 4 000 

10. Fôvárosi PR és sportmarketing tevékenységi feladatok a Budapesti Sporttanács 

közremûködésével. 2 000 

11. Fôvárosi sportigazgatási, sportszervezési és egyéb kapcsolódó feladatok 

a Budapesti Sporttanács közremûködésével.  9 000 

12. A fôvárosi sport szakkiadványok megjelentetése feladat a Sportági 

Szakszövetségek Budapesti Szövetsége közremûködésével. 2 500 

13. A Fôváros által szervezendô kerületi, szövetségi értekezletek, jutalmazások 

feladat a Sportági Szakszövetségek Budapesti Szövetsége közremûködésével. 5 000 

14. A Fôvárosi Sportinformációs Rendszer mûködtetésének támogatása 

a Városligeti Mûjégpálya részére. 3 000 

15. A Fôvárosi korcsolyaoktatási program mûködtetése a Városligeti Mûjégpálya 

bonyolításában. 27 000 

16. A Fôvárosi Sporteszközkölcsönzô mûködtetésének és eszközkínálata 

bôvítésének támogatása a Városligeti Mûjégpálya részére. 14 000 



786/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
A „8413 Sportcélú támogatás” cím 2009. évi

elôirányzata terhére az alábbi társadalmi szerveze-

teket támogatja. Jóváhagyja, megköti az 1. sz. mel-

lékletben szereplô minta szerinti sportszakmai

együttmûködési megállapodásokat és felkéri a fô-

polgármestert azok aláírására.
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Sorsz. Feladat megnevezése Összege (E Ft) 

17. V. Szigeti Sportvarázs fôvárosi kiemelt lakossági sportrendezvény támogatása 

a Városligeti Mûjégpálya közremûködésével. 34 000   

18. A Budapesten megrendezésre kerülô kiemelkedô jelentôségô nemzetközi 

sportesemények (VB, EB, VK) támogatása. 15 000   

19. „Sportolj Velünk” fôvárosi program megvalósítása a Városligeti Mûjégpálya 

bonyolításában. 10 000   

20. Rendkívüli sportcélú feladatok (egyedi elbírálással). 19 915 

21. A 2009. évi költségvetésrôl szóló 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelet 

7/A. § alapján elôírt zárolt összeg a zárolás fenntartására vonatkozó 

döntés meghozataláig 17 843   

Összesen: 163 258 

Mindösszesen: 356 858 

Támogatás 
Sorsz. Megnevezés Támogatott cél összege

(E Ft-ban)

1. Budapesti Amatôr-Box A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti verseny-
Szövetség rendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 720,0

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására   

2. Budapesti Asztalitenisz A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti verseny-
Szövetség rendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 1 755,5

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására   

3. Budapesti Atlétikai A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti verseny
Szövetség rendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 8 210,0

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására   

4. Budapesti Evezôs A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti verseny-
Szövetség rendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 1 190,0

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására   

5. Budapesti Kajak-Kenu A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti verseny-
Szövetség rendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 3 250,0

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására   

6. Budapesti Kézilabda A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti verseny-
Szövetség rendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 4 325,0

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására  

7. Budapesti Kosárlabdázók A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti verseny-
Szövetsége rendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 4 600,0

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására   

8. Budapesti Labdarúgó A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti verseny-
Szövetség rendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 8 100,0

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására  

9. Budapesti Modellezô A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti verseny-
Szövetség rendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 647,0

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására   
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Támogatás 
Sorsz. Megnevezés Támogatott cél összege

(E Ft-ban)

10. Magyar Rádióamatôr A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti verseny-
Szövetség Budapesti rendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 280,0
Szövetsége megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására 

11. Budapesti Röplabda A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti verseny-
Szövetség rendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 1 870,0

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására   

12. Budapesti Sakk A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti verseny-
Szövetség rendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 915,0

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására   

13. Budapesti Sportlövô A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti verseny-
Szövetség rendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 2 300,0

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására   

14. Budapesti Tájfutók A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti verseny-
Szövetsége rendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 1 745,0

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására   

15. Budapesti Tekézôk A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti verseny-
Szövetsége rendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 1 297,0

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására   

16. Budapesti Tenisz A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti verseny-
Szövetség rendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 2 550,0

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására   

17. Budapesti Torna A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti verseny-
Szövetség rendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 3 082,0

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására   

18. Budapesti Regionális A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti verseny-
Judo Szövetség rendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 2 270,0

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására   

19. Budapesti Területi A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti verseny-
Úszó Szövetség rendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 2 518,0

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására   

20. Budapesti Mûugró A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti verseny-
Szövetség rendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 255,0

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására    

21. Budapesti Tollaslab- A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti verseny-
dázók Szövetsége rendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 890,0

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására   

22. Budapesti Triatlon A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti verseny-
Szövetség rendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 1 860,0

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására   

23. Budapesti Vízilabda A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti verseny-
Szövetség rendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 1 325,0

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására   

24. Budapesti Vívó A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti verseny-
Szövetség rendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 2 002,0

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására   

25. Budapesti Birkózó A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti verseny-
Szövetség rendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 1 782,5

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására   

26. Budapesti Búvár A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti verseny
Szövetség rendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 415,0

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására   



Támogatás 
Sorsz. Megnevezés Támogatott cél összege

(E Ft-ban)

27. Budapesti Bocsa A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti verseny-
Szövetség rendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 170,0

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására   

28. Budapesti Íjász A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti verseny-
Szövetség rendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 370,0

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására   

29. Budapesti Kerékpáros A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti verseny-
Szövetség rendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 1 250,0

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására   

30. Budapesti Súlyemelô A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti verseny-
Szövetség rendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 1 315,0

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására   

31. Budapesti Élet és A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti verseny-
Vízimentô Szövetség rendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 150,0

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására

32. Budapesti Természet- A szövetség mûködési költségeinek, budapesti verseny-
barát Sportszövetség rendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 7 490,0

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására   

33. Budapesti Wellness A szövetség mûködési költségeinek, budapesti verseny-
Életmódklubok rendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 200,0
Szövetsége megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására   

34. Fogyatékkal Élôk A szövetség mûködési költségeinek, budapesti verseny-
Budapesti rendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 3 140,0
Sportszövetsége megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására   

35. Közép-magyarországi A szövetség mûködési költségeinek, budapesti verseny-
Technikai és Tömeg- rendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 3 235,0
sportklubok Budapesti megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására
Szövetsége     

36. Sportegyesületek A szövetség mûködési költségeinek, budapesti verseny-
Budapesti rendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 695,0
Szövetsége megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására   

37. Budapesti A szövetség mûködési költségeinek, budapesti verseny
Sportszövetségek rendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 10 100,0
Szövetsége megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására   

38. Harci Mûvészetek A szövetség mûködési költségeinek, budapesti verseny-
Budapesti Szövetsége rendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 1 150,0

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására   

39. Budapesti Egyetemi- A szövetség mûködési költségeinek, budapesti verseny-
Fôiskolai Sport- rendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 5 365,0
szövetség megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására   

40. Budapesti A szövetség mûködési költségeinek, budapesti verseny-
Szabadidôsport rendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 14 500,0
Szövetség megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására   

41. Budapesti Diáksport A szövetség mûködési költségeinek, budapesti verseny-
Szövetség rendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 16 216,0

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására   

Összesen: 125 500,0 
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Határidô: a közgyûlési döntést követô 25 munka-

napon belül

Felelôs: dr. Demszky Gábor



787/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
A „8413 Sportcélú támogatás” cím 2009. évi elô-

irányzata terhére az alábbi társadalmi szervezeteket

támogatja. Jóváhagyja, megköti az 2–5. számú

mellékletben foglalt sportszakmai együttmûködési

megállapodásokat és felkéri a fôpolgármestert azok

aláírására.
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Támogatás 
Sorsz. Megnevezés Támogatott cél összege

(E Ft-ban)

1. Budapesti Sportszö- A budapesti sportszövetségek és sportági szakszövetségek pénzügyi 14 100
vetségek Szövetsége és számviteli feladatai ellátásának támogatására (14 100 E Ft). 

2. Sportági Szakszö- Az egyéb feladatok között felsorolt Nemzetközi és EU
vetségek Budapesti sportkapcsolatok támogatására (4000 E Ft-ot), szakkiadványok 11 500
Szövetsége elkészítésére, kiadására, beszerzésére (2500 E Ft-ot) valamint a kerületi,

szövetségi értekezletek és jutalmazások bonyolítására (5000 E Ft-ot).

3. Budapesti Az egyéb feladatok között felsorolt PR és sportmarketing tevékenység
Sporttanács  bonyolítására (2000 E Ft) és a sportigazgatási, sportszervezési 11 000 

és egyéb feladatok bonyolítására (9000 E Ft)     

4. Budapesti Diák- Az „Élen a tanulásban, élen a sportban” kitüntetô cím díjátadó
sport Szövetség ünnepségének támogatására 1 000   

Összesen:  37 600

Határidô: a közgyûlési döntést követô 25 munka-

napon belül

Felelôs: dr. Demszky Gábor

788/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a 2009. évi költ-

ségvetésrôl szóló 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. ren-

delet 13. § (3) bekezdése alapján a fôpolgármes-

terre és az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizott-

ságra átruházott, a „8413 Sportcélú támogatás”

címrôl intézményi címre történô átcsoportosítási,

illetve az átcsoportosításhoz szükséges javaslatté-

teli jogát és úgy dönt, hogy a „8413 Sportcélú tá-

mogatás” cím kiadási azon belül mûködési célú

pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre elôirányzatáról

3000 E Ft-ot átcsoportosít az „1502 Városligeti

Mûjégpálya” cím támogatási és kiadási (ezen belül

dologi kiadás: 3000 E Ft) elôirányzatára a Fôvárosi

Sportinformációs Rendszer támogatására.

Határidô: a közgyûlési döntést követô 25 munka-

napon belül

Felelôs: dr. Demszky Gábor

789/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a 2009. évi költ-

ségvetésrôl szóló 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. ren-

delet 13. § (3) bekezdése alapján a fôpolgármes-

terre és az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizott-

ságra átruházott, a „8413 Sportcélú támogatás”

címrôl intézményi címre történô átcsoportosítási,

illetve az átcsoportosításhoz szükséges javaslatté-

teli jogát és úgy dönt, hogy a „8413 Sportcélú tá-

mogatás” cím kiadási, azon belül mûködési célú

pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre elôirányzatáról

27 000 E Ft-ot átcsoportosít az „1502 Városligeti

Mûjégpálya” cím támogatási és kiadási (ezen belül

személyi juttatás: 2000 E Ft, járulékok: 580 E Ft,

dologi kiadás: 24 420 E Ft) elôirányzatára a Fô-

városi Korcsolyaoktatási Program mûködtetésére.

Határidô: a közgyûlési döntést követô 25 munka-

napon belül

Felelôs: dr. Demszky Gábor

790/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a 2009. évi költ-

ségvetésrôl szóló 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. ren-

delet 13. § (3) bekezdése alapján a fôpolgármes-

terre és az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizott-

ságra átruházott, a „8413 Sportcélú támogatás”

címrôl intézményi címre történô átcsoportosítási,

illetve az átcsoportosításhoz szükséges javaslatté-

teli jogát és úgy dönt, hogy a „8413 Sportcélú 

támogatás” cím kiadási azon belül mûködési célú

pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre elôirányzatáról

14 000 E Ft-ot átcsoportosít az „1502 Városligeti

Mûjégpálya” cím támogatási és kiadási (ezen belül

személyi juttatás: 500 E Ft, járulékok: 160 E Ft,

dologi kiadás: 13 340 E Ft) elôirányzatára a Fô-

városi Sporteszközkölcsönzô mûködtetésére.

Határidô: a közgyûlési döntést követô 25 munka-

napon belül

Felelôs: dr. Demszky Gábor

791/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a 2009. évi költ-

ségvetésrôl szóló 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. ren-

delet 13. § (3) bekezdése alapján a fôpolgármes-

terre és az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizott-



ságra átruházott, a „8413 Sportcélú támogatás”

címrôl intézményi címre történô átcsoportosítási,

illetve az átcsoportosításhoz szükséges javaslattételi

jogát és úgy dönt, hogy a „8413 Sportcélú támoga-

tás” cím kiadási azon belül mûködési célú pénzesz-

köz átadás Áht.-n kívülre elôirányzatáról 34 000 E

Ft-ot átcsoportosít az „1502 Városligeti Mûjégpá-

lya” cím támogatási és kiadási (ezen belül szemé-

lyi juttatás: 2000 E Ft, járulékok: 640 E Ft, dologi

kiadás: 31 360 E Ft) elôirányzatára az V. Szigeti

Sportvarázs fôvárosi kiemelt lakossági rendezvény

bonyolítására azzal a megkötéssel, hogy az intéz-

mény ezen célfeladat jogi, pénzügyi és szervezési

vonatkozásaiban kizárólag a Sport Ügyosztály köz-

vetlen irányítása és egyetértése mellett járhat el.

Tekintettel a rendezvény lebonyolításának 2009.

június 5–6–7-i idôpontjára, a Fôvárosi Közgyûlés

felkéri a fôpolgármestert, hogy intézkedjen a hatá-

rozatban szereplô támogatási összeg soron kívüli

átutalásáról. 

Határidô: a közgyûlési döntést követô 25 munka-

napon belül

Felelôs: dr. Demszky Gábor

792/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a 788-791/2009.

(VI. 3.) Fôv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódó ren-

deletmódosítást terjessze a Közgyûlés elé.

Határidô: a Közgyûlés következô rendes ülése 

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 14/a. pontja: Javaslat a 2009. évi költ-
ségvetési elôirányzatokat érintô közgyûlési döntések 
végrehajtására irányuló egyes engedélyezési okmányok
jóváhagyására.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

793/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
eseti jelleggel magához vonja az 50/1998. (X. 30.)

Fôv. Kgy. rendelet 8. § (2) bekezdésben és a 12. §

(2) bekezdésben a beruházás illetékes bizottságaira

és a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságra átruhá-

zott hatáskört és úgy dönt, hogy jóváhagyja 

a) az elôterjesztés 1. sz. melléklete, közlekedési

ágazat cím alatt szereplô 6078. egyedi azonosító

számú beruházási feladat engedélyokiratát, 

az 5764. egyedi azonosító számú beruházási 

feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, 

valamint az 5150. egyedi azonosító számú beru-

házási feladat célokmányának 2. sz. módosítását, 

b) az elôterjesztés 1. sz. melléklete, városgazdálko-

dási cím alatt szereplô 5695. és 5697. egyedi

azonosító számú beruházási feladat engedélyok-

iratainak 2. sz. módosításait, 

és felhatalmazza a fôpolgármestert az engedélyezé-

si okmányok 1. sz. mellékletben foglalt tartalom-

mal történô aláírásra.

Határidô: 15 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

794/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja az elôterjesztés 1. sz. melléklete, közle-

kedési ágazat cím alatt szereplô 4976. egyedi azo-

nosító számú, a Csepeli gerincút kiépítése I. sza-

kasz beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz.

módosítását és felkéri a fôpolgármestert annak 

aláírására.

Határidô: a 2009. évi költségvetési rendelet-módo-

sítás hatálybalépését követô15 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

795/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
A Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz kapcsán a

megkötött támogatási szerzôdéssel való összhang

biztosításának érdekében, a teljes költség változat-

lanul hagyása mellett az alábbi elôirányzat-

módosítást hajtja végre:

megemeli a „8536 Támogatásértékû beruházási be-

vétel” cím elôirányzatát 378,8 M Ft-tal (ezen belül

KMOP Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz 

378,8 M Ft) ezzel egyidejûleg csökkenti a „9112

Évközi indítású beruházások” cím Csepeli gerincút

kiépítése I. szakasz feladat elôirányzatát 1169,9 M

Ft-tal, továbbá megemeli címen belül a „Fejlesztések 

átütemezésének tartaléka” elôirányzatát 1548,7 M

Ft-tal. 2010. évi ütem 3223,8 M Ft (ebbôl: KMOP

1701,1 M Ft, saját forrás 1522,7 M Ft), 2011. évi

ütem 3253,1 M Ft (ebbôl: KMOP 1715,3 M Ft, sa-

ját forrás 1537,8 M Ft).

796/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja az 50/1998. (X. 30.)

Fôv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésben a beru-

házás illetékes bizottságára és a Pénzügyi és Köz-

beszerzési Bizottságra átruházott hatáskört és az

elôterjesztés 2. sz. melléklete szerint jóváhagyja 

a vállalkozási és vagyongazdálkodási feladatok

5551. egyedi azonosító számú felújítási feladat en-

gedélyokiratát, és felhatalmazza a fôpolgármestert

az engedélyezési okmány 2. sz. mellékletben fog-

lalt tartalommal történô aláírásra.

Határidô: 15 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

797/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja az 50/1998. (X. 30.)

Fôv. Kgy. rendelet 14. § (2) bekezdésben a fôpol-

gármesterre átruházott hatáskört és az elôterjesztés

2. sz. melléklete szerint jóváhagyja 

a) a vállalkozási és vagyongazdálkodási feladatok,

6086. egyedi azonosító számú felújítási feladat

engedélyokiratát, 
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b) a lakás ágazat, 5627., 5629. és 5637. egyedi azo-

nosító számú felújítási feladatok engedélyokira-

tainak 1. sz. módosításait, egyidejûleg az 5627.

egyedi azonosító számú felújítási feladat meg-

nevezése „Szellôzô vezetékek helyreállítása,

motorok cseréje” megnevezésre, az 5637. egye-

di azonosító számú felújítási feladat megnevezé-

se pedig „Panelhézag szigetelés, homlokzat fel-

újítás” megnevezésre változik,

c) az elôterjesztés 3. sz. melléklete, sport ágazat

cím alatt szereplô 6077. egyedi azonosító számú

beruházási feladat engedélyokiratát, 

és felhatalmazza a fôpolgármestert az engedélye-

zési okmányok 1. és 3. sz. mellékleteiben foglalt

tartalommal történô aláírásra.

Határidô: 15 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 14/b. pontja: Javaslat a 2009. évi költ-
ségvetési elôirányzatokat érintô közgyûlési döntések 
végrehajtására irányuló egyes engedélyezési okmányok
jóváhagyására.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

798/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
eseti jelleggel magához vonja a 28/2009. (V. 25.)

Fôv. Kgy. rendelet 13. § (4) bekezdésében a Gép-

mûszer és berendezés beszerzés, 2009. évi ütem

elôirányzatának feladatra történô felosztására a

fôpolgármesterre átruházott hatáskörét és úgy dönt,

hogy csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházá-

sok” címen belül a Gép-mûszer és berendezés be-

szerzés 2009. évi ütem elôirányzatát 800,0 M Ft-tal,

ezzel egyidejûleg címen belül tervbe veszi az 

alábbi feladatokat: 

– Bajcsy Zsilinszky Kórház Gép-mûszer és beren-

dezés beszerzés 2009. évi ütem 80,600 M Ft

– Heim Pál Kórház Gép-mûszer és berendezés 

beszerzés 2009. évi ütem 59,300 M Ft

– Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelôintézet

Gép-mûszer és berendezés beszerzés 2009. évi

ütem 81,000 M Ft

– Károlyi Sándor Kórház Gép-mûszer és beren-

dezés beszerzés 2009. évi ütem 59,100 M Ft

– Központi Stomatológiai Intézet Gép-mûszer és

berendezés beszerzés 2009. évi ütem 18,500 M Ft

– Nyírô Gyula Kórház Gép-mûszer és berendezés

beszerzés 2009. évi ütem 23,200 M Ft

– Péterfy Sándor utcai Kórház Gép-mûszer és be-

rendezés beszerzés 2009. évi ütem 99,000 M Ft

– Szent Imre kórház Gép-mûszer és berendezés

beszerzés 2009. évi ütem 81,000 M Ft

– Egyesített Szent István és Szent László Kórház

Gép-mûszer és berendezés beszerzés 2009. évi

ütem 96,700 M Ft

– Szent János Kórház – Észak-budai Kórház Gép-

mûszer és berendezés beszerzés 2009. évi ütem

108,000 M Ft

– Uzsoki utcai Kórház Gép-mûszer és berendezés

beszerzés 2009. évi ütem 81,000 M Ft

– Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógy-

fürdô Gép-mûszer és berendezés beszerzés

2009. évi ütem 12,600 M Ft

799/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja az 50/1998. (X. 30.)

Fôv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében a beru-

házás illetékes bizottságára és a Pénzügyi és Köz-

beszerzési Bizottságra átruházott hatáskört, és úgy

dönt, hogy jóváhagyja az elôterjesztés 1. sz. mel-

léklete szerint az egészségügyi ágazat cím alatt

szereplô, az 5910., 5917., 5915., 5907., 5918.,

5913., 5908., 5911. 5909., 5912. és az 5914. egyedi

azonosító számú beruházási feladatok engedélyok-

iratait,

és felhatalmazza a fôpolgármestert az engedélyezé-

si okmányok 1. sz. mellékletben foglalt tartalom-

mal történô aláírására.

Határidô: a 2009. évi költségvetési rendelet-módo-

sítás hatálybalépését követô 15 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

800/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja az 50/1998. (X. 30.)

Fôv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében a beru-

házás illetékes bizottságára és a Pénzügyi és Köz-

beszerzési Bizottságra átruházott hatáskört, és úgy

dönt, hogy az elôterjesztés 2. sz. melléklete szerint

jóváhagyja 

a) az oktatási ágazat 5607 egyedi azonosító számú

felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. mó-

dosítását, 

b) a kulturális ágazat 5300. egyedi azonosító szá-

mú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz.

módosítását, 

és felhatalmazza a fôpolgármestert az engedélyezé-

si okmányok 2. sz. mellékletben foglalt tartalom-

mal történô aláírásra.

Határidô: a 2009. évi költségvetési rendelet-módo-

sítás hatálybalépését követô 15 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

801/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja az 50/1998. (X. 30.)

Fôv. Kgy. rendelet 14. § (2) bekezdésében a fôpol-

gármesterre átruházott hatáskört, és úgy dönt, hogy

az elôterjesztés 2. sz. melléklete szerint jóváhagyja 

a) az oktatási ágazat, 5633. egyedi azonosító szá-

mú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz.

módosítását, 

b) a gyermekvédelmi ágazat, 4263. egyedi azono-

sító számú felújítási feladat engedélyokiratának

1. sz. módosítását, 
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c) az egészségügyi ágazat, 5916. egyedi azonosító

számú beruházási feladat engedélyokiratát

és felhatalmazza a fôpolgármestert az engedélye-

zési okmányok 1. és 2. sz. mellékletekben foglalt

tartalommal történô aláírásra.

Határidô: a 2009. évi költségvetési rendelet-módo-

sítás hatálybalépését követô 15 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 14/c. pontja: Javaslat a 2009. évi költ-
ségvetési elôirányzatokat érintô közgyûlési döntések 
végrehajtására irányuló egyes engedélyezési okmányok
jóváhagyására.

Elôadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

802/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
eseti jelleggel magához vonja az 50/1998. (X. 30.)

Fôv. Kgy. rendelet 8. § (2) bekezdésében a beruhá-

zás illetékes bizottságára és a Pénzügyi és Köz-

beszerzési Bizottságra átruházott hatáskört és úgy

dönt, hogy jóváhagyja az elôterjesztés 1. sz. mel-

léklete, oktatási ágazat cím alatt szereplô, az 5413.

egyedi azonosító számú beruházási feladat enge-

délyokiratát, és felhatalmazza a fôpolgármestert az

engedélyezési okmány 1. sz. mellékletben foglalt

tartalommal történô aláírásra.

Határidô: 15 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

803/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja az 50/1998. (X. 30.)

Fôv. Kgy. rendelet 14. § (2) bekezdésében a fôpol-

gármesterre átruházott hatáskörét és úgy dönt,

hogy jóváhagyja az elôterjesztés 1. sz. melléklete,

igazgatási ágazat cím alatt szereplô 6080. egyedi

számú beruházási feladat engedélyokiratát, és fel-

hatalmazza a fôpolgármestert az engedélyezési 

okmány 1. sz. mellékletben foglalt tartalommal

történô aláírásra.

Határidô: 15 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

804/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja az elôterjesztés 1. sz. melléklete, egész-

ségügyi ágazat cím alatt szereplô 2990. egyedi azo-

nosító számú, a Szent Imre Kórház regionális

egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem beru-

házási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítá-

sát és felkéri a fôpolgármestert annak aláírására. 

Határidô: a 2009. évi költségvetési rendelet-módo-

sítás hatálybalépését követô 15 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

805/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
A Szent Imre Kórház regionális egészségügyi köz-

pont rekonstrukció II. ütem beruházási feladatra

megkötött KMOP támogatási szerzôdéssel való

összhang biztosításának érdekében megemeli a

„8536 Támogatásértékû beruházási bevétel” cím

elôirányzatát 2 146,2 M Ft-tal, ebbôl: KMOP a

Szent Imre Kórház regionális egészségügyi köz-

pont rekonstrukció II. ütem 1147,4 M Ft, KMOP

Szent Imre kórház rekonstrukció, Fôváros által

2008. évig ráfordítás arányos megtérítése 998,8 M

Ft., és egyidejûleg megemeli a „9143 Árfolyam-

kockázati tartalék” cím felhalmozási tartalék ki-

emelt elôirányzatát 1147,4 M Ft-tal, továbbá meg-

emeli az új „9133 EU-s társfinanszírozású projektek

céltartaléka” elôirányzatát 998,8 M Ft-tal.

A 7 éves fejlesztési tervben a Szent Imre kórház 

regionális egészségügyi központ rekonstrukció 

II. ütem beruházási feladat forrásösszetétele a fen-

tiek következtében a kiadási elôirányzatok válto-

zatlanul hagyása mellett a következôk szerint mó-

dosul: 2009. évi ütem 2448,6 M Ft (ebbôl: KMOP

1147,4 M Ft, Szent Imre kórháztól átvett pénzesz-

köz 216,9 M Ft, hitel 895,2 M Ft saját 189,1 M Ft)

2010. évi ütem 2039,2 M Ft (ebbôl: KMOP 

1123,8 M Ft, hitel 600,0 M Ft, saját 315,4 M Ft).

806/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja az elôterjesztés 1. sz. melléklete, egész-

ségügyi ágazat cím alatt szereplô 3451. egyedi azo-

nosító számú, az Uzsoki Kórház regionális egész-

ségügyi központ rekonstrukció II. ütem beruházási

feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását és

felkéri a fôpolgármestert annak aláírására. 

Határidô: a 2009. évi költségvetési rendelet-módo-

sítás hatálybalépését követô15 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

807/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Az Uzsoki utcai Kórház regionális egészségügyi

központ rekonstrukció II. ütem beruházási feladat-

ra megkötött KMOP támogatási szerzôdéssel való

összhang biztosításának érdekében, megemeli a

„8536 Támogatásértékû beruházási bevétel” cím

elôirányzatát 3762,2 M Ft-tal, ebbôl: KMOP

Uzsoki utcai Kórház regionális egészségügyi 

központ rekonstrukció II. ütem 2763,6 M Ft,

KMOP Uzsoki utcai Kórház rekonstrukció,

Fôváros által 2008. évig ráfordítás arányos meg-

térítése 998,6 M Ft, és egyidejûleg megemeli a

„9143 Árfolyamkockázati tartalék” cím felhalmo-

zási tartalék kiemelt elôirányzatát 2763,6 M Ft-tal,

továbbá megemeli az új „9133 EU-s társfinan-

szírozású projektek céltartaléka” elôirányzatát 

998,6 M Ft-tal.
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A 7 éves fejlesztési tervben az Uzsoki utcai Kór-

ház regionális egészségügyi központ rekonstrukció

II. ütem beruházási feladat forrásösszetétele a fen-

tiek következtében az alábbiak szerint módosul: 

a kiadási elôirányzatok változatlanul hagyása mel-

lett 2009. évi ütem 3875,6 M Ft (ebbôl: KMOP

2763,6 M Ft, hitel 200,0 M Ft, saját 912,0 M Ft)

2010. évi ütem 1000,0 M Ft (ebbôl: KMOP 

667,7 M Ft, saját 332,3 M Ft).

808/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja az 50/1998. (X. 30.)

Fôv. Kgy. rendelet 8. § (2) bekezdésében és a 12. §

(2) bekezdésében a beruházás illetékes bizottságai-

ra és a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságra átru-

házott hatáskört és úgy dönt, hogy az elôterjesztés

2. sz. melléklete szerint jóváhagyja 

a) az oktatási ágazat 3283. egyedi azonosító számú

felújítási feladat engedélyokiratának 3. sz. mó-

dosítását, 

b) a gazdasági és ellátási ágazat 4970. egyedi azo-

nosító számú felújítási feladat engedélyokira-

tának 3. sz., a 3348. egyedi azonosító számú

felújítási feladat célokmányának 5. sz., valamint

a 2602., 2603., 3344., 3383. és 2601. egyedi

azonosító számú felújítási feladatok engedély-

okiratainak 5. sz. módosításait, 

és felhatalmazza a fôpolgármestert az engedélye-

zési okmányok 2. sz. mellékletben foglalt tartalom-

mal történô aláírására.

Határidô: a 2009. évi költségvetési rendelet-módo-

sítás hatálybalépését követô 15 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

809/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja az 50/1998. (X. 30.)

Fôv. Kgy. rendelet 14. § (2) bekezdésében a fôpol-

gármesterre átruházott hatáskörét és úgy dönt,

hogy az elôterjesztés 2. sz. melléklete szerint jóvá-

hagyja 

a) az oktatási ágazat, 4433. egyedi azonosító szá-

mú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz.

módosítását, 

b) a kulturális ágazat, 5513. egyedi azonosító szá-

mú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz.

módosítását, 

c) a szociálpolitikai ágazat, 6040. egyedi azonosító

számú felújítási feladat engedélyokiratát, 

és felhatalmazza a fôpolgármestert az engedélyezé-

si okmányok 2. sz. mellékletben foglalt tartalom-

mal történô aláírásra.

Határidô: a 2009. évi költségvetési rendelet-módo-

sítás hatálybalépését követô 15 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 15. pontja: Javaslat beruházási felada-
tok jóváhagyására.

Elôadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

810/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Fôvárosi Önkormányzat Idôsek

Otthona Budapest IV., Baross u. 100. szám alatt

„belsô átalakítási munkálatok” elnevezésû feladatot

jóváhagyja és a feladat megvalósítására 25,000 M

Ft-ot biztosít.

Ennek érdekében csökkenti a „9300 Általános 

tartalék” cím kiadási elôirányzatát 25,000 M Ft-tal

ezzel egyidejûleg azonos összeggel tervbe veszi a

„9112 Évközi indítású beruházások” elôirányzatán

belül az „új” Budapest IV., Baross u. 100. Idôsek

Otthona Belsô átalakítási munkálatok feladatot.

811/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
A Fôvárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete

Darvastó, „épületek bontása és közmûáthelyezések

kivitelezése” elnevezésû feladatot jóváhagyja és a

feladat megvalósítására bruttó 42,400 M Ft-ot biz-

tosít.

Ennek érdekében csökkenti a „9300 Általános tar-

talék” cím kiadási elôirányzatát 42,400 M Ft-tal,

ezzel egyidejûleg azonos összeggel tervbe veszi a

„9112 Évközi indítású beruházások” elôirányzatán

belül az „új” Foglalkoztató Intézet (Darvastó) Épü-

letek bontása és közmûvek áthelyezése feladatot.

812/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja az 50/1998. (X. 30.)

Fôv. Kgy. rendelet 8. § (2), illetôleg a 12. § (2) be-

kezdésében foglalt jogköröket, egyidejûleg jóvá-

hagyja a kapcsolódó engedélyokiratot és célokmányt

az 1. és 2. számú melléklet szerinti tartalommal és

felkéri a fôpolgármestert az engedélyokiratok alá-

írására.

Határidô: a határozathozatalt követô 30. nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 16. pontja: Javaslat Budapest Fôváros
Önkormányzata 2009. évi költségvetésérôl szóló rendelet
módosítására.

Elôadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

813/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el az elôterjesztôi kiegészítés 5. oldal

4. pontját, mely szerint: 

„Az N&n Galéria hároméves programsorozata ma-

gában foglalja – Magyarország soros EU elnöksé-

ge idôszakában, 2010. elsô felében – az Európai

Építészetpolitikai fórum megszervezését, bemutat-

va ebben az idôszakban a Budapesten zajló építé-

szeti, városépítési folyamatokat. A Galéria fôváros
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érdekében végzett munkásságára, valamint a 

2011-ig tartó hároméves programsorozat fôvárosi

építészeti vonatkozásaira és jelentôségére tekintet-

tel 25 000 E Ft-tal javasolom csökkenteni a „9300

Általános tartalék” cím kiadási elôirányzatát, 

egyidejûleg azonos összeget javasolok tervbe ven-

ni az új „8361 N&n Alapítvány” cím kiadási, azon

belül a mûködési célú pénzeszköz átadás áht.-n 

kívülre elôirányzatán”.

A Fôvárosi Közgyûlés

az elôterjesztôi kiegészítéssel és módosítással meg-

alkotja 33/2009. (VI. 17.) önkormányzati rendeletét

Budapest Fôváros Önkormányzata 2009. évi költ-

ségvetésérôl szóló 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. ren-

delet módosításáról a 3. számú melléklet szerinti

tartalommal.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

814/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
engedélyezi az alábbi alapítványok, társadalmi

szervezetek megjelölt összegû támogatásának átuta-

lását a „8447 Fôpolgármesteri keret” cím terhére:

1. Rózsadombi Kinizsi Barlangkutató 

és Hegymászó Sportegyesület 1000 E Ft,  

2. Magyar Ritmikus Gimnasztika 

Szövetség 1000 E Ft, 

3. Fekete Doboz Alapítvány 500 E Ft,  

4. Sárkányhajó Szövetség 1000 E Ft,  

5. Kirgiz Köztársaság Konzuli 

képviselete 250 E Ft,  

6. Akarat Diák Sport Egyesület 1000 E Ft,  

7. Magyar Könyvkiadók és Könyvter-

jesztôk Egyesülése 100 E Ft,  

8. Petôfi Irodalmi Múzeum 400 E Ft,  

9. Maladype Színház Közhasznú 

Egyesület  1000 E Ft,  

10. Budapest Mûszaki Fôiskola 300 E Ft,  

11. „Eötvös József” Cigány – Magyar 

Pedagógiai Társaság 300 E Ft,  

12. Mahatma Gandhi Egyesület 200 E Ft,  

13. Nemzetközi Gyermekmentô Szolgálat 

Magyar Egyesület 1000 E Ft,  

14. Görög–Ciprusi–Magyar Baráti 

Társaság Egyesület 1000 E Ft,  

15. Magyarországi Szegények 

és Romák- Érdekvédelmi 

Közhasznú Szervezete 150 E Ft,  

16. Velo Alapítvány 200 E Ft,  

17. Vakok és Gyengénlátók Hermina 

Egyesülete 200 E Ft,  

18. Magyar Könyvkiadók és Könyv-

terjesztôk Egyesülése 1000 E Ft,  

19. Történelmi Lovastúra Egyesület 200 E Ft,  

20. Balassi Intézet 1000 E Ft,  

21. Antall József Alapítvány 120 E Ft,  

22. Zöldpont Egyesület és Szerkesztôség 400 E Ft,  

23. Dajka Margit Mûvészeti Alapítvány 500 E Ft,  

24. Magyar WUSU Egyesület 250 E Ft,  

25. Terézvárosi Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat 200 E Ft,  

26. Óbuda Fogyatékos Gyermekeiért 

Alapítvány 60 E Ft,  

27. Politológus Hallgatók Egyesülete 200 E Ft,  

28. AnBlokk Kultúra és Társadalom-

tudományi Egyesület 500 E Ft,  

29. Balassi Intézet 800 E Ft,  

30. Szebb Gyermekévekért Közhasznú 

Alapítvány 500 E Ft,  

31. Budapest Sport Egyesület 1000 E Ft,  

32. Ady Endre Magyar Kultúrkör 

Zágráb 1000 E Ft,  

33. Atlantisz Alapítvány 1000 E Ft,  

34. Honvédség és Társadalom Baráti 

Kör Székesfehérvári Szervezete 

Közhasznú Társadalmi Szervezet 250 E Ft,  

35. Gyerekszem Közhasznú Mûvészeti 

Egyesület 500 E Ft.  

A napirend 17. pontja: Javaslat a Fôvárosi Önkor-
mányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására.

Elôadó: dr. Tiba Zsolt 

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

815/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 25. pontként tárgyalja meg 

a „Javaslat kiemelt projektjavaslat benyújtására a

KMOP-2009-2.3.1./A „A közösségi közlekedés 

kiemelt projektjei” c. pályázati kiírásra” címû elô-

terjesztést.

A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és

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

Fôv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 34/2009.

(VI. 12.) önkormányzati rendeletét a melléklet sze-

rinti tartalommal.

A napirend 18. pontja: Javaslat a Budapest X. ke-
rület, 38440/39 hrsz.-ú Népliget és 38440/27 hrsz.-ú 
Kismartoni út ingatlanok telekhatár rendezésére és a
kapcsolódó tulajdonjog átruházásra.

Elôadó: Hagyó Miklós
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Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

816/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
eseti jelleggel magához vonja a Gazdasági Bizott-

ságra és a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságra

átruházott hatásköröket, és a Fôvárosi Önkormány-

zat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi

jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Fôv.

Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 16. § (1) bekezdé-

se, 42. § a) pontja és 45. § (2) bekezdése a) pontja

alapján jóváhagyja és megköti a Magyar Nemzeti

Vagyonkezelô Zrt.-vel, a Kôbányai Önkormányzat-

tal, és a TARA Ingatlanfejlesztô Kft.-vel a Buda-

pest X. kerület, 38440/39 hrsz.-ú és 38440/27 hrsz.-

ú ingatlanok telekhatár rendezésére és a Fôvárosi

Önkormányzatnak a 38440/27 hrsz.-ú ingatlanon

fennálló 3091/5400 tulajdoni hányada tulajdonjo-

gának átruházására vonatkozó megállapodást.

817/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a jelen elôter-

jesztéshez 9. sz. mellékletként csatolt megálla-

podás és annak elválaszthatatlan részét képezô 

T-81088 ttsz.-ú változási vázrajz aláírására.

Határidô: 120 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 19. pontja: Javaslat a FKFSZ Kht. (Bu-
dapest Esély Nonprofit Kft.) elhelyezésével kapcsolatos
döntésekre.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

818/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és utolsó pontként tárgyalja meg

a „Javaslat Pro Scholis Urbis Közalapítvány alapí-

tó okiratának módosítására” címû elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

819/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
módosítja a Budapest Fôváros Önkormányzatának

József Attila Gyermekotthona (1191 Budapest, Jó-

zsef Attila u. 65–69.) alapító okiratát a 2.b) számú

melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a fôpol-

gármestert az alapító okirat módosítás aláírására,

valamint a Budapest Fôváros Önkormányzatának

József Attila Gyermekotthona módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának 

2.c) számú melléklet szerinti tartalommal történô

aláírására és kiadására.

Határidô: a közgyûlés döntését követô 20 napon

belül

Felelôs: dr. Demszky Gábor

820/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a Fôvárosi Önkor-

mányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulaj-

donosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII.

28.) Fôv. Kgy. rendelet 17. § a) pontjában a Gazda-

sági Bizottságra, valamint az Oktatási és Ifjúság-

politikai Bizottságra átruházott hatáskörét, és a

Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-

gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló

75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 7. § (1) és

(2) bekezdései alapján 2009. július 1-jétôl forga-

lomképessé minôsíti a Budapest Fôváros Önkor-

mányzat kizárólagos tulajdonát képezô Budapest

VIII. kerület, Ôr u. 5–7. szám alatt található 35199

hrsz.-ú, felépítményes ingatlant.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

821/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Budapest

VIII. kerület, Ôr u. 5–7. szám alatt található 

35199 hrsz.-ú, felépítményes ingatlant a Fôvárosi

Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. (Buda-

pest Esély Nonprofit Kft.) elhelyezésének megol-

dására kívánja felhasználni, egyben felkéri a 

fôpolgármestert, hogy az elhelyezésre vonatkozó

elôterjesztést terjessze a Fôvárosi Közgyûlés elé.

Határidô: 2009. december 31.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 20. pontja: Javaslat a kulturális intézmé-
nyek alapító okiratának módosítására.

Elôadók: Horváth Csaba, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

822/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a költségvetési szervek jogállásáról

és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 

44. § (4)–(5) bekezdése alapján a Fôvárosi Önkor-

mányzat, mint alapító (irányító) szerv a kulturális

ágazatban a költségvetési szervezetek által ellátott

közfeladatokat 2009. július 1-jét követôen is költ-

ségvetési szervezeti formában kívánja ellátni.

823/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Budapest Bábszínház (1062 Budapest,

Andrássy út 69.) alapító okiratát az 1/a. sz. mellék-

let szerinti tartalommal és felkéri a fôpolgármestert

módosítás aláírására, valamint a módosításokkal

egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 1/b. sz.

melléklet szerinti aláírására és kiadására.

Határidô: a Közgyûlés döntését követô 15 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor
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824/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Budapesti Operettszínház (1065 Buda-

pest, Nagymezô u. 17.) alapító okiratát. Felkéri a

fôpolgármestert a 2/a. számú melléklet szerinti mó-

dosítás aláírására, valamint a módosításokkal egy-

séges szerkezetbe foglalt alapító okirat 2/b. számú

melléklet szerinti aláírására és kiadására. 

Határidô: a Közgyûlés döntését követô 15 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

825/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Katona József Színház (1052 Buda-

pest, Petôfi S. u. 6.) alapító okiratát. Felkéri a

fôpolgármestert a 3/a. számú melléklet szerinti mó-

dosítás aláírására, valamint a módosításokkal egy-

séges szerkezetbe foglalt alapító okirat 3/b. számú

melléklet szerinti aláírására és kiadására. 

Határidô: a Közgyûlés döntését követô 15 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

826/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház

(1061 Budapest, Jókai tér 10.) alapító okiratát. 

Felkéri a fôpolgármestert a 4/a. számú melléklet

szerinti módosítás aláírására, valamint a módosí-

tásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat

4/b. számú melléklet szerinti aláírására és kiadására. 

Határidô: a Közgyûlés döntését követô 15 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

827/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Radnóti Miklós Színház (1065 Buda-

pest, Nagymezô u. 11.) alapító okiratát. Felkéri a

fôpolgármestert az 5/a. számú melléklet szerinti

módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egy-

séges szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 5/b. számú

melléklet szerinti aláírására és kiadására. 

Határidô: a Közgyûlés döntését követô 15 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

828/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Vígszínház (1137 Budapest, Szent 

István krt. 14.) alapító okiratát. Felkéri a fôpol-

gármestert a 6/a. számú melléklet szerinti módosí-

tás aláírására, valamint a módosításokkal egységes

szerkezetbe foglalt alapító okirat 6/b. számú mel-

léklet szerinti aláírására és kiadására. 

Határidô: a Közgyûlés döntését követô 15 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

829/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Budapest Galéria (1056 Budapest,

Szabad sajtó u. 5.) alapító okiratát. Felkéri a fôpol-

gármestert a 7/a. számú melléklet szerinti módosí-

tás aláírására, valamint a módosításokkal egységes

szerkezetbe foglalt alapító okirat 7/b. számú mel-

léklet szerinti aláírására és kiadására. 

Határidô: a Közgyûlés döntését követô 15 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

830/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Bartók Béla Emlékház (1025 Buda-

pest, Csalán u. 29.) alapító okiratát. Felkéri a fôpol-

gármestert a 8/a. számú melléklet szerinti módosí-

tás aláírására, valamint a módosításokkal egységes

szerkezetbe foglalt alapító okirat 8/b. számú mel-

léklet szerinti aláírására és kiadására. 

Határidô: a Közgyûlés döntését követô 15 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

831/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Napház Khamorro Klubmozi és 

Kisebbségi Kulturális Intézmény (1083 Budapest,

Népszínház u. 31.) alapító okiratát. Felkéri a fôpol-

gármestert a 9/a. számú melléklet szerinti módosí-

tás aláírására, valamint a módosításokkal egységes

szerkezetbe foglalt alapító okirat 9/b. számú mel-

léklet szerinti aláírására és kiadására. 

Határidô: a Közgyûlés döntését követô 15 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

832/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Budapest Fôváros Levéltára (1137 Bu-

dapest, Teve u. 3–5.) alapító okiratát. Felkéri a

fôpolgármestert a 10/a. számú melléklet szerinti

módosítás aláírására, valamint a módosításokkal

egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 10/b.

számú melléklet szerinti aláírására és kiadására. 

Határidô: a Közgyûlés döntését követô 15 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

833/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Budapesti Történeti Múzeum (1014

Budapest, Szent György tér 2.) alapító okiratát.

Felkéri a fôpolgármestert a 11/a. számú melléklet

szerinti módosítás aláírására, valamint a módosítá-

sokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat

11/b. számú melléklet szerinti aláírására és kiadá-

sára. 

Határidô: a Közgyûlés döntését követô 15 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

834/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Állat- és Növénykert (1146

Budapest, Állatkerti krt. 6.–12.) alapító okiratát.

Felkéri a fôpolgármestert a 12/a. számú melléklet

szerinti módosítás aláírására, valamint a módosítá-

sokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat

12/b. számú melléklet szerinti aláírására és kiadá-

sára. 

Határidô: a Közgyûlés döntését követô 15 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

835/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár (1088

Budapest, Szabó Ervin tér 1.) alapító okiratát. Fel-

kéri a fôpolgármestert a 13/a. számú melléklet sze-
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rinti módosítás aláírására, valamint a módosítások-

kal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 13/b.

számú melléklet szerinti aláírására és kiadására. 

Határidô: a Közgyûlés döntését követô 15 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

836/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Budapesti Mûvelôdési Központ (1119

Budapest, Etele út 55.) alapító okiratát. Felkéri a

fôpolgármestert a 14/a. számú melléklet szerinti

módosítás aláírására, valamint a módosításokkal

egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 14/b.

számú melléklet szerinti aláírására és kiadására. 

Határidô: a Közgyûlés döntését követô 15 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 21. pontja: Javaslat kulturális közhasznú
társaságok alapító okiratainak módosítására.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

837/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-

gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló

75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet (Vr.) 52. §

(1) bekezdése alapján – eseti jelleggel magához

vonva a Vr. 52. § (4) bekezdésben a Kulturális 

Bizottságra átruházott hatáskörét is a Fôvárosi 

Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabály-

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

(továbbiakban: SZMSZ) 49. § (9) bekezdésének

megfelelôen – felkéri a fôpolgármestert, hogy a

Fôvárosi Önkormányzat 51 %-os tulajdonában álló

Mikroszkóp Színpad Kht. taggyûlésén a Fôvárosi

Önkormányzat, mint tulajdonos képviseletében 

eljárva kötött mandátummal, igen szavazatával az

alábbiakat képviselje: 

„Javasolja a Mikroszkóp Színpad Kht. könyvvizs-

gálójának a FÉBA Könyvvizsgáló és Könyvelô

Korlátolt Felelôsségû Társaságot (székhelye: 2145

Kerepes, József Attila utca 74., cégjegyzékszám:

Cg.13-09-105368, Magyar Könyvvizsgálói Kama-

ra névjegyzék száma: 002003) személyében

felelôs: Fábik-Balogh Éva (lakcím: 2145 Kerepes,

József A. u. 74., anyja neve: Horváth Éva, könyv-

vizsgálói névjegyzékbe 006057 szám alatt bejegy-

zett) könyvvizsgálót 2009. június 1.–2012. május

31-ig terjedô idôtartamra. Díjazását 86 000 Ft +

áfa/hó összegben javasolja megállapítani.”

Határidô: a Közgyûlés döntését követô 15 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

838/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
„A Mikroszkóp Színpad Kht. társasági szerzôdését

az 1/a. sz. melléklet szerinti tartalommal módosítsa,

és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

társasági szerzôdést az 1/b. sz. melléklet szerinti

tartalommal adja ki.”

Határidô: a Közgyûlés döntését követô 15 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

839/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
A Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-

tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 

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

52. § (1) bekezdése alapján – az SZMSZ. 49. § 

(9) bekezdésében foglaltak szerint eseti jelleggel

magához vonva a Vr. 52. § (4) bekezdésben a Kul-

turális Bizottságra átruházott hatáskörét is – a tár-

saság legfôbb szervének hatáskörében eljárva úgy

dönt, hogy 

a Centrál Színház Kht. alapító okiratát a 2/a. sz.

melléklet szerinti tartalommal módosítja. Felkéri a

fôpolgármestert az alapító okirat módosítás, vala-

mint a 2/b. sz. melléklet szerinti módosításokkal

egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírásá-

ra és kiadására.

Határidô: a Közgyûlés döntését követô 15 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

840/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
A József Attila Színház Kht. könyvvizsgálójának

megválasztja a Derzsi és Wernitzer Kft.-t (1134

Budapest, Angyalföldi utca 37. I/3., nyilvántartási

száma: 002400), személyében kijelölt Derzsi

György könyvvizsgálót (lakcím: 1134 Budapest,

Lehel u. 4/c. bejegyzési sz.: 003131), 2009. július

1.–2012. június 30-ig terjedô idôtartamra. Díjazá-

sát 86 000 Ft + áfa/hó összegben állapítja meg.

Határidô: a Közgyûlés döntését követô 15 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

841/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
A József Attila Színház Kht. felügyelôbizottsága

tagjainak megválasztja Kiss Lászlót (an.: Koncz

Anna Mária, lakcíme 7400 Kaposvár, Füredi út

152.), Szederkényi Andrást (an.: Gaál Klára, 

lakcíme: 1133 Budapest, Kárpát u 37.) és Bartók

Bélát (an.: Balogh Zsuzsanna, lakcíme: 1046 Bu-

dapest, Lahner György u. 8.) 2009. július 1.–2010.

december 31-ig terjedô idôtartamra. A felügyelô-

bizottság elnökének díjazását 76 000 Ft/hó, tag-

jainak díjazását 48 000 Ft/hó összegben állapítja 

meg.

Határidô: a Közgyûlés döntését követô 15 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

842/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
A József Attila Színház Kht. alapító okiratát 3/a. sz.

melléklet szerinti tartalommal módosítja. Felkéri a

fôpolgármestert az alapító okirat módosítás, vala-

mint a 3/b. sz. melléklet szerinti módosításokkal
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egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírásá-

ra és kiadására.

Határidô: a Közgyûlés döntését követô 15 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

843/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
A Madách Színház Kht. könyvvizsgálójának meg-

választja a MONETA Könyvvizsgáló és Adóta-

nácsadó Kft.-t (1188 Budapest, Bercsényi u. 29/a.,

adószáma: 12167445-2-43, cégjegyzék száma: 

01-09-561335, Magyar Könyvvizsgálói Kamarai

névjegyzék száma: 00233), személyében kijelölt

Tóth József könyvvizsgálót (an.: Szabó Ilona, tag-

sági száma: 002555, lakcím: 1188 Budapest, 

Bercsényi u. 29/a.), 2009. július 1.–2012. június

30-ig terjedô idôtartamra. Díjazását 86 000 Ft +

áfa/hó összegben állapítja meg.

Határidô: a Közgyûlés döntését követô 15 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

844/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
A Madách Színház Kht. felügyelôbizottsága tagja-

inak megválasztja Szabó Enikô Juditot (an.: Juhász

Magdolna, lakcíme: 1122 Budapest, Városmajor

utca 1/C. IV. em. 2.), Zubornyák Zoltánt (an.:

Bencze Margit, lakcím: 1097 Budapest, Vaskapu u.

6/B.), és Medveczky Attila Mátét (an.: Gesler Juli-

anna, lakcíme: 1083 Budapest, Práter u. 65. II. em.

26.) 2009. július 1.–2010. december 31-ig terjedô

idôtartamra. A felügyelôbizottság elnökének díja-

zását 86 000 Ft/hó, tagjainak díjazását 59 000 Ft/hó

összegben állapítja meg.

Határidô: a Közgyûlés döntését követô 15 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

845/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
A Madách Színház Kht. alapító okiratát az elôter-

jesztô által módosított 4/a. sz. melléklet szerinti

tartalommal módosítja. Felkéri a fôpolgármestert

az alapító okirat módosítás, valamint az elôter-

jesztô által módosított 4/b. sz. melléklet szerinti

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ala-

pító okirat aláírására és kiadására.

Határidô: a Közgyûlés döntését követô 15 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

846/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
A Petôfi Csarnok Fôvárosi Ifjúsági Szabadidô

Központ Kht. alapító okiratát az 5/a. sz. melléklet

szerinti tartalommal módosítja. Felkéri a fôpol-

gármestert az alapító okirat módosítás, valamint az

5/b. sz. melléklet szerinti módosításokkal egységes

szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és ki-

adására.

Határidô: a Közgyûlés döntését követô 15 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

847/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a társaságok ügyvezetôi, a felü-

gyelôbizottságok tagjai és a könyvvizsgálók köte-

lesek – megbízatásukra vonatkozóan – elfogadó

nyilatkozat megtételére, mely a mandátum idôtar-

tamára és az összeférhetetlenségi szabályoknak

való megfelelésre is kiterjed.

Határidô: a Közgyûlés döntését követô 15 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

848/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
A Szabad Tér Színház Kht. alapító okiratát az

elôterjesztôi kiegészítés 3. sz. melléklete szerinti

tartalommal módosítja. Felkéri a fôpolgármestert

az alapító okirat módosítás, valamint az elôter-

jesztôi kiegészítés 4. sz. melléklete szerinti mó-

dosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító

okirat aláírására és kiadására.

Határidô: a Közgyûlés döntését követô 15 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 22. pontja: Javaslat a fôvárosi intézmé-
nyekben végzendô csótányirtás közbeszerzési eljáráshoz
kapcsolódó kötelezettség vállalására.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

849/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
kötelezettséget vállal a Fôvárosi Önkormányzat 

által fenntartott budapesti szociális otthonokban,

átmeneti szállókban és csecsemôotthonokban

végzendô csótányirtás fedezetére 2010. június 1-jé-

tôl 2014. október 31-ig terjedô idôszakban a

következôk szerint:

a csótányirtás 5 évre szóló szerzôdése megköté-

séhez a 2009. évi nettó 6200 E Ft, a KSH által köz-

zétett inflációs rátával és az érvényes áfa kulccsal

évente növelve, de 5 évre maximálisan 31 M Ft

összegig biztosít fedezetet.

Határidô: 2010., 2011., 2012., 2013., 2014. évi

költségvetés tervezése

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 23. pontja: Javaslat a díszpolgári cím és
a „Pro Urbe Budapest” díj adományozását elôkészítô
Ideiglenes Bizottság megválasztására.

Elôadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

850/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy újra kíván szavazni a határozati ja-

vaslatokról. 
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Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

851/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
a díszpolgári cím és a „Pro Urbe Budapest” díj

2009. évi adományozásának elôkészítésére 13 tagú

Ideiglenes Bizottságot hoz létre, amely elnökének:

Devánszkiné dr. Molnár Katalint MSZP

tagjainak:

dr. Balogh Pált MSZP

Csomós Miklóst FIDESZ

Danielisz Bélát MSZP

dr. Endrédy Istvánt KDNP

Germánné dr. Vastag Györgyit MSZP

Gy. Németh Erzsébetet MSZP

John Emesét SZDSZ

Kucsák Lászlót FIDESZ

László Zoltánt FIDESZ

Orbán Gyöngyit FIDESZ

dr. Szolnoki Andreát SZDSZ

dr. Vaskor Lászlót MDF

választja meg.

852/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a díszpolgári cím és a „Pro  Urbe Budapest”

díj adományozását elôkészítô Ideiglenes Bizottsá-

got, hogy a kitüntetések adományozására vonatko-

zó javaslatát a Fôvárosi Közgyûlés szeptemberi

rendes ülésére terjessze elô.

Határidô: 2009. szeptember 24.

Felelôs: Ideiglenes Bizottság elnöke

A napirend 24. pontja: Javaslat kiemelt projekt-
javaslat benyújtására a KMOP-2009-2.3.1./A „A közös-
ségi közlekedés kiemelt projektjei” c. pályázati kiírásra.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

853/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy újra kíván szavazni a határozati ja-

vaslatokról.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

854/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
pályázatot nyújt be a KMOP-2009-2.3.1./A  „A kö-

zösségi közlekedés kiemelt projektjei” címen meg-

hirdetett pályázatára a „Budapesti Kerékpáros Kö-

zösségi Közlekedési Rendszer kialakítása” címû

projekt megvalósítása érdekében, és felkéri a

fôpolgármestert, hogy a pályázati dokumentációt

és mellékleteit írja alá és nyújtsa be a Közremû-

ködô Szervezetnek.

Határidô: 2009. június 10.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

855/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Kijelenti, hogy a KMOP-2009-2.3.1./A „A közös-

ségi közlekedés kiemelt projektjei” pályázat meg-

valósításához 420 M Ft önrészt biztosít, ennek 

érdekében csökkenti a „9112 Évközi indítású beru-

házások címen belül a „Kerékpár-közlekedés fej-

lesztése 2008–2010” feladat elôirányzatát 50 M Ft-

tal (2010. évi ütemét: 370 M Ft-tal).

Ezzel egyidejûleg azonos összeggel címen belül

tervbe veszi az új „Kerékpáros Közösségi Közle-

kedési Rendszer pályázati önrész” feladatot (2010.

évi ütem: 370 millió Ft).

856/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy vizsgálja meg a

„Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési

Rendszer kialakítása” jogszabályi hátterét és az ön-

kormányzati rendeletalkotási kötelezettség esetle-

ges fennállását.

Határidô: a támogatási szerzôdés megkötésére vo-

natkozó döntéshozatal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 25. pontja: Együttmûködési megállapo-
dás Budapest és La Valetta között.

Elôadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

857/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a Budapest és La Valetta város

közötti együttmûködési megállapodást a melléklet

szerinti tartalommal és felhatalmazza a fôpol-

gármestert az együttmûködési megállapodás címû

dokumentum aláírására. 

Határidô: 2009. december 31.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 26. pontja: A FÔSZINFORM Kt. alapján
történô alapító okirat módosítása.

Elôadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

858/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a költségvetési szervek jogállásáról

és gazdálkodásáról szóló 2008. CV. törvény 44. §

(4)–(5) bekezdések rendelkezéseinek megfelelôen,

mint alapító és irányító szerv a Fôvárosi Önkor-

mányzat a FÔSZINFORM költségvetési szerv által

ellátott közfeladatokat 2009. július 1-jét követôen

is költségvetési szerv formában kívánja ellátni.

859/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
A Fôvárosi Közigazgatás – Szervezési és Informa-

tikai Szolgálat (FÔSZINFORM) költségvetési
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szerv (Budapest, Akadémia u. 1.) alapító okiratát a

költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásá-

ról szóló 2008. évi CV. törvény (Kt.) elôírásainak

való megfelelés érdekében a jelen elôterjesztés 

2. számú mellékletében foglaltak szerint módosítja.

Határidô: 2009. július 1.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

860/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert a mellékelt alapító okirat

módosítás aláírására, valamint a módosításokkal

egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jelen

elôterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalom-

mal történô kiadására. 

Határidô: 2009. július 1.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

861/2009. (VI. 3.) 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 Bi-

zottság elé terjesztésérôl.

Határidô: 2009. szeptember 30.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 27. pontja: Javaslat a Studio Metropo-
litana Kht. nonprofit korlátolt felelôsségû társasággá
való átalakítására és alapító okiratának módosítására.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

862/2009. (VI. 3.) 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-

kezdésének e) pontjában foglaltak alapján, a társa-

ság legfôbb szervének hatáskörében eljárva úgy

dönt, hogy a Studio Metropolitana Urbanisztikai

Kutató Központ Közhasznú Társaság, a gazdasági

társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 365. § 

(3) bekezdésének megfelelôen nonprofit korlátolt

felelôsségû társaságként mûködjön tovább, és elne-

vezése Studio Metropolitana Nonprofit Korlátolt

Felelôsségû Társaságra változzon.

863/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
A Studio Metropolitana Urbanisztikai Kutató Köz-

pont Közhasznú Társaság alapító okiratát az 1. szá-

mú melléklet szerinti tartalommal módosítja és fel-

kéri a fôpolgármestert az alapító okirat módosítás

és a 2. számú melléklet szerinti, módosításokkal

egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírásá-

ra és kiadására.

Határidô: 30 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 28. pontja: Kérelem a helyi közforgalmú
közlekedés 2009. évi normatív támogatására.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

864/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja a helyi közforgalmú közlekedés norma-

tív támogatásához szükséges kérelmet és felkéri a

fôpolgármestert annak benyújtására.

865/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Kijelenti, hogy a budapesti helyi közforgalmú köz-

lekedési rendszert 2009. évben is folyamatosan

fenn kívánja tartani.

866/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Kijelenti, hogy a budapesti helyi közlekedés fej-

lesztéseihez Budapest Fôváros Önkormányzatának

költségvetésérôl szóló 15/2008. (III. 15.) Fôv. Kgy.

rendeletében 2008. évre összesen 24 481,5 M Ft

vissza nem térítendô fejlesztési célú támogatást

biztosított a következô feladatokra:

– a helyi közforgalmú közlekedés támogatása:

9708,2 M Ft, 

– az M2 metróvonal felújítása: 2836,3 M Ft, 

– az M2 metróvonal jármûállomány cseréje:

8859,9 M Ft,

– 1-es és 3-as villamosok fejlesztése: 42,5 M Ft,

– Észak-Déli Regionális Gyorsvasút megvalósítá-

sa: 20,4 M Ft,

– 4-es metró I. szakasz építése: 3014,2 M Ft.

867/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Kijelenti, hogy a BKV Zrt.-vel pályázati eljárás

nélkül, a közszolgáltatással közvetlenül megbízva

kötötte meg a közszolgáltatási szerzôdést.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 29. pontja: Javaslat a Budapest Fôváros
Önkormányzata és Budapest IV. kerület, Újpest Önkor-
mányzata közötti, a „Településszerkezeti egységekre vo-
natkozó kerületi építési szabályzat készítésérôl” szóló
megállapodás elfogadására.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

868/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti Budapest IV kerület, Újpest

Önkormányzatával a „Településszerkezeti egy-

ségekre vonatkozó kerületi építési szabályzat ké-

szítésérôl” szóló megállapodást az elôterjesztés 
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1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelôen,

és felhatalmazza a fôpolgármestert annak aláírására.

Határidô: 30 napon belül

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 30. pontja: A CLUSNET (Klaszterek és
városok) projekt Partnerségi Megállapodásának aláírása.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

869/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a CLUSNET (Klaszterek és

városok) elnevezésû INTERREG IVC programra

vonatkozó Partnerségi Megállapodást a 2. sz. mel-

léklet szerinti tartalommal.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

870/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert a 2. sz. melléklet szerinti

tartalmú angol és francia nyelvû Partnerségi Meg-

állapodás aláírására.

Határidô: 2009. június 5.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 31. pontja: FTSZV Kft.-vel kötendô
2009. éves közszolgáltatási szerzôdés.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

871/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Fôvárosi Település-

tisztasági és Környezetvédelmi Kft.-vel kötendô

2009. évi közszolgáltatási szerzôdést a jelen elôter-

jesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és fel-

kéri a fôpolgármestert annak aláírására.

Határidô: 30 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 32. pontja: Gyermekek meghívása és
vendégül látása a földrengéstôl sújtott olaszországi
Abruzzo régióból.

Elôadó: Bihary Gábor

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

872/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, hogy vizsgálja meg, mi-

képpen csatlakozhat a Fôvárosi Önkormányzat a

Régiók Bizottsága magyar nemzeti küldöttsége

kezdeményezéséhez gyermekek meghívásával és

ellátásával a földrengés sújtotta olaszországi

Abruzzo régióból.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

873/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a kerületi önkormányzatokat, hogy adottsá-

gaikat mérlegelve vizsgálják meg a kezdeménye-

zéshez való csatlakozásuk lehetôségét.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 33. pontja: A BTI Zrt.-vel kötendô 2009.
éves közszolgáltatási szerzôdés.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

874/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Budapesti Temetkezési

Intézet Zrt.-vel kötendô 2009. évi közszolgáltatási

szerzôdést a jelen elôterjesztés 1. sz. melléklete

szerinti tartalommal, és felkéri a fôpolgármestert

annak aláírására.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 34. pontja: Az FKF Zrt.-vel kötendô
2009. éves közszolgáltatási szerzôdések.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

875/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Fôvárosi Közterület-fenn-

tartó Zrt.-vel kötendô 2009. évi köztisztasági köz-

szolgáltatási szerzôdést a jelen elôterjesztés 1. sz.

melléklete szerinti tartalommal, valamint felkéri a

fôpolgármestert annak aláírására.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor 

876/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fôvárosi Közterület-fenn-

tartó Zrt.-vel kötendô 2009. évi közútkezelési köz-

szolgáltatási szerzôdést a jelen elôterjesztés 2. sz.

melléklete szerinti tartalommal, valamint felkéri a

fôpolgármestert annak aláírására.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 35. pontja: Javaslat az FKF Zrt. 2009.
évi közútkezelési közszolgáltatási szerzôdésének 1. sz.
módosítására.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

877/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
megbízza a Fôvárosi Közterület-fenntartó Zrt.-t 

a Fôvárosi Önkormányzat és az FKF Zrt. között
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2008. július 14-én megkötött közszolgáltatási

keretszerzôdés 5.3., valamint 5.2. pontjában meg-

határozott közszolgáltatási feladatok körében a 

jelen elôterjesztés 1. számú mellékletében részlete-

sen meghatározott többletfeladatokkal oly módon,

hogy egyben kötelezi az adatvédelmi elôírások ma-

radéktalan betartására és felkéri a fôpolgármestert

a csatolt éves közútkezelési szerzôdés 1. számú

módosításának megkötésére.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

878/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy az éves közútke-

zelési szerzôdés 1. számú módosításában meghatá-

rozott többletfeladatok finanszírozását az FKF Zrt.

2009. évi közszolgáltatási fejlesztési díjhányadon

felüli számított nyereségének terhére biztosítja 

azzal, hogy ennek elmaradása esetén a felek az

alulkompenzációra vonatkozó keretszerzôdéses

rendelkezések alapján járnak el.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

879/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a 2010–2012. idô-

szakban költségvetési tervezés során, valamint a

vonatkozó éves közszolgáltatási szerzôdések meg-

kötésekor a köztisztasági és közútkezelési szolgál-

tatási feladatok szintjének meghatározásakor vegye

figyelembe az elôterjesztés 1. számú mellékletében

meghatározott naturális és költségadatokat.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 36. pontja: A Studio Metropolitana Kht.
éves közszolgáltatási szerzôdése.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

880/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Studio Metropolitana Kht.

és a Fôvárosi Önkormányzat közötti, 2009. évi

éves közszolgáltatási szerzôdést az elôterjesztôi ki-

egészítéssel módosított melléklet szerinti tartalom-

mal és felkéri a fôpolgármestert annak aláírására.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 37. pontja: Javaslat a Szilas-patak 
Budapest XV. kerület 88193 hrsz.-ú és 88194 hrsz.-ú 
ingatlanokon megépült mederszakasza tulajdonjogának
rendezésére.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

881/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-

gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló

75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet (Vagyonren-

delet) 16. § (1) bekezdése és 45. § (2) bekezdése 

a) pontja alapján úgy dönt, hogy jóváhagyja és a 

XV. kerületi Önkormányzattal megköti a Szilas-

patak Budapest XV. kerület, 88193 hrsz.-ú és

88194 hrsz.-ú ingatlanokon megépült mederszaka-

sza tulajdonjogának rendezésére vonatkozó megál-

lapodást.

882/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a jelen elôter-

jesztéshez 3. sz. mellékletként csatolt megállapo-

dás és annak elválaszthatatlan részét képezô 

T-81908 ttsz.-ú változási vázrajz aláírására.

Határidô: 60 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 38. pontja: Javaslat az Exim-Wood 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és  a BCS Holding Szol-
gáltató Kft. Bp. III. kerület, Bécsi út 343. sz. alatti ingat-
lannal kapcsolatos behajthatatlan követelés számviteli
rendezésére.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

883/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
a Budapest III. kerület, Bécsi út 343. sz. alatti,

19916/5 hrsz.-ú ingatlan ügyében a Fôvárosi 

Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti

tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007.

(XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 

44. § (2) bekezdés c) pontja alapján úgy dönt, hogy

az Exim-Wood Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft.-vel szemben fennálló 2 741 631 Ft összegû

követelése – a Fôvárosi Bíróság Gazdasági Kollé-

giuma 3.Fpk.01-04-006002/18 számú végzése

alapján – a gazdasági társaság megszüntetése miatt

behajthatatlan, ezért a követelésrôl lemond.

Határidô: 2009. I. félévi mérlegkészítés

Felelôs: dr. Demszky Gábor

884/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy intézkedjen a be-

hajthatatlan követelés számviteli rendezésérôl, 

annak a Vagyonrendelet 44. § (2) bekezdés alapján

történô leírásáról.

Határidô: 2009. I. félévi mérlegkészítés

Felelôs: dr. Demszky Gábor
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885/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
A Budapest III. kerület, Bécsi út 343. sz. alatti,

19916/5 hrsz-ú ingatlan ügyében a Fôvárosi Ön-

kormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti

tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007.

(XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 

44. § (2) bekezdés c) pontja alapján úgy dönt, hogy

a BCS Holding Szolgáltató Kft.-vel szemben fenn-

álló 2 729 968 Ft összegû követelése – a Fôvárosi

Bíróság Gazdasági Kollégiuma 2.Fpk.01-2004-

005586/27 számú végzése alapján – a gazdasági

társaság megszüntetése miatt behajthatatlan, ezért a

követelésrôl lemond.

Határidô: 2009. I. félévi mérlegkészítés

Felelôs: dr. Demszky Gábor

886/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy intézkedjen a 

behajthatatlan követelés számviteli rendezésérôl,

annak a Vagyonrendelet 44. § (2) bekezdés alapján

történô leírásáról.

Határidô: 2009. I. félévi mérlegkészítés

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 39. pontja: Javaslat az „Öt Fôváros 
Tornája” elnevezésû rendezvény támogatására.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

887/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
a „8421 Öt Fôváros Tornája” cím 2009. évi elô-

irányzata terhére 23 000 E Ft támogatást biztosít a

Budapesti Sportszövetségek Szövetsége részére a

2009. évi Öt Fôváros Tornája elnevezésû rendez-

vény lebonyolítására. Jóváhagyja, megköti a mel-

léklet szerinti támogatási szerzôdést és felkéri a

fôpolgármestert annak aláírására.

Határidô: a közgyûlési döntést követô 25 munka-

napon belül.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 40. pontja: „Budapest és vonzáskörzete
zajtérképe” címû projekt támogatási szerzôdésének 
3. számú módosítása.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

888/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a melléklet szerinti támoga-

tási szerzôdés 3. számú módosítását, és felkéri a

fôpolgármestert annak aláírására.

Határidô: a döntést követô 20 munkanapon belül

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 41. pontja: Az Európai Mobilitási Hét-
hez és az Autómentes Naphoz való csatlakozás alapjául
szolgáló 2009. évi Karta elfogadása.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

889/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja a 2009. évi Karta tartalmát.

Felkéri a fôpolgármestert a Karta aláírására.

Határidô: 15 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 42. pontja: Közforgalmú folyami révek
felújítási támogatásának igénylése.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

890/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
egyetért a két dunai rév-átkelôhely (Bp. Megyer–

Bp. Békásmegyer, Bp. Soroksár–Bp. Csepel) terve-

zett felújításával.

891/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
A BKV Zrt. nyilatkozata alapján kijelenti, hogy a

két fôvárosi dunai rév-átkelôhelyet a BKV Zrt. út-

ján a jövôben is tartósan, de legalább 2015-ig üze-

meltetni kívánja, egyúttal tudomásul veszi, hogy a

támogatás megítélése esetén felújításra kerülô esz-

közök elidegenítésére 3 évig nem kerülhet sor.

892/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
A BKV Zrt. nyilatkozata alapján igazolja, hogy a

költségvetési támogatás elnyeréséhez szükséges

30%-os saját forrás (3 000 000 Ft + áfa) rendelke-

zésre áll.

893/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Felhatalmazza a fôpolgármestert, hogy a támogatá-

si kérelmet aláírja, és azt a Magyar Államkincstár

Budapesti és Pesti Megyei Regionális Igazgatósá-

gához benyújtsa.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

894/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Kijelenti, hogy a támogatást a beruházáslebony-

olítását végzô, a beruházással összefüggésben 

általános forgalmi adó levonására jogosult BKV

Zrt.-nek továbbítja.

895/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Tudomásul veszi, hogy a támogatási kérelem a jog-

szabályban meghatározott határidô lejárata miatt

2009. május 29-én benyújtásra került, és hozzájárul
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a pályázat utólagos jóváhagyással történô benyúj-

tásához.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 43. pontja: Javaslat Szily és Építôipari
TISZK pályázatok támogatási szerzôdéseinek módosítására.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

896/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja és módosítja a támogatási szerzôdést az

1. sz. melléklet szerinti tartalommal az ESZA 

Kht.-val a TÁMOP-2.2.3. Szily TISZK projektre és

felhatalmazza a fôpolgármestert a szerzôdés aláírá-

sára és kiadására.

Határidô: döntést követô 15 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

897/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja és módosítja a támogatási szerzôdést 

a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal az ESZA

Kht.-val a KMOP-4.1.1/A. Szily TISZK projektre

és felhatalmazza a fôpolgármestert a szerzôdés alá-

írására és kiadására.

Határidô: döntést követô 15 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

898/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja és módosítja a támogatási szerzôdést 

a  3. sz. melléklet szerinti tartalommal az ESZA

Kht.-val a KMOP-4.1.1/A Építôipari TISZK pro-

jektre és felhatalmazza a fôpolgármestert a 

4.1. szerzôdés aláírására és kiadására.

Határidô: döntést követô 15 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 44. pontja: Javaslat XVIII. kerületi kö-
zépfokú oktatás feladatellátásában való részvételre.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

899/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a XVIII. kerületi Önkormányzat

középfokú oktatási feladatainak ellátását közokta-

tási megállapodással, normatív módon támogatja.

Ennek érdekében a 2009/2010. tanévtôl kezdôdô-

en Budapest XVIII. kerület, Pestszentlôrinc–Pest-

szentimre Önkormányzatával közoktatási feladat

ellátására irányuló határozatlan idôre szóló keret-

megállapodást köt. A normatív fôvárosi hozzájá-

rulás összegét 80 000 Ft/tanév/tanulóban állapítja

meg a 2009/2010-es tanévre.

Határidô: 2009. augusztus 31.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

900/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a „Keretmegállapodás 

normatív fôvárosi hozzájárulás átadásáról” címû

megállapodást Budapest XVIII. kerület Pestszent-

lôrinc-Pestszentimre Önkormányzatával az 1. számú

melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a fôpol-

gármestert a megállapodás aláírására és kiadására.

Határidô: 2009. augusztus 31.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

901/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a 2009/2010-es

tanévre vonatkozó konkrét hozzájárulások összegét

a tanévi feladatváltozásokkal egyidejûleg terjessze

a Közgyûlés elé.

Határidô: 2009. október 30.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 45. pontja: Közhasznúsági jelentés és
beszámoló a Támasz Alapítvány 2008. évi mûködésérôl.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

902/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy újra kíván szavazni a határozati ja-

vaslatokról.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

903/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
tudomásul veszi a Támasz Alapítvány 2008. évi

mûködésérôl szóló közhasznúsági jelentést és be-

számolót.

904/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a Támasz Alapít-

vány 2008. évi tevékenysége legfontosabb adatai-

nak az alapító hivatalos lapjában történô nyilvános-

ságra hozataláról gondoskodjon.

Határidô: döntést követô 30 napon belül

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 46. pontja: Javaslat Budapest Fôváros
Önkormányzata és Budapest Fôváros XII. kerület Hegy-
vidék Önkormányzata között a közterület-felügyeleti fela-
datok átadás-átvételérôl szóló megállapodás megkötésére.

Elôadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

905/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
– figyelemmel a 74/1999. (XII. 30.) Fôv. Kgy.

rendelet 1. § (3) bekezdésére – úgy dönt, hogy

az elôterjesztés 

– az elôterjesztô által módosított – 3. számú mel-

léklete szerinti tartalommal jóváhagyja, megköti

a Budapest Fôváros Önkormányzata és a Buda-
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pest Fôváros XII. kerület Hegyvidék Önkor-

mányzata között, a közterület-felügyeleti feladat

átadás-átvételérôl szóló megállapodást és felké-

ri a fôpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidô: 30 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 47. pontja: Javaslat Budapest Fôváros
Önkormányzata és Budapest VIII. kerület, Józsefváros
Önkormányzata közötti a közterület-felügyeleti feladatok
átadás-átvételérôl, ellátásáról szóló megállapodás mó-
dosítására.

Elôadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

906/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 48. pontként tárgyalja meg a

„Javaslat Pro Scholis Urbis Közalapítvány alapító

okiratának módosítására” címû elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

907/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti az elôterjesztés 6. számú mel-

léklete szerint a Budapest Fôváros Önkormányzata

és Budapest Fôváros VIII. ker. Józsefváros Önkor-

mányzata között létrejött, a közterület-felügyeleti

feladatok átadás-átvételérôl, ellátásáról szóló meg-

állapodás módosítását és felkéri a fôpolgármestert

a módosító okirat aláírására.

Határidô: 2009. június 30.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

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

A napirend 49. pontja: Javaslat átutalás kezdemé-
nyezésére az Idegenforgalmi célú bizottsági keretbôl tá-
mogatott alapítványok és társadalmi szervezetek számára.

Elôadó: Somlyódy Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

912/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Gazdasági Bizottság 236/2009.

(V. 19.) sz. határozata alapján a „9211 Idegenfor-

galmi célú bizottsági keret céltartalék”-ból történt

átcsoportosítást követôen a „8211 Idegenforgalmi

célú bizottsági keret” terhére 24 000 E Ft összegû

támogatás átutalását engedélyezi az alábbi alapít-

ványok és társadalmi szervezetek számára:
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Támogatás 
Szervezet Program összege

(ezer Ft) 

Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány Budapesti Mahler Ünnep 2009. 500  

Belvárosi Zenei Alapítvány Belvárosi Zenei Fesztivál 2009. 500  

„Budapesti Vonósok” Alapítványa A Budapesti Vonósok színes zenei palettája – Vivalditól a jazzig 500  

Musica Hermina Alapítvány Zenei Fesztivál a Vajdahunyad- várban 2 000  

Duna Mûvészeti Társaság Nemzetközi 
XIV. Duna Karnevál Nemzetközi Multikulturális Fesztivál 3 000

Multikulturális Alapítvány 

Feeling Tánccsoport, Szabadidô 
VI. Csepeli Országos Táncfesztivál 1 500

és Kulturális Egyesület   

Táncház Egyesület XXVIII. Országos Táncháztalál-kozó és Kirakodóvásár 1 500  

Aquincum Baráti Kör Aquincumi Játékok 2009. 1 000  

Artopolis Mûvészeti és Kulturális PLACCC 2009 Mûvészet a helyszínen – köztéri mûvészetek
Közhasznú Egyesület nemzetközi fesztiválja 500  

Titanic Filmjelenlét Alapítvány 16. Titanic Nemzetközi Filmfesztivál 3 000  

Angolnyelvû Színház Közhasznú Alapítvány A Merlin 2009. évi nemzetközi programsorozata 2 000  

Mangalicatenyésztôk Országos Egyesülete 
Mangalica Fesztivál 2009. 1 500

és a Variomobil Kft. konzorciuma

Nemzetközi Turisztikai Teniszverseny 
Turisztikai Teniszverseny 1 000

Alapítvány 15. 

Világjátékok Alapítvány XIV. Nyárbúcsúztató Éjszakai Futóverseny és Zenés Karnevál 1 000  

Harcos Tigrisek Kempo Karate
II. Nemzetközi Erzsébeti Sportgála 2 500

és Szabadidô SE 

Pest megyei Atlétikai Szövetség
XX. Jubileumi Bécs–Pozsony–Budapest Szupermaratoni Sport,
Kulturális és Turisztikai Fesztivál

2 000

Összesen: 24 000

Határidô: az engedélyezésre: azonnal, az utalvá-

nyozásra: szerzôdés szerint

Felelôs: a Gazdasági Bizottság elnöke



A napirend 50. pontja: Javaslat a 749/2009.(V. 14.)
Fôv. Kgy. határozat visszavonására.

Elôadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

913/2009.(VI.3.) Fôv.Kgy.h.
a 749/2009. (V. 14.) Fôv. Kgy. határozatát vissza-

vonja.

A napirend 51. pontja: Javaslat a fôvárosi gyermek-
védelmi alap- és szakellátás szakmai együttmûködésének
fejlesztésére.

Elôadók: Mitus Zsuzsanna, Germánné dr. Vastag

Györgyi, Horváth Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

914/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
a fôvárosi gyermekvédelmi alap- és szakellátás

szakmai együttmûködésének fejlesztésére készített

cselekvési tervet elfogadja. 

915/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy készüljön tájékoztató a fôvárosi

gyermekvédelmi alap- és szakellátás szakmai

együttmûködésének fejlesztésére készített cselek-

vési terv megvalósulásáról.

Határidô: 2010. június

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 52. pontja: Beszámoló a Budapesti In-
formáció-gazdálkodási Alap 2008. évi felhasználásáról.

Elôadó: Katona Kálmán távollétében Bánsághi Tamás

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

916/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
a Budapesti Információ-gazdálkodási Alap 2008.

évi felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja.

A napirend 53/a. pontja: Jelentés a lejárt határidejû
közgyûlési határozatok végrehajtásáról.

Elôadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

917/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
a lejárt határidejû közgyûlési határozatokról szóló

jelentést elfogadja.

– Az 1272/2007. (VIII. 30.) sz. határozat végre-

hajtási határidejét 2010. június 30-ra módosítja,

– az 1983/2007. (XI. 29.) sz. határozat végrehaj-

tási határidejét 2009. június 30-ra módosítja,

– az 1986/2007. (XI. 29.) sz. határozat végrehaj-

tási határidejét 2009. június 30-ra módosítja,

– a 21/2009. (I. 29.) sz. határozat végrehajtási

határidejét 2009. szeptember 30-ra módosítja,

– a 49/2009. (I. 29.) sz. határozat végrehajtási

határidejét 2009. szeptember 30-ra módosítja.

– a 76/2009. (I. 29.) sz. határozatot az alábbiak

szerint módosítja:

Úgy dönt, hogy Budapest Közlekedési Rendszeré-

nek Fejlesztési Terve 2020-ig megvalósításra szánt

közösségi közlekedés fejlesztésére irányuló pro-

jektjei között szerepelteti az indikatív projektlistá-

ban a XXIII. kerület, Vecsési út nyomvonalában

létesítendô aluljáró megépítését.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 54. pontja: Javaslat az Újpesti Szakorvo-
si Rendelôintézet felújításának megoldására.

Elôadó: Szalkai István

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

918/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
elviekben egyetért azzal, hogy a Budapest IV. kerü-

let, Görgey u. 30. alatti szakorvosi rendelôintézetet

fel kell újítani.

919/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a szükséges tárgya-

lásokat az érintettekkel folytassa le, a felújítás

mielôbbi elkezdéséhez szükséges fôvárosi döntése-

ket készíttesse elô és terjessze be a Közgyûlés

szeptemberi rendes ülésére.

Határidô: a Közgyûlés 2009. szeptemberi rendes

ülése

Felelôs: dr. Demszky Gábor

Képviselôi kérdések, interpellációk

A napirend 55. pontja: Javaslat a Fôvárosi Roma
Oktatási és Kulturális Központ beruházási okmányának
jóváhagyására.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

920/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az alternatív helyszínek felülvizs-

gálata és a VIII., Szentkirályi u. 7. sz. alatti épület-

re készített elôzetes megvalósíthatósági tanulmány

alapján a Budapest VIII., Szentkirályi utca 7. sz.

(hrsz.: 36540) alatti épületben, annak alkalmassá

tételével valósítja meg a Fôvárosi Roma Oktatási

és Kulturális Központot.

Felelôs: Demszky Gábor

Határidô: azonnal
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921/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Elfogadja a Fôvárosi Roma Oktatási és Kulturális

Központ 4. számú melléklet szerinti célokmányát,

és felhatalmazza a fôpolgármestert annak a mellék-

let szerinti tartalommal történô aláírására.

Határidô: a döntést követô munkanap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

922/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Visszavonja a 490/2009. (IV. 30.) számú határoza-

tát, egyidejûleg megköti az Oktatási és Kulturális

Minisztériummal és az Önkormányzati és Terület-

fejlesztési Minisztériummal a roma oktatási és kul-

turális központ létrehozásáról szóló, az elôter-

jesztôi kiegészítés 1. számú melléklete szerinti tá-

mogatási szerzôdést, egyben felkéri a fôpol-

gármestert a támogatási szerzôdés aláírására.

Határidô: 2009. július 30.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

923/2009. (VI. 3.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, vizsgálja meg a beruhá-

zás felgyorsításának valamennyi lehetséges módját

és azt terjessze a Közgyûlés elé.

Határidô: 2009. június 30.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

Kelt a Fôvárosi Közgyûlés 2009. június 3-i ülésén.

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

fôjegyzô fôpolgármester
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FÔVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA 
(KÉTHELY)

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): 

A szerzôdés tárgya: Áru beszerzés   

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

megrendelô,

Torking Kft. (Nagykanizsa, Cserfô hegy 010470 hrsz.) mint vállalkozó.                               

A szerzôdés értéke: 7 455 041 Ft + áfa

Szerzôdés  kezdô idôtartama: 2009. május 14.

Szerzôdés befejezô idôtartama: 2010. június 30.

Kéthely, 2009. június 10.

Gilikter Gabriella sk.

intézményvezetô   
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TÁJÉKOZTATÓ 
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRÔL

Budapest Fôváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselô-testülete

– az 265/2009. (IV. 29.) ök. számú határozatával Budapest, XV. kerületben a (98093/55) hrsz.-ú közútnak a

Liva-malom utca
elnevezést adta.

TÁJÉKOZTATÓ 
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRÔL

Budapest Fôváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselô-testülete

– az 266/2009. (IV. 29.) ök. számú határozatával Budapest, XV. kerületben a (98093/30) hrsz.-ú közútnak a

Patakpart utca
elnevezést adta.

TÁJÉKOZTATÓ 
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRÔL

Budapest Fôváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselô-testülete

– az 267/2009. (IV. 29.) ök. számú határozatával Budapest, XV. kerületben a (98093/76) hrsz.-ú közútnak a

Malomrét utca
elnevezést adta.

TÁJÉKOZTATÓ 
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRÔL

Budapest Fôváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselô-testülete

– az 268/2009. (IV. 29.) ök. számú határozatával Budapest, XV. kerületben a (98093/53) hrsz.-ú közútnak a

Kenderföld utca
elnevezést adta.
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TÁJÉKOZTATÓ 
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRÔL

Budapest Fôváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselô-testülete

– az 269/2009. (IV. 29.) ök. számú határozatával Budapest, XV. kerületben a (98093/31) hrsz.-ú közútnak a

Lóherés utca
elnevezést adta.

TÁJÉKOZTATÓ 
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRÔL

Budapest Fôváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselô-testülete

– az 270/2009. (IV. 29.) ök. számú határozatával Budapest, XV. kerületben a (98093/16) hrsz.-ú közútnak a

Hambár utca
elnevezést adta.

TÁJÉKOZTATÓ 
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRÔL

Budapest Fôváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselô-testülete

– az 271/2009. (IV. 29.) ök. számú határozatával Budapest, XV. kerületben a (98093/32) és (98093/34) hrsz.-ú

közutaknak az

Újfalusi út
elnevezést adta.

TÁJÉKOZTATÓ 
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRÔL

Budapest Fôváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselô-testülete

– az 272/2009. (IV. 29.) ök. számú határozatával Budapest, XV. kerületben a (98093/1) hrsz.-ú közútnak a

Lencsike utca

elnevezést adta.
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TÁJÉKOZTATÓ 
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRÔL

Budapest Fôváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselô-testülete

– az 273/2009. (IV. 29.) ök. számú határozatával Budapest, XV. kerületben a (98089/3), (98089/71)

és (98089/73) hrsz.-ú közutaknak a

Turjános körút
elnevezést adta.

TÁJÉKOZTATÓ 
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRÔL

Budapest Fôváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselô-testülete

– az 274/2009. (IV. 29.) ök. számú határozatával Budapest, XV. kerületben a (98089/41) hrsz.-ú közútnak a

Kékszilva út

elnevezést adta.

TÁJÉKOZTATÓ 
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRÔL

Budapest Fôváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselô-testülete

– az 275/2009. (IV. 29.) ök. számú határozatával Budapest, XV. kerületben a (98089/95) és (98089/103) hrsz.-ú

közutaknak a

Barack utca
elnevezést adta.

TÁJÉKOZTATÓ 
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRÔL

Budapest Fôváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselô-testülete 

– az 276/2009. (IV. 29.) ök. számú határozatával Budapest, XV. kerületben a (98089/66) hrsz.-ú közútnak a

Paszternák utca
elnevezést adta.
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TÁJÉKOZTATÓ 
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRÔL

Budapest Fôváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselô-testülete

– az 277/2009. (IV. 29.) ök. számú határozatával Budapest, XV. kerületben a (98089/10), (98089/42) 

és (98089/55) hrsz.-ú közutaknak a

Nadály utca
elnevezést adta.

TÁJÉKOZTATÓ 
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRÔL

Budapest Fôváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselô-testülete

– az 278/2009. (IV. 29.) ök. számú határozatával Budapest, XV. kerületben a (98089/83) hrsz.-ú közútnak a

Káka köz
elnevezést adta.

TÁJÉKOZTATÓ 
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRÔL

Budapest Fôváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselô-testülete

– az 279/2009. (IV. 29.) ök. számú határozatával Budapest, XV. kerületben a (98089/14), (98089/23)  

és (98089/31) hrsz.-ú közutaknak a

Hagyma utca
elnevezést adta.

TÁJÉKOZTATÓ 
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRÔL

Budapest Fôváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselô-testülete

– az 280/2009. (IV. 29.) ök. számú határozatával Budapest, XV. kerületben a (98089/84) hrsz.-ú közútnak a

Kukorica utca
elnevezést adta.
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TÁJÉKOZTATÓ 
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRÔL

Budapest Fôváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselô-testülete

– az 281/2009. (IV. 29.) ök. számú határozatával Budapest, XV. kerületben a (98096) hrsz.-ú közútnak a

Erdô menti út
elnevezést adta.
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