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I. rész

Budapest Főváros Közgyűlésének
73/2009. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, 
valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, 

szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági díjának Budapest főváros közigazgatási 
területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 

4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Az 1993. évi CIV. törvény által módosított, az árak 
megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvényben 
kapott felhatalmazás alapján Budapest Főváros Közgyű-
lése az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű ál-
tal szolgáltatott ivóvíz, és az önkormányzat tulajdoná-
ban lévő víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, 
szennyvíztisztítás és szennyvízkezelés legmagasabb ha-
tósági díjának megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás 
feltételeiről a következők szerint rendelkezik.

1. §

Az önkormányzati tulajdonú víziközműből szol-
gáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú 
víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szenny-
víztisztítás és szennyvízkezelés legmagasabb hatósági 
díjának Budapest főváros közigazgatási területén törté-
nő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről 
szóló 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekez-
dés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) (A szolgáltató által alkalmazható legmagasabb ható-
sági díjtételek Budapest főváros közigazgatási területén:) 

„a) Fővárosi Vízművek Zrt.
Az ivóvíz-szolgáltatási díjat az ivóvíz-alapdíj és az 

ivóvíz-alapdíjon felüli ivóvíz-fogyasztási díj együttesen 
képezik.

Nem lakossági ivóvíz-alapdíj:
– 0 m3 napi átlagfogyasztás mellett évente 0 Ft,
–  0 m3-nél nagyobb, de legfeljebb 7,5 m3 napi átlag-

fogyasztás mellett évente 11 760 Ft,
– 7,5 m3-nél nagyobb, de legfeljebb 15 m3 napi átlag-

fogyasztás mellett évente 42 960 Ft,
– 15 m3 napi átlagfogyasztás felett évente 70 200 Ft.

Lakossági ivóvíz-alapdíj:
– amennyiben a számlán szereplő tárgyidőszaki fo-

gyasztás nagyobb, mint „0”, az alapdíj nagysága 
150 Ft/bekötés/hónap.

– amennyiben a számlán szereplő tárgyidőszaki fo-
gyasztás „0”, az alapdíj nagysága az adott idő-
szakra vonatkozóan „0”.

– Ivóvíz-alapdíjon felüli ivóvíz-fogyasztási díj: 
 182,3 Ft/m3

A megállapított díj az általános forgalmi adót nem tar-
talmazza.

2. §

A rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Fővárosi Vízművek Zrt. és a Fővárosi Önkormány-
zat között érvényben lévő Szindikátusi és Menedzsment 
Szerződésben meghatározott díjképlet, és annak egysé-
ges értelmezésére vonatkozó 2000. évi Megállapodás-
ban rögzített előírásokból eredő szerződéses kötelezett-
ség szükségessé teszi a szolgáltató által alkalmazható 
legmagasabb hatósági díjtétel újbóli megállapítását Bu-
dapest főváros közigazgatási területén. 

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A szolgáltató által alkalmazható legmagasabb ható-
sági díjtétel újbóli megállapítását a Fővárosi Vízművek 
Zrt. és a Fővárosi Önkormányzat között érvényben lévő 
Szindikátusi és Menedzsment Szerződésben meghatáro-
zott díjképlet, és annak egységes értelmezésére vonatko-
zó 2000. évi Megállapodásban rögzített előírásokból ere-
dő szerződéses kötelezettség teszi szükségessé. 

A kéttényezős ivóvízdíj elemei az alapdíj, és az alap-
díjon felüli ivóvíz-fogyasztási díj. A két tényező együtte-
sen jelenti a szolgáltatási díjat.

A felülvizsgálat alapján a szolgáltatás díjára a feltün-
tetett egységár alkalmazása indokolt.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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Budapest Főváros Közgyűlésének
74/2009. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról

és azok alkalmazási feltételeiről

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 
16. § (1) bekezdése és az árak megállapításáról szóló 
1990. évi LXXXVII. tv. 7. §-ban foglalt felhatalmazás 
alapján Budapest Főváros Közgyűlése a Budapesti Köz-
lekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továb-
biakban: BKV Zrt.) hatósági árformába tartozó díjait, 
mint legmagasabb hatósági árat és azok alkalmazási fel-
tételeit a következőkben állapítja meg:

I.
Általános rendelkezések 

1. §

(1) A különböző éves bérletek az év első napjától az 
adott időszakot követő első hónap 5-én 24 óráig érvénye-
sek. Használatuk igazolványhoz kötött. A teljes árú éves 
bérletek csak érvényes általános bérletigazolványban, a 
tanuló éves bérletek csak érvényes diákigazolvánnyal, a 
nyugdíjas éves bérletek csak érvényes nyugdíjas bérletiga-
zolványban használhatók. A kedvezményes éves bérletek 
12 db, egyenként egy – meghatározott – naptári hónapra (a 
hónap első napjától a hónap utolsó napján 24 óráig, kivéve 
a decemberit, amely január 5-én 24 óráig) érvényes szel-
vényből álló tömb formájában kerülnek forgalomba. A tel-
jes árú éves bérletek a Volánbusz Zrt. által kiadott Volán-
BKSZ bérletigazolványokkal is használhatók.

(2) A szemeszterre szóló Budapest-bérlet a tanév 1. il-
letve 2. félévére váltható. Az első félévre vásárolt bérlet 
szeptember 1-jétől a következő év január 31-éig, a má-
sodik félévre vásárolt bérlet február 1-jétől június 30-
áig érvényes. A bérlet csak érvényes diákigazolvánnyal 
használható.

(3) A negyedéves bérletek tetszőleges kezdőnappal 
válthatóak, érvénytartamuk 100 nap. Használatuk igazol-
ványhoz kötött; a teljes árú bérlet csak érvényes általános 
bérletigazolványban, a tanulóbérlet csak érvényes diák-
igazolvánnyal, a nyugdíjasbérlet csak érvényes nyugdí-
jas bérletigazolványban használható. A teljes árú negyed-
éves bérletek a Volánbusz Zrt. által kiadott Volán-BKSZ 
bérletigazolványokkal is használhatók.

(4) A különböző havi bérletek (budapesti, környéki, 
HÉV) tetszőleges kezdőnappal válthatóak, érvénytarta-
muk egy hónap. Az adott hónap adott napjától (kezdő-
naptól) a következő hónapnak a kezdőnappal megegyező 
napot megelőző napjáig használható, a hónap 1-jei kez-
dőnap esetén a hónap utolsó napjáig érvényes. (Például a 

hónap 10-étől váltott bérlet a következő hónap 9-éig ér-
vényes, a február 1-jétől váltott február 28-áig, a márci-
us 1-jétől váltott március 31-éig érvényes és így tovább). 
Használatuk igazolványhoz kötött: a teljes árú bérletek 
csak érvényes általános bérletigazolványban, a tanuló- 
bérletek csak érvényes diákigazolvánnyal, a nyugdíjas, 
és a mozgáskorlátozottaknak szóló bérletek csak érvé-
nyes nyugdíjas bérletigazolványban, a kisgyerekeseknek 
szóló bérletek csak érvényes kisgyerekes bérletigazol-
ványban használhatók. A teljes árú budapesti havi bérle-
tek a Volánbusz Zrt. által kiadott Volán-BKSZ bérletiga-
zolványokkal is használhatók.

(5) A kétheti bérlet a feltüntetett nap 0 órától az azt 
követő tizenharmadik nap 24 óráig érvényes. Használa-
ta általános bérletigazolványhoz kötött. A teljes árú kéthe-
ti bérlet a Volánbusz Zrt. által kiadott Volán-BKSZ bérlet-
igazolványokkal is használható.

(6) A hetijegy a feltüntetett nap 0 órától az azt követő 
hatodik nap 24 óráig érvényes. Át nem ruházható, az uta-
zás megkezdése előtt a tulajdonos köteles nevét a jegyen 
nyomtatott betűkkel feltüntetni. 

(7) A 72 órás jegy a vásárlásakor a vevő kérésének 
megfelelően feltüntetett kezdő időponttól (hónap, nap, 
óra, perc) számított 72 órán át (azaz az érvényesség kez-
detét követő 3. napnak az érvényesség kezdeteként meg-
jelölt időpontjáig) érvényes.

(8) A 24 órás jegy a vásárlásakor a vevő kérésének 
megfelelően feltüntetett kezdő időponttól (hónap, nap, 
óra, perc) számított 24 órán át (azaz az érvényesség kez-
detét követő napnak az érvényesség kezdeteként megje-
lölt időpontjáig) érvényes. 

(9) A családi jegy a vásárlásakor a vevő kérésének 
megfelelően feltüntetett kezdő időponttól (hónap, nap, 
óra, perc) számított 48 órán át (azaz az érvényesség kez-
detét követő 2. napnak az érvényesség kezdeteként meg-
jelölt időpontjáig) érvényes. A családi jegyet 1 vagy 2 fel-
nőtt (18 éven felüli személy), legalább 1, de legfeljebb 
7 fő, legfeljebb 14 éves gyermekkel együtt, egy jármű-
ben (szerelvénynél egy kocsiban) történő utazásnál veheti 
igénybe. A tanulók érvényes diákigazolvánnyal, külföldi 
diákok ennek hiányában útlevéllel használhatják. Iskolás 
kor alatti gyermekek esetében igazolás nem szükséges.

(10) A kedvezményes csoportos tanulójegy a feltün-
tetett kezdő időponttól (hónap, nap, óra, perc) számított 
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24 órán át érvényes. A kedvezményes csoportos tanulóje-
gyet magyarországi székhelyű iskola rendelheti meg két 
példányban kitöltve a megrendelőlapot. A jegy árát át-
utalással, készpénzes vagy bankkártyás fi zetéssel egyen-
lítheti ki, és a BKV Zrt. kijelölt bérletpénztáraiban vehe-
ti át. A jegyet a megrendelő legalább 10, legfeljebb 40 
fő általános vagy középiskolás tanulója (illetve az isko-
lánál vendégségben lévő, akár külföldi tanulók) és leg-
feljebb 2 fő kísérő egy járműben (szerelvény esetén egy 
kocsiban) együtt utazva használhatja. A tanulóknak ren-
delkezniük kell érvényes diákigazolvánnyal, külföldi di-
ákoknak ennek hiányában útlevéllel, melyet ellenőrzés-
kor fel kell mutatni. 

Abban az esetben, ha valamilyen oknál fogva az igény-
be vevő diákok diákigazolványa nincs meg (elveszett, 
vagy még nem került kiadásra, illetve egyáltalán nem is 
kerül kiadásra, mert a diákok nem használják), vagy a 
megrendelő iskolánál vendégségben (diákcsere progra-
mok, sportverseny, stb.) lévő diákok esetében a taninté-
zet igazgatója a diák tanuló státuszát igazolhatja, mellyel 
együtt kell ellenőrzéskor a kedvezményes csoportos ta-
nulójegyet felmutatni.  

(11) A (7)–(10) bekezdésben szereplő jegyfajták ese-
tében az érvényességi időn belül megkezdett utazás az 
éppen igénybe vett járművön akkor is befejezhető, ha a 
jegy közben lejár.

(12) A kerékpárbérlet a Budapesten érvényes kedvez-
ményes éves, negyedéves és havi bérletek, szemeszter-
re szóló Budapest-bérlet, valamint a HÉV-bérletek teljes 
árú és kedvezményes változataihoz matrica formájá-
ban vásárolható meg. A kerékpárbérletnek havi változa-
ta van, negyedéves bérletnél kerékpárbérletként három, 
szemeszterre szóló Budapest-bérletnél öt darab havi mat-
ricát kell felragasztani. 

A matrica a bérlet vásárlásától függetlenül, utólag is 
megvásárolható, de azt a pénztárosnak kell a szelvényre 
ragasztani. Az utólag vásárolt kerékpárbérlet-matrica ér-
vényessége is csak a bérletszelvény lejáratának időpont-
jáig tart. Negyedéves bérlet és szemeszterre szóló Bu-
dapest-bérlet esetén a már letelt hónap után nem, de a 
megkezdett és még hátralévő hónapra csak úgy lehet ke-
rékpárbérletet vásárolni, ha a kerékpárbérlet-matrica va-
lamennyi hátralévő hónapra kiadásra kerül. Ezen bérletek 
cseréjénél is hasonlóan kell eljárni. Kerékpár szállítására 
csak a BKV Zrt. arra kijelölt és piktogrammal megjelölt 
járművein jogosít. A kerékpárbérlet a közigazgatási ha-
tártól függetlenül az adott járatok teljes vonalhosszán ér-
vényes. Nem vásárolható kerékpárbérlet a havi áras éves 
bérletekhez, a kétheti bérlethez, a mozgáskorlátozottak-
nak szóló bérlethez és az éves összvonalas bérlethez.

 (13) A kedvezményes éves bérletekhez havonta egy 
kerékpárbérlet vásárolható, melyet az adott hónapra szó-

ló szelvényre kell felragasztani. Időbeli érvényessége 
megegyezik azon bérletszelvényével, amelyre felragasz-
tották.

(14) Díjmentes utazásra jogosultak számára a kerék-
párbérletet az erre a célra szolgáló füzetbe kell a pénz-
tárosnak felragasztani, feltüntetve mellette annak az ér-
vényességét, amely az utas által megjelölt kezdőnaptól 
egy hónapig tart, a havi bérleteknél az 1. § (4) bekezdés-
ben leírt módon. A matricák csak a füzetben feltüntetett 
sorszámú, a tulajdonosát ingyenes utazásra jogosító ok-
mánnyal együtt érvényesek kerékpár szállítására a BKV 
Zrt. arra kijelölt és piktogrammal megjelölt járművein. 
A füzet érvényessége 1 év, de az utolsónak felragasztott 
matrica a mellé írt érvényességi idő végéig használható 
jogszerűen, függetlenül a füzet lejáratától.

(15) A (2)–(10), valamint a (12), és (14) bekezdés-
ben szereplő bérlet- és jegyfajták elővételben is megvált-
hatóak, az érvényességet vásárláskor a pénztáros tünteti 
fel a szelvényen, vagy füzeten. Ezen jegy- és bérletfajták 
közül azokat, amelyek érvényességi ideje részben vagy 
egészben 2011. évre, vagy későbbi időpontra esik, elő-
vételben csak az érvényesség kezdőnapja előtt legfeljebb 
30 nappal lehet értékesíteni, de a jelen rendeletben sze-
replő árak alkalmazása esetén a legkésőbbi kezdődátum 
a kiadás évében december 31-e lehet. A (12) és (13) be-
kezdésben szereplő kerékpárbérletet a hozzá kapcsolódó 
bérletszelvényre vonatkozó előírások szerint lehet elővé-
telben megváltani. A jegyek és bérletek visszamenőleges 
kezdőnappal nem adhatók ki.

(16) A vonaljegy érvényes egy utazásra, átszállás, út-
megszakítás és visszafelé utazás nélkül,  bélyegzős ké-
szülékkel történő érvényesítés esetén a kezeléstől szá-
mított legfeljebb 60 percig, éjszakai járatokon legfeljebb 
110 percig, a következő kivételtől eltekintve:

– A vonaljegy az érvényesség időtartama alatt a met-
róvonalak között – ideértve a földalatti vasutat is – 
átszállásra is jogosít, azonban az útmegszakítás és 
a visszafelé utazás nem megengedett.

A helyszínen váltott vonaljegy érvényessége azonos a 
vonaljegynél feltüntetettekkel. Váltható a járművön (ahol 
erre lehetőség van), vagy az utazási jogosultságot ellen-
őrző személyzettől. 

 (17) Az átszállójegy érvényes egy utazásra, egy át-
szállással, az utazás kezdőpontjától, illetve az átszállás 
helyétől távolodó irányban. Az átszálláson kívül útmeg-
szakításra nem jogosít. A jegyet minden felszálláskor ke-
zelni kell, első alkalommal az egyik, második alkalom-
mal a másik végén található számkockáknál, kivéve a 
metróvonalak közötti (ideértve a földalatti vasutat is) át-
szállást. Ha az érvényesítés bélyegzős készülékkel törté-
nik, az első kezeléstől számított legfeljebb 90 percig (éj-
szakai járaton történt kezelésnél 110 percig), ezen belül 
a második kezeléstől számítva legfeljebb 60 percig jogo-
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sít utazásra. Ha a második kezelés az éjszakai járatra való 
felszálláskor bélyegzős készülékkel történt, az érvényes-
ség a második kezelés időpontjától számított legfeljebb 
110 percig tart, függetlenül az első kezeléstől. A met-
róhálózatban az érvényesség minden esetben a belépés 
időpontjától számított legfeljebb 60 percig tart, még ak-
kor is, ha ez az első kezeléstől számított 90 (vagy éjsza-
kai járatról történő átszállásnál a 110) percet meghaladja. 
A második kezelés időpontja azonban egyik esetben sem 
lehet későbbi, mint az első kezeléstől számított 90, vagy 
ha az éjszakai járaton történt, 110 perc.

(18) A metrószakaszjegy érvényes a metrón és a 
földalatti vasúton az ezen vonalak közötti átszállással 
együtt egy utazásra, útmegszakítás és visszafelé utazás 
nélkül az utazás kezdőpontjától távolodó irányban össze-
sen legfeljebb 3 megálló távolságra, a kezeléstől számí-
tott legfeljebb 30 percig.

 (19) A gyűjtőjegyek 10 db vonaljegyet tartalmaznak. 
Érvényességük azonos a vonaljegynél feltüntetettekkel. 
A tömb vásárlás után szétbontható, a jegyek önmaguk-
ban is használhatók, a borító megőrzése nem kötelező. 
A gyűjtőjegyek jegydarabonkénti árusítása tilos. A gyűj-
tőjegy érvényes az éjszakai járatokra is a vonaljegynél 
megadott feltételekkel.

(20)  A környéki vonaljegyek érvényesek a Budapest 
közigazgatási határát átlépő, vagy csak azon kívül közle-
kedő autóbuszjáratoknak a közigazgatási határon kívüli 
szakaszain, egy utazásra, útmegszakítás és átszállás nél-
kül. Bélyegzős készülékkel történő érvényesítés esetén a 
kezeléstől számított legfeljebb 60 percig érvényes. A kör-
nyéki vonaljegyek érvényesek a környéki éjszakai jára-
tokra is.

(21) A mobil 60-90 jegy érvényessége a megrende-
lés időpontjától függ. A hétköznap (munkanap) 4:30-tól 
21:30-ig megrendelt jegyek 60 percig, az ezen kívüli idő-
szakban megrendeltek 90 percig jogosítanak korlátlan 
számú utazásra. Az utas az alkalmazott technológiától 
függő visszaigazolást kap. Az érvényességi idő lejáratát 
a mobil 60-90 jegy tartalmazza. A jegynek az ellenőrzés 
időpontjában érvényesnek kell lennie. Pótdíjazást von 
maga után, ha a jegy lejárt, illetve az, ha a jegy érvényes-
sége nem ellenőrizhető. A megrendelés során felmerülő 
díjak – a viteldíjon felül – az utast terhelik. Egy mobil-
készülék több utas mobil jegyének megvásárlására is fel-
használható. Ebben az esetben a jegyek érvényességéhez 
az szükséges, hogy együtt, egy kocsiban utazzanak és az 
utazás, illetve az ellenőrzés idején mindegyik jegy érvé-
nyes legyen.

A mobil 60-90 jegyet Magyarországon üzemképes és 
a mobiltelefonos jegyvásárlási szolgáltatás igénybevéte-
lére alkalmas mobiltelefonnal rendelkező utasok vehetik 
igénybe. A mobil 60-90 jegy részletes vásárlási és hasz-

nálati feltételeit és ellenőrzési módozatait a BKV Zrt. kö-
teles az „Utazási feltételek” között, valamint Üzletsza-
bályzatában közzétenni.

(22) A közösségi közlekedés járművein utazást meg-
kezdeni – a 9. § (1) c) pontjában foglaltak kivételével – 
csak érvényes jeggyel vagy bérlettel lehet. Az utas és a 
szolgáltató között ráutaló magatartás alapján is szerző-
dés jön létre. Ezért, ha az utas a szerződési feltételeket 
nem tartja be, vagy díjfi zetés nélkül utazik, és ellenőr-
zés esetén a helyszínen nem egyenlíti ki a pótdíjat, köte-
les arcképes igazolványt, vagy egyéb arcképes azonosí-
tó okmányt bemutatni. Ráutaló magatartásnak a járműre 
történő felszállás, vagy a peronzár átlépése minősül.

(23) A (16)-(19) bekezdésben felsorolt jegyeket a 
metrón, a földalatti vasúton és a HÉV olyan állomásain 
és megállóhelyein, ahol a peronzár vonal fel van festve, 
az utazás megkezdése előtt, a többi közlekedési eszkö-
zön a felszállás után a jegykezelő készülékkel kell érvé-
nyesíteni. Vonal-, gyűjtő-, helyszínen váltott vonal-, át-
szálló- vagy metrószakaszjeggyel történő utazás esetén a 
metróvonalak közötti átszállásnál nem kell új jegyet ér-
vényesíteni. A (20) bekezdésben szereplő környéki vo-
naljegyeket felszállás után kell érvényesíteni.

(24) A metrón, a földalatti vasúton és a HÉV azon 
állomásain és megállóiban, ahol peronzár vonal van fel-
festve, az utazás megkezdésének a felfestett bejárati, be-
fejezésének a kijárati peronzár vonal átlépése minősül.

(25)  A HÉV azon állomásain és megállóiban, ahol 
peronzár vonal van felfestve, a jegykezelés jegykezelő 
készülékkel vagy a személyzet által lehetséges.

(26) Különféle rendezvények (pl. színházi előadás, 
koncert, kiállítás, vásár, sportesemény, konferencia, 
kongresszus, stb.) belépőjegyeihez (részvételi kártyái-
hoz, kitűzőihez, stb.) rendezvényhez kapcsolódó jegy vá-
sárolható. A rendezvényhez kapcsolódó jegyet az utasok 
a belépőjeggyel együtt vásárolhatják meg az adott ren-
dezvényeket szervezőktől, illetve a jegyirodáktól. A ren-
dezvényhez kapcsolódó jegynek kétféle változata van:

a) Eseti rendezvényhez kapcsolódó jegy: a néhány órát 
meg nem haladó időtartamú rendezvényhez kap-
csolódó jegy a rendezvény kezdő időpontját meg-
előző és végét követő 2 órán át jogosít utazásra.

b) Időszaki (napijegy alapú) rendezvényhez kapcso-
lódó jegy: az egész napos vagy többnapos rendez-
vényekre, naptári napokra váltható rendezvényhez 
kapcsolódó jegyek 1-től 10 napig terjedő időtartam-
ra érvényesek, naponta 0 órától 24 óráig. A többna-
pos rendezvényhez kapcsolódó jegy esetében az ér-
vényesség napjainak egymást követő, összefüggő 
időszakot kell lefedniük.
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(27) A rendezvényhez kapcsolódó jegyeknek az adott 
rendezvény belépőjegyén kell felragasztott vagy nyom-
tatott formában szerepelni. A belépőjegynek tartalmaz-
nia kell a rendezvény kezdő és befejező dátumát, illetve 
időpontját. Az utasok az adott rendezvényre érvényes és 
a rendezvényhez kapcsolódó jeggyel ellátott belépőjegy 
felmutatásával vehetik igénybe a BKV Zrt. valamennyi 
járatát a vonalak teljes hosszán, HÉV-en pedig a közigaz-
gatási határon belül.

(28) A rendezvényhez kapcsolódó jegy szervezők, 
jegyirodák, stb. részére történő értékesítése csak legalább 
50 db rendezvényhez kapcsolódó jegy egyidejű megren-
delése esetén lehetséges.

2. §

(1) A kutyaszállítás díja a kutya méretétől függetlenül 
azonos az adott távolságra érvényes teljes árú menetdíj-
jal – de legfeljebb a vonaljegy árával –, az elővárosi vas-
út (HÉV) vonalain az 1. § (16), (17) és (19) bekezdésben 
szereplő jegyfajták a vonal teljes hosszára érvényesek. 
Díjmentes a kutya szállítása, ha az a kézipoggyász meg-
engedett méretét meg nem haladó, állatok utaztatására al-
kalmas eszközben történik a 4. § (1) bekezdésének meg-
felelően.

(2) A kutya számára csak teljes árú bérlet váltható. A 
bérletet általános bérletigazolványban kell használni, az 
arckép helyén „EB” felirattal, az általános bérletekre vo-
natkozó szabályok szerint.

(3) A vakvezető, a mozgáskorlátozottakat segítő és a 
rendőrségi kutya szállítása díjtalan.

3. §

(1) A bérletigazolványok kiállítási díja 250 Ft. A bér-
letigazolvány rovatait az utas köteles megfelelően kitöl-
teni. A teljes árú bérletigazolvány érvényessége 10 évig, 
a nyugdíjas bérletigazolvány érvényessége a rajta feltün-
tetett időpontig, de legfeljebb szintén 10 évig terjed. A 
bérletigazolványok kiváltásához egy darab 1 évnél nem 
régebbi, sima hátterű – más célra még nem használt – 
3,5x4,5 cm-es, jó minőségű igazolványkép szükséges, 
mely készülhet nyomtatóval is fotópapírra. A képen más 
személy(ek) vagy tárgy(ak) nem lehet(nek).

(2) A bérletigazolványt ki kell cserélni, ha
– az arcképről a tulajdonos kétségtelenül nem ismer-

hető fel,
– a bérletigazolvány oly mértékben megrongálódott, 

hogy érvényességét és a használat jogosságát meg-
állapítani nem lehet

– érvényessége lejárt.

(3) A bérletszelvényre a bérletigazolvány vagy diák-
igazolvány sorszámát, díjmentes utazásra jogosultak ke-
rékpárbérlet-füzetébe a díjmentes utazásra jogosító ok-
mány számát az első utazás megkezdése előtt tintával 
kötelező olvashatóan rávezetni, mert ennek hiányában 
utazásra nem jogosít. A hibás, elrontott sorszámot javí-
tani nem szabad, a bérletszelvényt a BKV Zrt. pénztá-
raiban 250 Ft kezelési díj ellenében ki kell cseréltetni. A 
kedvezményes éves bérletek esetében a kezelési díj 500 
Ft, a cseréhez a bérlettömb borítóját és a még fel nem 
használt havi szelvényeket is vissza kell hozni. A díj-
mentes utazásra jogosultak kerékpárbérlet-füzetét hibás, 
elrontott sorszám, vagy megrongálódás esetén cserélni 
kell. Ekkor a kezelési díjat füzetenként egyszer kell meg-
fi zetni, ha pedig a füzetben nincs felhasználható matrica, 
akkor új füzetet kell kiállítani.

(4) A bérletek, a 24 órás, a 72 órás, a heti-, a családi 
jegyek és a kedvezményes csoportos tanulójegy csak ér-
vényességük kezdete előtt válthatók vissza a BKV Zrt. 
Központi bérletpénztárában illetve a Pótdíjirodán 250 Ft 
kezelési díj ellenében. HÉV-jegyeknél csak az elővé-
telben megváltottak esetében és az érvényesség kezde-
te előtt van lehetőség visszaváltásra abban az esetben, ha 
visszaváltási értéke a 250 Ft-os kezelési díjat meghalad-
ja. Ugyancsak 250 Ft az elrontott vagy megrongálódott 
bérletszelvény kicserélésének díja.

(5) A havi árral rendelkező, évre szóló bérlet évköz-
ben is megvásárolható és visszaváltható. Vásárlás ese-
tén a már megkezdett hónapra eső havi árat ki kell fi zet-
ni, visszaváltás esetén csak a meg nem kezdett hónapra 
eső árat kell visszatéríteni 250 Ft-os kezelési díj levoná-
sa mellett. Visszaváltás a BKV Zrt. Központi bérletpénz-
tárában lehetséges.

(6) A teljes évre megvásárolható, kedvezményes éves 
és az éves összvonalas Budapest-bérlet az érvényesség 
kezdete előtt sem váltható vissza.

(7) A kerékpárbérlet önmagában nem váltható vissza. 
Amennyiben a bérletszelvényre, amelyre felragasztot-
ták, fennállnak a visszaváltás vagy csere feltételei, azzal 
együtt a kerékpárbérlet is visszaváltható. Ilyen esetben a 
kezelési díjat (250 Ft) a matricák számától függetlenül 
csak egyszer kell megfi zetni. Ezen felül a bérlet típusá-
nak megfelelő (kedvezményes éves bérlet esetén 500 Ft, 
más bérletek esetében 250 Ft) kezelési díj is fi zetendő. A 
díjmentes utazásra jogosultak esetében a kerékpárbérlet 
visszaváltásakor a kezelési díjat füzetenként egyszer kell 
felszámítani, függetlenül a matricák számától.

(8) A vonal-, metrószakasz-, átszálló-, gyűjtő-, kör-
nyéki, mobil 60-90 és helyszínen váltott vonaljegyek 
nem válthatók vissza.
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(9) Az elveszett jegyeket és bérleteket a BKV Zrt. nem 
pótolja.

4. §

(1) A helyi közösségi közlekedési eszközökön min-
den utas legfeljebb 2 db, egyenként 40x50x80 cm vagy 
200x20x20 cm méretet meg nem haladó, egy személy ál-
tal hordozható, a fel- és leszállást nem akadályozó ké-
zipoggyászt, illetve 1 db szánkót, 1 pár sílécet, 1 köteg 
facsemetét, 1 db gyermekkocsit, valamint 1 kisállatot 
szállíthat díjmentesen. A kisállatszállításra vonatkozó 
díjmentesség csak akkor vehető igénybe, ha az a kézi-
poggyász megengedett méretét meg nem haladó, állatok 
utaztatására alkalmas eszközben történik.

(2) A HÉV vonalain az (1) bekezdésben felsorolt 
méreteket meghaladó (túlméretes), de legfeljebb 1 db 
100x100x200 cm méretet meg nem haladó tárgy (cso-
mag) – megfelelően becsomagolva – a járművek meg-
felelő piktogrammal jelölt peronján díjfi zetés ellenében 
szállítható. A díj mértéke a távolság alapján számított tel-
jes árú menetdíjjal azonos (ami a közigazgatási határon 
belül vonaljegy, vagy gyűjtőjegy).

(3) Kerékpár csak díjfi zetés ellenében szállítható azo-
kon a közösségi közlekedési járműveken, amelyeknél a 
kerékpár szállítására utaló jelzés kívülről jól láthatóan el-
helyezésre került. Az ilyen jelzés nélküli járműveken ke-
rékpár szállítása tilos. A kerékpár szállításáért egy vo-
naljegyet vagy egy gyűjtőjegyet kell kezelni, amelyek a 
HÉV esetében az adott vonal teljes hosszára érvényesek. 

(4) Kerékpárbérlet vásárolható az 1. § (12)–(14) be-
kezdés szerint az ott meghatározott bérletszelvényekhez, 
illetve díjmentes utazásra jogosító okmányhoz az ott leírt 
módon. A kerékpárbérlet a kerékpár szállítására kijelölt 
vonalak teljes hosszára érvényes. A kerékpárbérlet mat-
rica formájában kerül forgalomba, amelyet a bérletszel-
vényre, vagy füzetre kell felragasztani.

(5) Amennyiben az utas budapesti bérlettel és HÉV-
bérlettel is rendelkezik, elegendő egy kerékpárbérletet 
vásárolnia, s annak matricája bármelyik bérletre felra-
gasztható. Amennyiben az utas csak az egyik fajta bér-
lettel, és az arra ragasztott kerékpárbérlettel rendelkezik, 
a közigazgatási határ átlépéséhez csak saját maga számá-
ra kell megfelelő jeggyel rendelkeznie, vagy jegyet vál-
tania.

5. §

(1) A BKV Zrt. jogosult a viteldíj lerovását és az uta-
zási feltételek – amelyeket a társaság köteles közzéten-
ni – betartását ellenőrizni. A viteldíj megfi zetésének és a 
kedvezmények jogos igénybevételének ellenőrzése érde-
kében az utasnak a jegyet, bérletet és a bérletigazolványt, 

diákigazolványt a társaság által arra feljogosított sze-
mélynek ellenőrzés céljából fel kell mutatni, kérésre át 
kell adni. Az ingyenes utazásra jogosító okmányt ellen-
őrzéskor fel kell mutatni. A HÉV-en és a környéki jára-
tokon kedvezmények igénybevételének jogosságát nem 
a jegy vagy bérlet megváltásakor, hanem az ellenőrzés-
kor kell igazolni.

(2) A BKV Zrt. az ellenőrzési és pótdíjazási tevékeny-
séggel más (jogi vagy természetes) személyt is megbízhat.

(3) Az ellenőrzésre feljogosított személyek civilben és 
egyenruhában egyaránt ellenőrizhetnek. Az ellenőrzésre 
karszalag, ezen felül a ruházaton elhelyezett, arcképpel 
és azonosító számmal ellátott kitűző jogosítja fel őket.

(4) A BKV Zrt. által ellenőrzésre feljogosított szemé-
lyek jogosultak a bérletigazolvány, díjmentes utazásra jo-
gosultak kerékpárbérletéhez kiadott füzet és/vagy az ér-
tékszelvény, illetve a jegy elismervény ellenében történő 
bevonására, ha

– az hamisítvány, illetve átírással vagy egyéb módon 
azt meghamisították,

– a bérlet értékszelvényre ráírt bérletigazolvány- 
vagy diákigazolvány-sorszám, illetve a díjmentes 
utazásra jogosító okmánynak a kerékpárbérlethez 
kiadott füzetre írt sorszáma javított, nem egyezik 
meg, illetve nem a 3. § (3) bekezdés előírásai sze-
rinti,

– az arcképet kicserélték, illetőleg megmásították,
– az arcképről a tulajdonos kétségtelenül nem ismer-

hető fel,
– a bérlet oly mértékben megrongálódott, hogy érvé-

nyességét és a használat jogosságát megállapítani 
nem lehet,

– ha azzal nem a tulajdonosa utazik,
– jogosulatlan használat vagy egyéb visszaélés gya-

núja merül fel.

(5) 12 000 Ft pótdíjat köteles fi zetni az, aki
– jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel, utazási 

igazolvánnyal kísérli meg az utazást, illetve vala-
milyen kedvezményt jogosulatlanul vesz igénybe,

– olyan bérlettel vagy diákigazolvánnyal, úti ok-
mánnyal kísérli meg az utazást, amelyhez tartozó 
értékszelvényre, kerékpárbérletekhez kiadott füzet-
re a bérletigazolvány, diákigazolvány, egyéb ok-
mány sorszáma nincs ráírva, vagy a ráírás nem a 
3. § (3) bekezdés előírása szerinti, vagy a bérletiga-
zolvány vagy diákigazolvány nincs kitöltve, illetve 
érvényesítve, a kiindulási és a célállomás nincs rá-
bélyegezve,

– más nevére szóló hetijeggyel utazik,
– kutyát, kerékpárt vagy túlméretes tárgyat az elő-

írt díj fi zetése nélkül szállít, vagy a megváltható je-
gyekkel, bérletekkel visszaél, a kerékpárbérlet mat-
ricáját átragasztja,
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– kerékpárt vagy túlméretes tárgyat olyan járművön 
szállít, amelyen annak szállítása nem megengedett,

– csomagként, kézipoggyászként vagy túlméretes 
tárgyként nem szállítható tárgyat visz a járművön,

– saját maga vagy az általa szállított kézipoggyász, 
túlméretes tárgy vagy élő állat bepiszkítja a jármű-
vet,

– a vészjelzőt indokolatlanul működésbe hozza,
– az utazási feltételekben rögzítetteket nem tartja be.

(6) A 12 000 Ft-os pótdíj helyszíni kiegyenlítése ese-
tén annak összege 6000 Ft-ra mérséklődik. Helyszíni ki-
egyenlítésnek tekintendő a pótdíj jegyellenőrnél törté-
nő megfi zetése, melyről a jegyellenőr pótdíjelismervényt 
köteles adni, továbbá a pótdíjazást követő 2 munkanapon 
belül, a társaság által kijelölt helyen történő megfi zetés, 
melyről bevételi pénztárbizonylatot állítanak ki. Ameny-
nyiben a pótdíjazás során a jegyellenőr a bérletszelvényt 
és/vagy bérletigazolványt, kerékpárbérlet-füzetet bevon-
ja, abban az esetben a bérletbemutatásra, illetve utóla-
gos helyszíni pótdíj 2 munkanapon belüli megfi zetésé-
re nincs lehetőség.

(7) Amennyiben az utas a pótdíjat a helyszínen nem 
rendezi, a jegyellenőr pótdíjfolyamati eljárást kezdemé-
nyez. Ennek során megkéri az utastól a pótdíjazáshoz 
szükséges természetes személyazonosító adatokat (név, 
anyja neve, születési hely és idő), valamint lakcímét, 
amelyeket a pótdíjazott személynek a helyszínen hiteles 
okmánnyal igazolnia kell. Ezek alapján adatfelvételi la-
pot állít ki. Az e rendeletben meghatározott pótdíj össze-
géről csekket ad át, amelynek átvételét, illetve a személyi 
adatai közlésének elismerését az utas aláírásával igazol-
ja. Az utas részéről az aláírás megtagadása nem mentesít 
a pótdíjazás következményei alól.

(8) Abban az esetben, ha az utas a személyi adatainak 
közlését megtagadja, illetve a (4) bekezdésben szabályo-
zott esetekben a bérletigazolványt és/vagy az értékszel-
vényt, illetve a jegyet felszólítás ellenére nem adja át, le-
hetőség van a helyszínen rendőri segítséget kérni.

(9) 12 000 Ft késedelmi díjat és 500 Ft eljárási díjat 
köteles fi zetni – az (5) bekezdésben meghatározott alap-
pótdíjon felül –, aki tartozását 30 napon belül nem egyen-
líti ki.

(10) Amennyiben az utas olyan arcképes bérlettel, 
vagy diákigazolvánnyal használható tanulóbérlettel ren-
delkezik, amelyik szelvény a pótdíjazás napján érvényes, 
de azt a jegyellenőrzésnél felmutatni nem tudta, úgy a 
pótdíjazástól számított 8 naptári napon belül a társaság 
által kijelölt helyen a bérlet bemutatása esetén a pótdíjfo-
lyamat 2000 Ft, éves, szemeszterre szóló és negyedéves 
bérletek bemutatása esetén 1000 Ft bérletbemutatási díj 
ellenében megszűnik. A bérletbemutatás lehetőségével 
naptári évenként legfeljebb két alkalommal élhet az utas, 

amennyiben nincs rendezetlen pótdíjtartozása. A kedvez-
ményes éves és az éves összvonalas Budapest-bérletek 
tulajdonosaira az évi kétszeri korlátozás nem vonatkozik. 
Kutyabérlet esetében bérletbemutatásra nincs lehetőség. 
Ha az utas ellenőrzésnél érvényes bérletet, vagy díjmen-
tes utazásra jogosító okmányt mutat fel, de a szállított ke-
rékpárra nem fi zetett viteldíjat, kerékpárbérlet utólagos 
bemutatására nincsen mód.

(11) Amennyiben az utas a vonatkozó kormányren-
delet alapján ingyenes utazásra jogosult, de jegyellenőr-
zéskor azt nem tudja igazolni, a pótdíjazástól számított 8 
naptári napon belül a társaság által kijelölt helyen a jogo-
sultságot igazoló iratok bemutatása esetén a pótdíjfolya-
mat 1000 Ft bérletbemutatási díj ellenében megszűnik. 
A lehetőséggel naptári évenként legfeljebb két alkalom-
mal élhet az utas, amennyiben korábbról nincs rendezet-
len pótdíjtartozása.

(12) Ha az utas a pótdíj megfi zetését és személyi ada-
tainak megadását egyaránt megtagadja, illetve az utazá-
si feltételekben rögzítetteket nem tartja be, a jegyellenőr 
rendőri intézkedést kérhet és/vagy az utast felszólíthatja 
a közösségi közlekedési jármű, vagy a metróállomás el-
hagyására.

6. §

(1) Az utazási kedvezmények körét – a mozgáskorlá-
tozottaknak és a kisgyerekeseknek szóló havi bérlet, va-
lamint a családi jegy és a kedvezményes csoportos ta-
nulójegy kivételével – a közforgalmú személyszállítási 
utazási kedvezményekről szóló kormányrendelet tartal-
mazza.

(2) Mozgáskorlátozottaknak szóló havi bérlet igény-
bevételére jogosult az a súlyos mozgáskorlátozott sze-
mélyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. 
(XII. 7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti súlyos 
mozgáskorlátozott, akinek a 164/1995. (XII. 7.) Korm. 
rendelet 2., vagy 3. sz. melléklete szerint kiadott orvosi 
szakvéleményben a közlekedőképességi minősítése leg-
alább 7 pont, és állapota a szakvéleményben végleges-
nek minősített.

(3) A kisgyerekeseknek szóló havi bérlet igénybevé-
telére jogosult a lakcímet igazoló hatósági igazolvány 
szerint budapesti lakcímmel rendelkező személy, aki a 
gyermekgondozási segély (GYES) vagy gyermeknevelé-
si támogatás (GYET) folyósításában részesül.

(4) A kisgyerekeseknek szóló bérletre való jogosult-
ságot a (3) bekezdésben felsorolt juttatásokról a kifi zető-
helytől kapott eredeti igazolás vagy megállapító határozat 
bemutatásával lehet igazolni, amely nem lehet 6 hónap-
nál régebbi. A BKV Zrt. által kijelölt helyeken a jogosul-
tak számára „kisgyerekes” bérletigazolványt állítanak ki, 
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amelynek érvényessége egy évig, de legfeljebb a jutta-
tás folyósításának időtartamáig tart, budapesti tartózkodá-
si hely esetén az ahhoz bejegyzett dátumot is fi gyelembe 
véve. Az igazolvány a lejáratkor a jogosultság fennállása 
esetén meghosszabbítható, amelyhez a jogosultság ismé-
telt igazolása szükséges. A meghosszabbított érvényesség 
is legfeljebb a juttatás folyósításának időtartamáig terjed-
het. A „kisgyerekes” bérletigazolvány kiállításának díja a 
többi bérletigazolványéval megegyezően 250 Ft.

(5) A „kisgyerekes” bérletigazolvány annak lejárata 
után, ha az abban használt, kisgyerekeseknek szóló bér-
letszelvény érvényességének kezdőnapja a bérletigazol-
vány lejárati dátumánál korábbi vagy legfeljebb azzal 
azonos, a bérletszelvény érvényességének végéig még 
jogszerűen használható.

(6) A BKV Zrt. – üzletpolitikájának megfelelően – az 
e rendeletben meghatározott kedvezmények és legmaga-
sabb hatósági árak keretein belül egyéb díjkedvezménye-
ket is nyújthat.

II.

A BKV Zrt. járatain
Budapest közigazgatási határán belül történő

helyi utazásért fi zetendő díjak

7. §

(1) Autóbusz, villamos, trolibusz, földalatti vasút, 
metró, fogaskerekű járatainak teljes hosszán, valamint az 
elővárosi vasút (HÉV) közigazgatási határon belüli vo-
nalszakaszain:
 a) egy utazásra érvényes vonaljegy, ára 300 Ft
 b) helyszínen váltott vonaljegy, ára 400 Ft
 c) egyszeres átszállójegy, ára 470 Ft
 d) tíz utazásra jogosító 
  10 darabos gyűjtőjegy, ára 2 700 Ft
 e) mobil 60-90 jegy, ára 490 Ft
 f) 24 órás jegy, ára 1 550 Ft
 g) 72 órás jegy, ára 3 850 Ft
 h) hét naptári napra érvényes hetijegy, ára 4 600 Ft
 i) családi jegy, ára 2 200 Ft
 j) kedvezményes csoportos tanulójegy, 
  ára egy főre 300 Ft
 k) eseti rendezvényhez kapcsolódó jegy, ára 600 Ft
 l) 1 naptári napra érvényes időszaki 
  rendezvényhez kapcsolódó jegy, ára 1 200 Ft
 m) 2 naptári napra érvényes időszaki 
  rendezvényhez kapcsolódó jegy, ára 2 200 Ft
 n) 3 naptári napra érvényes időszaki 
  rendezvényhez kapcsolódó jegy, ára 3 200 Ft
 o) 4 naptári napra érvényes időszaki 
  rendezvényhez kapcsolódó jegy, ára 3 500 Ft
 p) 5 naptári napra érvényes időszaki 
  rendezvényhez kapcsolódó jegy, ára 3 800 Ft

q)  6 naptári napra érvényes időszaki 
  rendezvényhez kapcsolódó jegy, ára 4 100 Ft
r)  7 naptári napra érvényes időszaki 
  rendezvényhez kapcsolódó jegy, ára 4 400 Ft
s)  8 naptári napra érvényes időszaki 
  rendezvényhez kapcsolódó jegy, ára 4 700 Ft
t)  9 naptári napra érvényes időszaki 
  rendezvényhez kapcsolódó jegy, ára 5 000 Ft
u)  10 naptári napra érvényes időszaki 
  rendezvényhez kapcsolódó jegy, ára 5 300 Ft

(2) A metró és földalatti vasút vonalain:
 metrószakaszjegy, ára 250 Ft

(3) A villamos, trolibusz, földalatti vasút, metró, fo-
gaskerekű vonalain, valamint az elővárosi vasút (HÉV) 
és az autóbusz Budapest közigazgatási határán belüli vo-
nalszakaszain (az autóbusz szakaszhatárok a 2. sz. mel-
lékletben szerepelnek, a HÉV viteldíjtáblázatok a 4. mel-
lékletben találhatók), valamint – külön jogszabályok 
alapján – az országos közforgalmú vasutak kijelölt vo-
natainak és a helyközi autóbuszvonalak kijelölt járatai-
nak Budapest közigazgatási határán belüli vonalszaka-
szain is érvényesek:

 a) tizennégy naptári napra érvényes arcképes
  kétheti Budapest-bérlet, ára 6 200 Ft
 b) arcképes havi Budapest-bérlet, ára 9 400 Ft
 c) évre szóló arcképes (visszaváltható) 
  éves Budapest-bérlet, havi ára 9 400 Ft
 d) teljes évre megvásárolt, vissza nem váltható 
  arcképes kedvezményes éves
  Budapest-bérlet, ára  103 400 Ft
 e) teljes évre megvásárolt, vissza nem váltható 
  arcképes kedvezményes éves 
  Budapest-bérlet tanulóknak, ára 40 700 Ft
 f) teljes évre megvásárolt, vissza nem váltható 
  arcképes kedvezményes éves 
  Budapest-bérlet nyugdíjasoknak, ára 40 700 Ft
 g) arcképes havi Budapest-bérlet 
  tanulóknak, ára 3 700 Ft
 h) évre szóló arcképes (visszaváltható) éves 
  Budapest-bérlet tanulóknak, havi ára 3 700 Ft
 i) arcképes havi Budapest-bérlet 
  nyugdíjasoknak, ára 3 700 Ft
 j) évre szóló arcképes (visszaváltható) éves 
  Budapest-bérlet nyugdíjasoknak, havi ára 3 700 Ft
 k) arcképes havi Budapest-bérlet 
  mozgáskorlátozottaknak, ára 8 350 Ft
 l) arcképes havi Budapest-bérlet 
  kisgyerekeseknek, ára 3 700 Ft
 m) havi kerékpárbérlet (a BKV Zrt. kerékpár 
  szállítására kijelölt vonalainak 
  teljes hosszára), ára 500 Ft
 n) arcképes negyedéves Budapest-bérlet, ára 28 200 Ft
 o) arcképes negyedéves Budapest-bérlet 
  tanulóknak, ára 11 100 Ft
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 p) arcképes negyedéves Budapest-bérlet 
  nyugdíjasoknak, ára 11 100 Ft
 q) vissza nem váltható arcképes 
  szemeszterre szóló Budapest-bérlet, ára 17 500 Ft

(4) Autóbusz, villamos, trolibusz, földalatti vasút, 
metró, fogaskerekű, elővárosi vasút (HÉV) járatainak 
teljes hosszán, valamint – külön jogszabályok alapján – 
az országos közforgalmú vasutak kijelölt vonatainak és 
a helyközi autóbuszvonalak kijelölt járatainak Budapest 
közigazgatási határán belüli vonalszakaszain:

teljes évre megvásárolt, vissza nem váltható arcképes 
éves összvonalas Budapest-bérlet árából 
   a helyi rész ára 97 900 Ft

a helyközi rész ára a belföldi közforgalmú menetrend 
szerinti vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) 
autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási in-
tézmények által rendelt belföldi autóbusz különjáratok 
legmagasabb díjairól szóló, mindenkor hatályos mi-
niszteri rendelet szerinti 10 km-es havi ár éves szintre 
számított összege (12-szerese).

(5) A (3) bekezdésben a BKV Zrt. Budapest közigaz-
gatási határát átlépő autóbuszvonalai esetében a közigaz-
gatási határon belüli vonalszakaszok a 2. sz. mellék-
letben szerepelnek. Ezen járatok közigazgatási határon 
kívüli vonalszakaszainak táblázata a 3. sz. mellékletek-
ben található.

(6) A bérletek tekintetében az országos közforgalmú 
vasutak kijelölt vonatainak és a helyközi autóbusz vo-
nalak kijelölt járatainak Budapest közigazgatási hatá-
rán belüli vonalszakaszain a budapesti végállomás és 
a Budapest közigazgatási határán belüli utolsó meg-
állóhely közötti szakaszok értendők. Ezek megállapí-
tása a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti 
személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-köz-
lekedés, valamint a nevelési-oktatási intézmények ál-
tal rendelt belföldi autóbusz-különjáratok legmagasabb 
díjairól szóló, mindenkor hatályos miniszteri rendelet 
szerint történik.

(7) A bérlet nélküli, illetve érvénytelen bérlettel törté-
nő utazás esetén fi zetendő pótdíjat a BKV Zrt. járműve-
in történő utazás esetén e rendelet 5. §-a, országos köz-
forgalmú vasúti és a helyközi (távolsági) autóbuszutazás 
során a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti 
személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-köz-
lekedés, valamint a nevelési-oktatási intézmények által 
rendelt belföldi autóbusz-különjáratok legmagasabb dí-
jairól szóló, mindenkor hatályos miniszteri rendelet sze-
rint kell kiszabni, illetve megfi zetni.

III.

A BKV Zrt. 
Budapest közigazgatási határát átlépő, vagy csak 

azon kívül közlekedő
autóbuszjáratainak viteldíja

8. §

(1) A BKV Zrt. Budapest közigazgatási határát átlé-
pő, vagy csak azon kívül közlekedő viszonylatainak a 
főváros közigazgatási határán kívüli szakaszán jeggyel, 
környéki vonaljeggyel, környéki bérlettel vagy éves 
összvonalas Budapest-bérlettel lehet utazni. Ez alól ki-
vételt képeznek a 38, 87, 87A, 92, 104, 104A, 113, 126, 
138, 162, 187, 200E, 204 és a 938 jelzésű járatok, ame-
lyeken a Budapest határán belüli díjszabás a vonal teljes 
hosszán érvényes (I. és II. fejezet).

(2) A környéki díjszabásúnak minősülő viszonylatokat 
a BKV Zrt. a menetrendben, a hirdetményeken és a meg-
állóhelyi tájékoztató táblákon külön megjelöli.

(3) A környéki vonaljegyek a járatok Budapesten kí-
vüli vonalszakaszain a Budapest határán belüli első meg-
állóig, a többi jegyfajta a járatok teljes hosszán való uta-
zásra érvényesek. Akik a közforgalmú személyszállítási 
kedvezményekről szóló kormányrendelet alapján jogo-
sultak, kedvezményes környéki vonaljegyet válthatnak. 
A környéki vonaljegyek a környéki éjszakai járatokra is 
érvényesek.

(4) A környéki vonaljegy és a környéki kedvezmé-
nyes vonaljegyek árait a belföldi közforgalmú menetrend 
szerinti vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) 
autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási intéz-
mények által rendelt belföldi autóbusz különjáratok leg-
magasabb díjairól szóló, mindenkor hatályos miniszteri 
rendelet tartalmazza.

A környéki
a) 5 km-es vonaljegy érvényes a Budapesten kívül 

közlekedő bármely viszonylaton a Budapesten be-
lüli első megállóig Törökbálint kivételével.

b) 10 km-es vonaljegy érvényes a Budapesten kívül 
közlekedő bármely viszonylaton a Budapesten be-
lüli első megállóig.

A környéki 5 és 10 km-es vonaljegyek érvényességi 
határai megegyeznek az 5 és 10 km-es bérletekével, rész-
letesen a 3/a. és 3/b. sz. mellékletben találhatóak.

(5) A járatokra bárki válthat környéki helyi, környé-
ki 5 vagy 10 km-es bérletet, mindazok pedig, akik a köz-
forgalmú személyszállítási kedvezményekről szóló kor-
mányrendelet alapján jogosultak, kedvezményes bérletet 
válthatnak, illetve díjmentesen utazhatnak.
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a) Arcképes környéki helyi bérlet váltható a főváros 
közigazgatási határán kívül levő azon települések-
re, amelyeken a BKV Zrt. autóbuszjáratai közle-
kednek. Érvényes a külső településen, az 1. számú 
mellékletben szereplő határok között.

A környéki helyi bérletek havi árai a következők (Ft):

Környéki helyi bérlet 4600

Környéki helyi bérlet tanulóknak 2300
Környéki helyi bérlet nyugdíjasoknak 2300

b) A környéki 5 km-es bérlet érvényes a feltüntetett 
település és Budapest között a Budapesten belüli első 
megállóig a BKV Zrt. autóbuszjárataira a 3/a. számú 
melléklet szerinti szakaszokon. Környéki 5 km-es bérlet 
Törökbálintra nem váltható!

c) A környéki 10 km-es bérlet érvényes a BKV Zrt. 
Törökbálintra és Budaörsre közlekedő autóbuszjáratai-
ra, a Budapesten belüli első megállóig, a 3/b. számú mel-
léklet szerint.

d) A környéki helyközi bérletek és a környéki kedvez-
ményes helyközi bérletek árait a belföldi közforgalmú 
menetrend szerinti vasúti személyszállítás és helyközi 
(távolsági) autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-ok-
tatási intézmények által rendelt belföldi autóbusz-külön-
járatok legmagasabb díjairól szóló, mindenkor hatályos 
miniszteri rendelet tartalmazza. 

e) A környéki 5 és 10 km-es bérletek, valamint az 
éves összvonalas Budapest-bérlet helyközi részének dí-
ját a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés-
ről szóló külön jogszabály alapján a munkáltató a jogsza-
bályban meghatározott mértékben köteles megtéríteni.

f) A környéki helyi bérlethez az e) pont szerinti mun-
káltatói hozzájárulás nem vehető igénybe. A főváros köz-
igazgatási határán kívüli településeknél a környéki helyi 
bérletek érvényességét jelentő szakaszhatárok részletezé-
sét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(6) a) A főváros közigazgatási határán belül érvé-
nyes bérlet Budapest közigazgatási határáig használha-
tó fel utazásra, a pontos szakaszhatárok a 2. sz. mellék-
letben szerepelnek. Aki ilyen bérlettel rendelkezik, de a 
közigazgatási határon kívüli szakaszra érvényes bérle-
te nincs, útját egy vonal-, gyűjtő-, átszálló-, helyszíni-, 
környéki vonal- vagy mobil 60-90 jegy érvényesítésé-
vel folytathatja.

b) A főváros közigazgatási határáig érvényes környéki 
5 és 10 km-es autóbuszbérlet Budapesten belül a közigaz-
gatási határt követő első megállóig, a környéki helyi bér-
let a település határáig használható fel utazásra. Aki ilyen 

bérlettel rendelkezik, de Budapest közigazgatási határán 
belüli szakaszra érvényes bérlete nincs, útját bármely, a 
BKV Zrt. járataira a közigazgatási határon belül érvényes 
jeggyel folytathatja, kivéve a metrószakaszjegyet, melyet 
csak metrón való utazáshoz lehet használni. A környéki 
helyi bérletek szakaszhatárait az 1. sz. melléklet, a környé-
ki 5 és 10 km-es bérletek érvényességét jelentő szakaszha-
tárok részletezését a 3/a. és 3/b. sz. melléklet tartalmazza.

IV.

A BKV Zrt. elővárosi vasút
(HÉV) helyközi díjai

9. §

Általános feltételek

a) Az elővárosi vasút (HÉV) díjainak megállapításá-
nál fi gyelembe kell venni, hogy a közigazgatási határig 
érvényesek a helyi közösségi közlekedés tarifáira vonat-
kozó I., II. fejezetben meghatározott jegyek és bérletek. 
Ez alól kivételt képez a gödöllői vonal, ahol az I. és II. 
fejezetekben meghatározott jegyek és bérletek Budapest-
ről Kistarcsa, kórház megállóhelyig (és vissza) történő 
utazásokra is érvényesek, de a további helyközi díjakat 
a 4/b. sz. mellékletben feltüntetettek szerint kell számíta-
ni. A II. fejezet 7. § (4) bekezdésben meghatározott éves 
összvonalas Budapest-bérlet a HÉV vonalak teljes hosz-
szán használható.

b) A közigazgatási határon belüli szakaszon a helyi köz-
lekedésre vonatkozó utazási kedvezmények érvényesek, a 
közigazgatási határon kívüli szakaszon pedig a helyközi 
közlekedésre vonatkozó utazási kedvezmények.

c) A közigazgatási határon kívüli utazáshoz a jegyeket 
a HÉV-pénztárakban lehet megvásárolni, elővételben is. 
Az érvényességet vásárláskor a pénztáros tünteti fel a je-
gyen, elővételben csak az érvényesség kezdete előtt leg-
feljebb 30 nappal lehet értékesíteni. Amennyiben az utas 
olyan állomáson (megállóhelyen) száll fel, ahol pénztár 
nem üzemel, vagy az zárva van, a vonaton pótdíjfi zetés 
nélkül válthat jegyet az első jegyellenőrzéskor. Ez a lehe-
tőség a bérletekre nem vonatkozik. Amennyiben az ismé-
telt jegyellenőrzéskor az utas az adott szakaszra érvényes 
jeggyel vagy bérlettel nem rendelkezik, pótdíjat köteles 
fi zetni. Az a) pontban említett kivételnél, amennyiben az 
utas Budapestről Kistarcsa, kórház megállóhelyig vagy 
vissza kíván utazni, és csak az I. fejezetben meghatáro-
zott (helyi) jegyeket kívánja használni, azokat elővétel-
ben kell megvásárolnia.

d) A HÉV-bérletszelvény megfelelő rovataiba a ki-
indulási és a célállomást fel kell tüntetni. A megvásá-
rolt bérletszelvény csak e két állomás között használha-
tó fel utazásra.
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e) A HÉV-bérletszelvényhez kerékpárbérlet is vált-
ható az 1. § (12) bekezdésben, a 3. § (7) bekezdésben, a 
4. § (4) és (5) bekezdéseiben és a 7. § (3) m) pontjában 
foglaltak szerint.

f) Tanulóbérletek esetében a diákigazolványban rög-
zített adatok alapján a kiindulási és célállomást a bérlet-
szelvényen kell feltüntetni. A megvásárolt kedvezményes 
bérletszelvény csak e két állomás között használható fel 
utazásra, tulajdonosának minden más utazásra közigaz-
gatási határon kívül kedvezményes jeggyel vagy teljes 
árú bérlettel kell rendelkezni.

g) A HÉV-bérletek Budapest közigazgatási határán kí-
vüli szakaszokra válthatók.

h) A közigazgatási határtól való távolság a határon be-
lüli utolsó állomástól, megállóhelytől számítandó.

i) A közigazgatási határon belüli szakaszok az egyes 
HÉV-vonalakon a következők:

HÉV-vonal Közigazgatási határon 
belüli szakasz

Csepeli vonal A vonal teljes hossza
Szentendrei vonal Batthyány tér–Békásmegyer

Gödöllői/csömöri vonal Örs vezér tere–Ilonatelep
Örs vezér tere–Szabadságtelep

Ráckevei vonal Vágóhíd–Millenniumtelep

(2) a) Az egy útra szóló teljes árú és kedvezményes je-
gyek, az általános (munkába járásra szolgáló) és a köz-
forgalmú személyszállítási kedvezményekről szóló kor-
mányrendeletben meghatározott kedvezményes bérletek 
árait a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti 
személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-köz-
lekedés, valamint a nevelési-oktatási intézmények által 
rendelt belföldi autóbusz-különjáratok legmagasabb dí-
jairól szóló, mindenkor hatályos miniszteri rendelet tar-
talmazza és határozza meg. 

b) Az általános – közigazgatási határon kívüli vonal-
szakaszra váltott (ideértve az éves összvonalas Budapest-
bérlet helyközi részét) – bérlet használható a munkába 
járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló kü-
lön jogszabály szerinti napi munkába járásra, amelynek 
alapján a bérlet árát a munkáltató a külön jogszabályban 
meghatározott mértékben köteles megtéríteni.

c) Az egyes állomások közötti viszonylatban alkalma-
zandó díjtételekhez a távolsági adatokat tartalmazó táblá-
zatok a 4/a, 4/b és 4/c sz. mellékletekben találhatók.

V.

Iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz
különjáratok díja

10. §

(1) Az óvoda, általános iskola, középiskola, főiskola, egye-
tem, stb. által igénybe vehető helyi különjárati autóbusz-köz-
lekedés tarifái és az igénybevétel feltételei a következők:

a) A díjak mértéke

Díjcsoport

IKARUS 
256, 260, 405, 415, 
VOLVO 9700, 990

(szóló)

IKARUS 
280, 282, 435, 
VOLVO 7700

(csuklós)

a) Ft/km 580 Ft     860 Ft

b) Ft/óra   5 800 Ft   8 600 Ft

c) legcsekélyebb 
    fuvardíj (Ft) 23 200 Ft 34 400 Ft

b) A díjszámítás módja

A különjáratok díjának megállapítása alternatív (vagy-
lagos) díjszámítással történik oly módon, hogy az autóbu-
szok által (garázstól, illetve telephelytől garázsig, illetve te-
lephelyig) megtett km-teljesítményt meg kell szorozni a meg-
felelő csoportba tartozó km-díjtétellel, továbbá az autóbu-
szok igénybevételi idejét (az autóbuszoknak garázsból, illet-
ve telephelytől való indulási idejétől a garázsba, illetve telep-
helyre való érkezésig eltelt idő) meg kell szorozni a megfele-
lő csoportba tartozó óradíjtétellel, és az így nyert két szorzat 
közül a magasabbik – mely azonban nem lehet kevesebb, 
mint a legcsekélyebb díjtétel – lesz a fi zetendő díj. A legcse-
kélyebb díjtételt autóbuszonként kell fi gyelembe venni.

A díj felszámítása szempontjából minden megkezdett 
km teljes kilométernek, és minden megkezdett óra teljes 
órának számít. Ha a megrendelő különjárati igénye olyan, 
hogy a különjárati autóbuszt – ugyanolyan személyekből 
álló, zártkörű csoport szállítása céljából – a nap folyamán 
többször kell kiállítani, a legcsekélyebb díjat a napi szállí-
tások befejeztével, egyszer kell fi gyelembe venni.

(2) Az ármegállapítás hatálya a tanintézetek (óvoda, 
általános iskola, szakmunkásképző intézet, középiskola, 
főiskola, egyetem) által rendelt különjáratokra terjed ki, 
függetlenül attól, hogy a tanintézetet ki tartja fenn.

(3) Az igénybevételre jogosultak:
– a tanintézetek önálló jövedelemmel nem rendelkező 

tanulói (nem minősül jövedelemnek a tanuló ösztön-
díja, átképzési alapból kapott ösztöndíj, valamint ré-
szükre szerződésben biztosított járandóság),

– a tanulókat kísérő pedagógusok,
– a kísérő szülők, autóbuszonként legfeljebb három 

személy.
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VI.

Záró rendelkezések

11. §

(1) A rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételé-
vel – 2010. január 1-jén lép hatályba. 

(2) A rendelet 1. § (21) bekezdéseinek, 3. § (8) be-
kezdés „mobil 60-90” szövegrészének, 7. § (1) bekezdés 
e) pontjának, valamint 8. § (6) bekezdés a) pontjában a 
„vagy mobil 60-90” szövegrésznek hatálybaléptetéséről 
külön fővárosi önkormányzati rendelet rendelkezik.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatá-
lyát veszti Budapest Főváros Közgyűlésének a Budapesti 
Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ha-
tósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb ha-
tósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási 
feltételeiről szóló 29/2009. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelete, 
valamint a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság hatósági árformába tartozó viteldíjai-
nak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról 
és azok alkalmazási feltételeiről szóló 29/2009. (VI. 12.) 
Főv. Kgy. rendelet egyes rendelkezéseinek módosításáról 
szóló 56/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelete.

(4) Az e rendeletben megállapított díjak az általános 
forgalmi adót tartalmazzák.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Jelen rendelet a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése és az árak megállapítá-
sáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 7. §-ban foglalt fel-
hatalmazás alapján a Budapesti Közlekedési Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó 
díjait (városi, elővárosi vasúti személyszállítás díja: SZJ 
60.21.10; nem vasúti rendszeres, menetrend szerinti sze-
mélyszállítás díja: SZJ 60.21.31) mint legmagasabb ha-
tósági árat és azok alkalmazási feltételeit szabályozza.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az egyes jegy- és bérletfajtákat és azok időbeli érvé-
nyességét tartalmazza.

A 2. §-hoz

A kutyaszállítás díjának a szabályozását tartalmazza.

A 3. §-hoz

Itt szerepel a bérletigazolványok és igazolások kiállí-
tásának díja, az igazolvány és a bérlet-értékszelvények 
kitöltésének módja, az igazolvány kicserélésének illetve 
a jegyek és bérletek visszaváltásának feltételei és díjai.

A 4. §-hoz

Poggyászok és egyéb – pl. túlméretes – tárgyak, ke-
rékpárok szállításának feltételei és díjai. A változás mér-
téke a megfelelő menetjegyek áremelkedésével azonos.

Az 5. §-hoz

A bérlet-bemutatási díjakat és az utólagosan befi zetett 
pótdíjakat tartalmazza.

A 6. §-hoz

A kedvezmények körét és mértékét az utazási kedvez-
ményekről szóló mindenkor hatályos kormányrendelet 
tartalmazza. Szükségesnek tartottuk azonban a kisgyere-
kesek, mozgáskorlátozottak, családok és tanulócsopor-
tok részére a kormányrendeletben rögzítetteken felül más 
kedvezmény biztosítását is.

A 7. §-hoz

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Rész-
vénytársaság járatain Budapest közigazgatási hatá-
rán belül történő helyi utazásra, valamint a Budapes-
ti Közlekedési Szövetség (BKSZ) előkészítését szolgáló 
megállapodásban foglaltaknak megfelelően az országos 
közforgalmú vasutak kijelölt vonatain és a helyközi au-
tóbuszvonalak kijelölt járatainak Budapest közigazgatási 
határán belüli vonalszakaszain történő utazásra érvényes 
bérletekért fi zetendő díjakat tartalmazza.

A 8. §-hoz

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Rész-
vénytársaság Budapest közigazgatási határát átlépő autó-
buszjáratainak viteldíjait tartalmazza.

A 9. §-hoz

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Rész-
vénytársaság elővárosi vasút (HÉV) helyközi díjaira vo-
natkozó információkat tartalmazza.

A 10. §-hoz

Az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz- 
különjáratok díjait is ebben a rendeletben kell szabályozni.

A 11. §-hoz

A rendelet hatálybalépését szabályozza, időpontja 
2010. január 1.

�
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1. sz. melléklet

A KÖRNYÉKI HELYI BÉRLETEK 
ÉRVÉNYESSÉGI HATÁRAI

Viszonylat Település Bélyegzőfelirat Érvényességi határ

13 Diósd Diósd Diósd, Törökbálinti elágazás–Diósd, Búzavirág utca vá.

22 Budakeszi Budakeszi Szanatórium u. (Vadaspark) (vissza: Szanatórium utca)–Budakeszi, Táncsics 
M. u. vá.

22E Budakeszi Budakeszi Szanatórium u. (Vadaspark) (vissza: Szanatórium utca)–Budakeszi, Táncsics 
M. u. vá.

40 Budaörs Budaörs Budaörs, Felső határút (vissza: Felső határút)–Budaörsi lakótelep vá.
40E Budaörs Budaörs Lévai u.–Budaörs, Patkó u. vá.
55 Gyál Gyál Gyál felső vasútállomás–Gyál, Vecsési út vá.

63 Nagykovácsi
Remeteszőlős

Nagykovácsi
Nagykovácsi

Nagykovácsi, Tisza István tér vá.–13-as kilométerkő
BM iskola–13-as kilométerkő

64 Solymár Solymár Solymár, Kökörcsin utca (vissza: Kökörcsin utca)–Solymár, Templom tér vá.
84E Gyál Gyál Kacsóh Pongrác utca–Gyál, Deák Ferenc utca
87 Budaörs Budaörs Budaörsi repülőtér–Mechanikai Művek

87A Budaörs Budaörs Budaörsi repülőtér–Kamaraerdő

88 Budaörs
Törökbálint

Budaörs
Törökbálint

Kamaraerdő vá.–Autópálya Főmérnökség 
Autópálya Főmérnökség–Törökbálint, Munkácsy M. u. vá.

89E Gyál Gyál Gyál felső vasútállomás–Gyál, Bem József u. vá.

94E Gyál Gyál Gyál felső vasútállomás–Gyál, Vecsési út vá.

140 Budaörs
Törökbálint

Budaörs
Törökbálint

Méhecske u.–Budaörsi lakótelep vá.
Méhecske u.–Törökbálint, bevásárlóközpont vá.

164 Solymár Solymár Solymár, Kökörcsin utca (vissza: Kökörcsin utca)–Solymár, Pest Megyei 
Műanyagipari Vállalat vá. 

169E Pécel Pécel Pécel, Pesti út 110/112. –Pécel, Kun József u. vá.
172E Törökbálint Törökbálint Raktárváros–Törökbálint, Munkácsy M. u. vá.
187 Budaörs Budaörs Budaörsi repülőtér–Kamaraerdő

188E Budaörs Budaörs Lévai u.–Budaörs, Tetra Pak vá.
218 Pilisborosjenő Pilisborosjenő Tücsök u.–Pilisborosjenő, Téglagyári tér vá. (Solymár, Auchan Áruház)

222 Budakeszi Budakeszi Szanatórium u. (Vadaspark) (vissza: Szanatórium utca)–Budakeszi, 
Honfoglalás sétány vá.

240 Budaörs Budaörs Budaörs, Felső határút (vissza: Felső határút)–Budaörsi lakótelep vá.
240E Budaörs Budaörs Budaörs, Felső határút (vissza: Felső határút)–Budaörsi lakótelep vá.

272 Törökbálint
Budaörs

Törökbálint
Budaörs

Autópálya Főmérnökség (vissza Tó utca – vasútállomás)–Törökbálint, 
Munkácsy M. u. vá. 
Budaörs, benzinkút–Autópálya Főmérnökség (vissza Tó utca – vasútállomás)

288 Budaörs Budaörs A vonal teljes hossza
289 Budaörs Budaörs A vonal teljes hossza

294E Gyál Gyál Gyál felső vasútállomás–Gyál, Vecsési út vá.
Éjszakai járatok

922 Budakeszi Budakeszi Szanatórium u.–Budakeszi, Táncsics M. u. vá.
940 Budaörs Budaörs Budaörs, Felső határút (vissza: Felső határút)–Budaörsi lakótelep vá.
956 Pécel Pécel Pécel, Pesti út 110/112. - Pécel, Kun József u. vá.

972 Törökbálint
Budaörs

Törökbálint
Budaörs

Autópálya Főmérnökség (vissza Tó utca – vasútállomás)–Törökbálint, 
Munkácsy M. u. vá.
Budaörs, benzinkút–Autópálya Főmérnökség (vissza Tó utca – vasútállomás) 

994 Gyál Gyál Gyál felső vasútállomás–Gyál, Vecsési út vá.
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2. sz. melléklet

SZAKASZHATÁROK
A BKV Zrt. a főváros közigazgatási határait átlépő, vagy csak azon kívül közlekedő autóbuszjáratain

Budapest közigazgatási határán belül érvényes bérletek szakaszhatárai 

Viszonylat Szakaszhatárok

13 Budatétény vasútállomás
(Campona) vá.– Diósd, Törökbálinti elágazás

22 Moszkva tér  M vá.– Erkel Ferenc utca
22E Moszkva tér  M vá.– Erkel Ferenc utca
40 Móricz Zs. körtér vá.– Tulipán u.

40E
kifelé
befelé

Reggel
Móricz Zs. körtér vá.–
Lévai u.– 

Budaörs, Patkó u. vá.
Móricz Zs. körtér vá.

40E
kifelé
befelé

Délután
Móricz Zs. körtér vá.– 
Budaörs, Patkó u. vá.– 

Lévai u.
Móricz Zs. körtér

55 Boráros tér vá.– Gyál felső vasútállomás
63 Hűvösvölgy– BM iskola 
64 Hűvösvölgy– Solymár, Anna kápolna

84E Határ út  M vá.– Mátyás király utca
87 A vonal teljes hossza

87A A vonal teljes hossza
88 Kamaraerdő vá.– Kinizsi utca

89E Határ út  M vá.– Gyál felső vasútállomás
94E Határ út  M vá.– Gyál felső vasútállomás
140 Nincs
164 Hűvösvölgy– Solymár, Anna kápolna

169E Örs vezér tere M + H vá.– Pécel, Pesti út 110/112.
172E Kosztolányi Dezső tér vá.– Raktárváros
187 A vonal teljes hossza

188E Móricz Zs. körtér vá.– Lévai u.
218 Árpád híd (Szentlélek tér) H vá.– Solymár, téglagyári bekötőút
222 Moszkva tér  M vá.– Erkel Ferenc utca
240 Móricz Zs. körtér vá.– Tulipán u.

240E Móricz Zs. körtér vá.– Tulipán u.
272 Kosztolányi Dezső tér vá.– Budaörs, Benzinkút 

288 Budaörsi temető–
Budaörsi temető– 

Kamaraerdő 
Kinizsi u.

294E Határ út  M vá. - Gyál felső vasútállomás
Éjszakai járatok

922 Moszkva tér M vá.– Erkel Ferenc utca
940 Móricz Zs. körtér vá.– Tulipán u.*
943 Békásmegyer H vá.– Budakalász, Budai út 
956 Hűvösvölgy– Pécel, Pesti út 110/112.
972 Móricz Zsigmond körtér vá.– Budaörs, Benzinkút 
992 Cinkota H vá.– Kistarcsa, Kórház 
994 Dél-pesti Autóbuszgarázs vá.– Gyál felső vasútállomás

* A Kamaraerdőt is érintő járatra a budapesti bérletek teljes hosszban érvényesek!
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3/a. sz. melléklet

SZAKASZHATÁROK
A BKV Zrt. a főváros közigazgatási határait átlépő, vagy csak azon kívül közlekedő autóbuszjáratain

Budapest közigazgatási határán kívül érvényes bérletek szakaszhatárai 

Viszonylat Bélyegzőfelirat Környéki 5 km-es bérletek és vonaljegyek
13 Diósd Szerafi n-villa– Diósd, Búzavirág utca vá.
22 Budakeszi Országos Korányi TBC Intézet– Budakeszi, Táncsics M. u. vá.

22E Budakeszi Országos Korányi TBC Intézet– Budakeszi, Táncsics M. u. vá.
40 Budaörs Rupphegyi út– Budaörsi lakótelep vá.

40E Budaörs Dayka Gábor u.– Budaörs, Patkó u. vá.
55 Gyál Kalász utca– Gyál, Vecsési út vá.
63 Nagykovácsi Adyliget– Nagykovácsi, Tisza István tér vá.
64 Solymár Örökzöld utca– Solymár, Templom tér vá.

84E Gyál Kapocs utca– Gyál, Deák Ferenc utca
87 Budaörs Budaörsi repülőtér– Mechanikai Művek

87A Budaörs Budaörsi repülőtér– Kamaraerdő
88 Budaörs Kamaraerdő vá.– Tó utca – vasútállomás

89E Gyál Kalász utca– Gyál, Bem József u. vá.
94E Gyál Kalász utca– Gyál, Vecsési út vá.
140 Budaörs Raktárváros– Budaörsi lakótelep vá.

164 Solymár Örökzöld utca– Solymár, Pest Megyei Műanyagipari 
Vállalat vá.

169E Pécel Rákoscsaba, Színes u.– Pécel, Kun József u. vá.
172E Budaörs Dayka Gábor u.– Raktárváros
187 Budaörs Budaörsi repülőtér– Kamaraerdő

188E Budaörs Dayka Gábor utca– Budaörs, Tetra Pak vá.

218 Pilisborosjenő Üröm vasúti megállóhely– Pilisborosjenő, Téglagyári tér vá. 
(Solymár, Auchan Áruház vá.)

222 Budakeszi Országos Korányi TBC Intézet– Budakeszi, Honfoglalás sétány
240 Budaörs Rupphegyi út– Budaörsi lakótelep vá.

240E Budaörs Rupphegyi út– Budaörsi lakótelep vá.
272 Budaörs Sasadi út– Tó utca – vasútállomás
288 Budaörs A vonal teljes hossza 
289 Budaörs A vonal teljes hossza

294E Gyál Kalász utca– Gyál, Vecsési út vá.

Éjszakai járatok
922 Budakeszi Országos Korányi TBC Intézet– Budakeszi, Táncsics M. u. vá.
940 Budaörs Rupphegyi út–- Budaörsi lakótelep vá.
956 Pécel Rákoscsaba, Színes u.– Pécel, Kun József u. vá.
972 Budaörs Sasadi út– Tó utca – vasútállomás
994 Gyál Kalász utca– Gyál, Vecsési út vá.
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3/b. sz. melléklet

SZAKASZHATÁROK
A BKV Zrt. a főváros közigazgatási határait átlépő, vagy csak azon kívül közlekedő autóbuszjáratain

Budapest közigazgatási határán kívül érvényes bérletek szakaszhatárai 

Viszonylat Környéki 10 km-es bérlet és vonaljegy (kizárólag Budaörs – Törökbálint irányában 
váltható „Törökbálint” bélyegzőfelirattal)

40 Rupphegyi út– Budaörsi lakótelep vá.
40E Dayka Gábor u.– Budaörs, Patkó u. vá.
87 Budaörsi repülőtér– Mechanikai Művek

87A Budaörsi repülőtér– Kamaraerdő
88 A vonal teljes hossza
140 A vonal teljes hossza

172E Dayka Gábor u.– Törökbálint, Munkácsy M. u. vá.
187 Budaörsi repülőtér– Kamaraerdő

188E Dayka Gábor utca– Budaörs, Tetra Pak vá.
240 Rupphegyi út– Budaörsi lakótelep vá.

240E Rupphegyi út– Budaörsi lakótelep vá.
272 Sasadi út– Törökbálint, Munkácsy M. u. vá.
288 A vonal teljes hossza
289 A vonal teljes hossza

Éjszakai járatok
940 Rupphegyi út– Budaörsi lakótelep vá.
972 Sasadi út– Törökbálint, Munkácsy M. u. vá.
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4/a. sz. melléklet

HÉV DÍJKATEGÓRIA-TÁBLÁZAT

Érvényes: 2010. január 1-jétől

Bp. Batthyány tér- 
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Batthyány tér Bp+5km Bp+5km Bp+5km Bp+10km Bp+10km Bp+15km
Margit híd Bp+5km Bp+5km Bp+5km Bp+10km Bp+10km Bp+15km
Szépvölgyi út Bp+5km Bp+5km Bp+5km Bp+10km Bp+10km Bp+15km
Tímár utca Bp+5km Bp+5km Bp+5km Bp+10km Bp+10km Bp+15km
Árpád híd Bp+5km Bp+5km Bp+5km Bp+10km Bp+10km Bp+15km
Filatorigát Bp+5km Bp+5km Bp+5km Bp+10km Bp+10km Bp+15km
Kaszásd l Bp+5km Bp+5km Bp+5km Bp+10km Bp+10km Bp+15km
Aquincum Bp+5km Bp+5km Bp+5km Bp+10km Bp+10km Bp+15km
Rómaifürd Bp+5km Bp+5km Bp+5km Bp+10km Bp+10km Bp+15km
Csillaghegy Bp+5km Bp+5km Bp+5km Bp+10km Bp+10km Bp+15km
Békásmegyer 5km 5km 5km 10km 10km 15km
Budakalász 5km 5km 5km 10km 10km
Budakalász, Lenfonó 5km 5km 10km 10km
Szent István-telep 5km 5km 10km
Pomáz 5km 5km
Pannóniatelep 5km  
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Budapest Főváros Közgyűlésének
75/2009. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

a közterület- és városrésznevek megállapításáról, valamint azok jelöléséről
szóló 9/1989. (1990. I. 31.) Főv. Tan. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányza-
tokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdé-
sében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormány-
zatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint 
egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatás-
köréről szóló 1991. évi XX. törvény szerint, a fővárosi 
és a fővárosi kerületi önkormányzatokról szóló 1991. évi 
XXIV. törvény 10. § (3) bekezdés i) pontja és a magyar-
országi földrajzi nevekről szóló 71/1989. (VII. 4.) MT 
rendelet és az ezt módosító 19/1992. (I. 28.) Korm. ren-
deletben foglaltak helyi szintű szabályozására az alábbi-
akat rendeli. 

1. §

A közterület- és városrésznevek megállapításáról, va-
lamint azok jelöléséről szóló 9/1989. (1990. I. 31.) Főv. 
Tan. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (3) bekez-
dése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) Meglévő utcanév előtagját felhasználni az új el-
nevezéseknél nem szabad, kivéve az utcából, valamint az 
egyéb, az e rendelet 1. mellékletében szereplő utcanévi 
utótagú közterületről nyíló köz esetében, vagy ha az utca 
korábbi nevének visszaállítása történik.”

2. §

A Rendelet kiegészül a következő új 19/A. §-sal:

„19/A. § A Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése a ha-
táskörébe tartozó utcaelnevezés során a rendelet 4. § (3) 
bekezdésében, a 10. §-ban, valamint a 17. § (2) bekezdé-
sében foglalt rendelkezések alkalmazásától eltekinthet, 
rendkívüli méltánylást érdemlő közérdekű cél megvalósí-
tása érdekében.”

3. §

(1) Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A Rendelet 19/A. §-a 2010. június 30. napján ha-
tályát veszti.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Rendelet módosítását egyrészről indokolta a hatá-
lyos rendelkezések pontosítása, valamint a közterületek 
korábbi elnevezésének visszaállítására vonatkozó lehető-
ség megteremtése.

A módosítás átmeneti időszakra vonatkozó részeit az 
ötpárti egyeztetés során kialakított közterület-elnevezé-
si szándék – az 1944-es nyilas terror üldözötteit mentő 
hősökről és mártírokról történő elnevezés – teljesítését 
lehetővé tévő ideiglenes rendelkezés megalkotása teszi 
szükségessé.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Ez a szakasz biztosítja már meglévő utcanév előtag-
jának felhasználását a közterület korábbi elnevezésének 
visszaállítása esetében, illetve pontosítja a közterület és 
az abból nyíló köz kapcsolatára vonatkozó rendelkezést.

A 2. §-hoz

A Fővárosi Közgyűlés eltekinthet a megadott ren-
delkezések alkalmazásától. Az Önkormányzat életé-
ben időszakonként rendkívüli események történhetnek, 
amelyeket a jogalkotó a rendelet megalkotásánál nem is-
merhetett. Ezen rendkívüli élethelyzet megoldására szol-
gál a jogszabályok rugalmasságának megteremtése.

A 3. §-hoz

(1) A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 

(2) A rendelet 2. §-ával megállapított rendelkezés ha-
tályon kívül helyezését tartalmazza, ideiglenes jellegű-
vé formálva azt.

�
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Budapest Főváros Közgyűlésének
76/2009. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról szóló 
21/1991. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányza-
tokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdé-
sének és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a to-
vábbiakban: Htv.) 1. § (2) bekezdésének felhatalmazása 
alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

A helyi iparűzési adóról szóló 21/1991. (IX. 5.) Főv. 
Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdése he-
lyébe a alábbi rendelkezés lép:

„(1) A 2010. január 1-jét megelőző adóéveket érintő-
en az adófi zetést – ideértve a 2010. március 15-ig fi zetendő 
előleget is – a Fővárosi Önkormányzat iparűzési adóbesze-
dési számlájára kell teljesíteni. Külön adóbeszedési számlá-
ra kell megfi zetni a 2010. január 1-jét megelőző adóéveket 
érintő adóhiányt, az adótartozást, a bírságot, a késedelmi 
pótlékot, az önellenőrzési pótlékot és a behajtási (végrehaj-
tási) eljárás során megállapított önkormányzati követelést. 
A 2010. január 1-jét követő adóévekre esedékes helyi ipar-
űzési adót az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 
(a továbbiakban: Art.) 2. számú melléklete I/Határidők/4. 
pontja alapján az állami adóhatósághoz kell teljesíteni.”

2. §

(1) A R. 6. §-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Kérelem alapján – indokolt esetben – a Fővárosi 
Önkormányzat Adóhatóságánál nyilvántartott helyi ipar-
űzési adótartozást érintő fi zetési könnyítés, valamint a 
magánszemély adózót terhelő helyi iparűzési adótarto-
zást, továbbá az azzal összefüggésben megállapított bír-
ság- és pótléktartozást, valamint a nem magánszemély 
adózót terhelő, a helyi iparűzési adóhoz kapcsolódó bír-
ság- és pótléktartozást érintő mérséklés engedélyezhe-
tő. Az erre vonatkozó kérelmet a Fővárosi Önkormányzat 
Adóhatóságához kell elbírálásra benyújtani. 

(2) Az állami adóhatóságnál nyilvántartott, a Fővárosi 
Önkormányzathoz kimutatott helyi iparűzési adótartozást 
érintő fi zetési könnyítésre, valamint a magánszemély adó-
zót terhelő helyi iparűzési adótartozást, továbbá az az-
zal összefüggésben megállapított bírság- és pótléktarto-
zást, valamint a nem magánszemély adózót terhelő, a helyi 
iparűzési adóhoz kapcsolódó bírság- és pótléktartozást 
érintő mérséklésre irányuló kérelmet az Art. 133/B. §-a és 
134/A. §-a alapján az állami adóhatósághoz kell benyújta-
ni. A kérelem elbírálása első fokon az önkormányzati adó-
hatóság nyilatkozata alapján történik.”

3. §

(1) A rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát 
veszti a R. 2. § (3), (4), (5) és (11) bekezdése.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a R. 
2. § (6) bekezdésének utolsó mondatában az „illetékhi-
vatal” szövegrész helyébe „állami adóhatóság”, a R. 
6. § (8) bekezdésének második mondatában „a Foglal-
koztatáspolitikai Bizottság” szövegrész helyébe „az 
Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbsé-
gi Bizottság” lép.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó tör-
vénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény 
(a továbbiakban: Krtv.) alapján a helyi iparűzési adóval 
összefüggő hatásköröket a 2010. január 1-jétől kezdődő 
adóéveket érintően az állami adóhatóság gyakorolja. 

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A közgyűlési rendelet meghatározza, hogy az adófi ze-
tést és a kapcsolódó terhek megfi zetését a Fővárosi Ön-
kormányzat mely számláira kell teljesíteni, a módosítás 
a hatáskör gyakorlásának Krtv. szerinti meghatározását 
tartalmazza.

A 2. §-hoz

A hatáskör gyakorlásának megváltozásával a fi zetési 
könnyítési, méltányossági hatáskört is csak a 2010. janu-
ár 1-jét megelőző adóévekre vonatkozó tartozások eseté-
ben gyakorolja az önkormányzati adóhatóság és a Krtv.-
nek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényt 
módosító rendelkezése szerint az önkormányzati adóha-
tóságnak a 2010. január 1-jét követő adóévek tartozásai 
vonatkozásában az első fokú eljárást érdemben befolyá-
soló nyilatkozattételi joga van.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről, technikai hatályon kívül 
helyezésről és szövegmódosításról rendelkezik. 

�
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Budapest Főváros Közgyűlésének
77/2009. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 
28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében 
és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 
(XII. 30.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költ-
ségvetéséről szóló 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 
22. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 „22. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó önkor-
mányzati költségvetési szerv az üzemeltetéssel, fenntartás-
sal, működtetéssel, beruházással, a vagyon hasznosításá-
val kapcsolatos feladatait saját gazdasági szervezetével, 
valamint részben vásárolt, az irányító szerv által enge-
délyezett szolgáltatással (a továbbiakban: szolgáltatás), 
vagy más költségvetési szervvel is elláthatja.

(2) A feladat akkor rendelhető meg szolgáltatásként, 
ha az dokumentáltan hatékonyabb, vagy gazdaságosabb 
forma a saját szervezettel való ellátásnál.

(3) A szolgáltatás megrendelése az irányító szerv egye-
di engedélyéhez kötött. A szerződés engedélyeztetésekor 
az intézmény vezetőjének nyilatkoznia kell a (2) bekez-
désben foglalt feltétel meglétéről, ezzel egyidejűleg kez-
deményeznie kell az álláshelyek számának módosítását 
és a költségvetési előirányzatok rendezését.

(4) Amennyiben a szolgáltatás megrendelésére a feladat 
ellátatlanságának veszélye miatt átmeneti jelleggel kerül 
sor, a hatékonyság, vagy gazdaságosság szempontjainak ér-
vényesítése nem feltétel. Ebben az esetben a szerződés idő-
tartama legfeljebb 1 év lehet. Az engedélyeztetéskor az in-
tézmény vezetőjének a fennálló okokról kell nyilatkoznia, 
valamint kezdeményeznie kell az álláshelyek számának mó-
dosítását és a költségvetési előirányzatok rendezését. A lét-
szám irányszám-változtatásától el lehet tekinteni abban az 
esetben, ha az államháztartás működési rendjéről szóló 
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 58. § (9) bekezdésében 
és az 59. § (4) bekezdésében foglaltak szerint biztosítottak.

(5) A feladat ellátásáért való felelősség a költségveté-
si szerv részéről nem ruházható át.

(6) Amennyiben megszűnik a feladat szolgáltatás meg-
rendelésével való elláttatása, az előirányzat és létszám 
visszarendezéséről e rendelet 12. §-ában foglaltak szerint 
gondoskodni kell.”

2. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatály-
ba, rendelkezéseit a hatálybalépése után indult ügyekben 
kell alkalmazni.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A gazdasági feladatok vállalkozásba adásának szabá-
lyait meghatározó költségvetési rendelet 22. §-ának mó-
dosítása szükséges, az irányító szerv egyedi engedélyé-
hez kell kötni a vállalkozásba adást.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A gazdasági feladatok vállalkozásba adásának szabá-
lyaira vonatkozóan a Fővárosi Közgyűlés a Budapest Fő-
város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 
28/2009. (V. 25.) önkorm. rendelet 22. §-ában az állam-
háztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) 
Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése alapján döntött. En-
nek keretében a feladat vállalkozásba adását nem köti 
irányító szerv egyedi engedélyéhez. Ezen szabály mó-
dosítása szükséges oly módon, hogy az irányító szer-
vi engedély megadására a Közgyűlés által átruházott ha-
táskörben az SzMSz 6. sz. melléklet szerint illetékes 
bizottság legyen jogosult.  

2.§-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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Budapest Főváros Közgyűlésének
78/2009.(XII. 10.) önkormányzati rendelete

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányza-
tokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. §-ának (1) be-
kezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi ren-
deletet alkotja:

1. §

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 
(a továbbiakban SZMSZ) 5. számú melléklet „II. A Köz-
gyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegy-
zéke” fejezetében a „Valamennyi bizottságra vonatkozó 
általános hatáskör”  a következő 13. ponttal egészül ki: 

„13. Engedélyezi az SZMSZ 6. sz. melléklete szerint 
illetékességébe tartozó önállóan működő és gazdálkodó 
önkormányzati költségvetési szerv gazdasági szervezete 
által ellátott feladatok részben vásárolt szolgáltatással 
való ellátását, a felelősség átruházása nélkül. 

217/1998. (XII. 30.) Korm.r. 17. § (3)„

2. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatály-
ba, ezzel egyidejűleg az SZMSZ 7. számú melléklet „a 
Közgyűlés által a főpolgármesterre átruházott hatáskö-
rök jegyzéke” VIII. Pénzügyi igazgatás fejezet 18. pont-
ja hatályát veszti. 

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A gazdasági feladatok szolgáltatás megrendelése út-
ján történő ellátása engedélyezésének szabálymódosítá-
sa válik szükségessé a jelenlegihez viszonyítva. A ha-
táskör-telepítéshez kapcsolódóan szükséges az SZMSZ 
módosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az SZMSZ 6. számú mellékletében szereplő bizottsá-
gok engedélyezik az önállóan működő és gazdálkodó ön-
kormányzati költségvetési szerv gazdasági szervezete ál-
tal ellátott feladatok részben vásárolt szolgáltatással való 
ellátását felelősség átruházása nélkül. 

2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

�
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Budapest Főváros Közgyűlésének
79/2009. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének 
egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek 

tárolásának szabályozásáról szóló 
24/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányza-
tokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § és 63/A. § h) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rende-
letet alkotja:

1. §

(1) Budapest főváros közigazgatási területén a jármű-
vel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a vá-
rakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásá-
nak szabályozásáról szóló 24/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. 
rendelet 10. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelke-
zés lép:

„10. § (5) A lakossági várakozási hozzájárulás éves 
várakozási díja az adott területen fi zetendő egyórai vá-
rakozási díj kétszázötvenszerese. A kerületi önkormány-
zat ezen díjat saját rendeletében differenciáltan is megál-
lapíthatja és kedvezményeket határozhat meg az alábbiak 
szerint:

a) lakásonként az első személygépkocsira kiadott hoz-
zájárulás esetén a kedvezmény mértéke legfeljebb 
100%,

b) lakásonként a második személygépkocsira kiadott 
hozzájárulás esetén a kedvezmény mértéke

ba) legfeljebb 30%, ha a kérelmezett gépjármű az 
EURO 3 környezetvédelmi kategóriának megfelel,

bb) legfeljebb 50%, ha a kérelmezett gépjármű az 
EURO 4 környezetvédelmi kategóriának megfelel,

bc) legfeljebb 70%, ha a kérelmezett gépjármű az 
EURO 5 környezetvédelmi kategóriának megfe-
lel.”

(2) Budapest főváros közigazgatási területén a jármű-
vel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a vára-
kozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának 
szabályozásáról szóló 24/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. ren-
delet 30. §-a kiegészül egy új (4) bekezdéssel az alábbi-
ak szerint:

„(4) A jelen rendeletben meghatározott díjfi zetési idő-
szak kezdetét a kerületi önkormányzat rendeletében – 
a jelen rendeletben szabályozottól eltérően – 8 óra 30 
percben is meghatározhatja.”

2. §

(1) A rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételé-
vel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet 1. § (2) bekezdése a kihirdetést követő 
hónap első napján lép hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Lakossági várakozási hozzájárulás esetén lakásonként 
a második személygépkocsira kiadott hozzájárulás éves 
várakozási díja vonatkozásában a kerületi önkormány-
zatok által adható kedvezmények mértékének emelése 
indokolt.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A lakossági várakozási hozzájárulás éves díjáról, il-
letve lakásonként az első és a második személygépko-
csi után a kerületi önkormányzatok által adható kedvez-
mény mértéke vonatkozásában a Fővárosi Közgyűlés a 
Budapest főváros közigazgatási területén a járművel vá-
rakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás 
díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabá-
lyozásáról szóló 24/2009. (V. 11.) sz. Főv. Kgy. rendele-
tében döntött.

Lakásonként a második személygépkocsira kiadott 
kedvezmény mértékét a gépjármű környezetvédelmi ka-
tegóriája alapján indokolatlanul szigorúan korlátozta, 
legfeljebb 10%, 30%, illetve 50%-os mértékben. A fővá-
rosi lakosok terheinek csökkentése érdekében ezen sza-
bály módosítása indokolt oly módon, hogy a kedvez-
mény mértéke környezetvédelmi kategóriánként 30%, 
50%, illetve 70% legyen.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

�
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II. rész

Kivonat
Budapest Főváros Közgyűlése

2009. október 29-i ülésének
jegyzőkönyvéből

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1752/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
leveszi napirendjéről a „A 100%-ban önkormány-
zati tulajdont képező gazdasági társaságok FEB-
elnöki pozíciójával kapcsolatos javaslat” című elő-
terjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1753/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Javaslat a „Budapest Egészség-
ügyi Modell” megvalósításával kapcsolatos dön-
tésekre, 2. Javaslat a Fővárosi Egészség-központ 
Zrt.-vel kötendő közszolgáltatási szerződés meg-
kötésére” című előterjesztést nem veszi napirend-
jére.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1754/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 35. pontként tárgyalja meg 
a „Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési 
Rendszer kialakítása” c. beruházás előkészítésére 
vonatkozó engedélyokirat jóváhagyására” című 
előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1755/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 17. pontként tárgyalja meg a 
„Dohányzási tilalom bevezetése a budapesti aluljá-
rókban” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1756/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 18. pontként tárgyalja meg a 
„Döntés a Papp László Budapest-Sportdíj adomá-
nyozásáról” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1757/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Javaslat a gazdasági feladatok 
vállalkozásba adásának szabálymódosítására” című 
előterjesztést nem veszi napirendjére.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1758/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 53. pontként tárgyalja meg a 
„Javaslat az Újpesti Szakorvosi rendelőintézet fel-
újításának megoldására” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1759/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 38. pontként tárgyalja meg a 
„Behajtási és várakozási engedélyek további ellen-
őrzése a főváros területén” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1760/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Javaslat a Fővárosi Önkormány-
zat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” 
című előterjesztést nem veszi napirendjére.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1761/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 54. pontként tárgyalja meg „A 
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 609/2009. (X. 8.) 
PKB határozatának megerősítése” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1762/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 55. pontként tárgyalja meg a 
„Infl uenza elleni védőoltás” című előterjesztést.
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1763/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 25. pontként tárgyalja meg 
a „Parking Kft. törzstőke-emelés és tagi kölcsön” 
című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1764/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság főigazgatója részéről fegyelmi eljá-
rás kezdeményezése” című előterjesztést nem veszi 
napirendjére.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1765/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 23. pontként tárgyalja meg az  
„V. ker. Kossuth téri mélygarázs megvalósításával 
kapcsolatos megállapodások” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1766/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 26. pontként tárgyalja meg a 
„Javaslat az Uzsoki utcai Kórház onkológiai fej-
lesztés – KMOP 4.3.1/C pályázat benyújtásának 
jóváhagyására” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1767/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el „A budapesti 4-es metróvonal II. 
(Keleti pályaudvar – Bosnyák tér) közötti szakasz 
előkészítése” című előterjesztés napirendről történő 
levételére vonatkozó indítványt.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1768/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el „A budapesti 4-es metróvonal II. 
(Keleti pályaudvar – Bosnyák tér) közötti szakasz 
előkészítése” című előterjesztés napirendről történő 
levételére vonatkozó indítványt.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1769/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Javaslat a Fővárosi Önkormány-
zat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 

főigazgatójának kinevezésére és munkaszerződé-
sének megkötésére” című előterjesztést 3/c., a „Ja-
vaslat a Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent 
István és Szent László Kórház-Rendelőintézet 
főigazgatójának kinevezésére és munkaszerződé-
sének megkötésére” című előterjesztést 3/a. napi-
rendként tárgyalja.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1770/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 1/a., 1/b., 1/c. pontként tár-
gyalja meg a „Javaslat BKV Zrt. FB tagok cseréjé-
re”, „Javaslat BKV Zrt. Igazgatósági tagok cseréjé-
re” és „Javaslat igazgatósági és felügyelőbizottsági 
tagok megválasztására” című előterjesztéseket.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1771/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
leveszi napirendjéről a „BFVK Zrt. közszolgáltatási 
keretszerződése és a közszolgáltatási szerződésekkel 
kapcsolatos egyéb kérdések” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1772/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Javaslat a közforgalmú közleke-
dési eszközökön elhelyezett kamerák jogi szabá-
lyozása tárgyában” című előterjesztést napirendjé-
ről leveszi, és a tárgyalását elnapolja.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1773/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 36. pontként tárgyalja meg 
a „Javaslat a „KMOP támogatású kerékpárutak 
2007–2010” c. beruházás célokmányának módosí-
tására” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1774/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg: 

1/a. Javaslat BKV Zrt. FB tagok cseréjére.
1/b. Javaslat BKV Zrt. Igazgatósági tagok cseréjére.
1/c. Javaslat igazgatósági és felügyelő-bizottsági tagok 

megválasztására.
2. Javaslat a Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolá-

ja, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagó-
giai Módszertani Intézménye és Diákotthona maga-
sabb vezetői megbízására.
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3.  Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában 
lévő egészségügyi intézmény tulajdonosi felügye-
lőtanács tagjának megválasztására. 

4/a.  Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent 
István és Szent László Kórház-Rendelőintézet fő-
igazgatójának kinevezésére és munkaszerződésé-
nek megkötésére.

4/b.  Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula 
Kórház főigazgatójának kinevezésére és munka-
szerződésének megkötésére.

4/c.  Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinsz-
ky Kórház és Rendelőintézet főigazgatójának kine-
vezésére és munkaszerződésének megkötésére.

5.  „Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitel 
2009” tárgyú közbeszerzési eljárás I-es ütemét le-
záró döntés kérése. 

6.  Javaslat az egyszemélyes gazdasági társaságok mű-
ködésének átláthatóságát növelő intézkedésekre.

7.  Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szó-
ló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítá-
sára – Budapest XIII., Reitter Ferenc utca–Szegedi 
út–Jász utca–Országbíró utca által határolt területre 
vonatkozóan. 

8.  Javaslat a „Szobabérlők Háza” további hasznosítá-
sára. 

9.  A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működé-
si Szabályzatáról szóló 7/1992 (III. 26.) Főv. Kgy. 
rendelet módosítása. 

10.  Dohányzási tilalom bevezetése a budapesti aluljá-
rókban.

11.  Döntés a Papp László Budapest-Sportdíj adomá-
nyozásáról.

12.  Javaslat a Skála ingatlanfejlesztéshez szükséges 
megállapodások megkötésére. 

13.  Javaslat a Budapesti Művelődési Központ részére 
egyszeri többlettámogatás megítélésére. 

14.  V. ker. Kossuth téri mélygarázs megvalósításával 
kapcsolatos megállapodások.

15.  „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” c. 
projekt támogatási szerződésének megkötése. 

16.  Parking Kft. törzstőke-emelés és tagi kölcsön.
17.  Javaslat az Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesz-

tés – KMOP 4.3.1/C pályázat benyújtásának jóvá-
hagyására.

18.  Javaslat a 2009/2010. tanévi (saját intézménnyel, il-
letve fővárosi hozzájárulással ellátott) feladat-vál-
tozásokhoz kapcsolódó előirányzat módosításra, a 
végleges létszámleépítésekhez kapcsolódó kiadá-
sok megelőlegezésére.

19.  Javaslat súlyos tanulási és magatartási problémával 
küzdő tanulók oktatását vállaló nonprofi t szerveze-
tek támogatására. 

20.  Javaslat a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális 
Központ (FROKK) megalapítására.

21.  Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabi-
litációs Szakkórház és Gyógyfürdő főigazgatója ma-
gasabb vezetői megbízásának lejárata miatti pályázat 

kiírására és a főigazgatói pályázat véleményezéséhez 
szükséges eseti bizottság létrehozására. 

22.  Javaslat a József Attila Színház Nonprofi t Kft. ügyve-
zetői álláshelye pályázati felhívásának tervezetére. 

23.  Javaslat alapítványok, társadalmi és egyéb szerve-
zetek támogatására.

24.  KMOP-2008-2.3.1/B Közösségi közlekedés előny-
ben részesítése pályázati konstrukcióban nyertes pá-
lyázatok többlet saját forrásigényének biztosítása.

25.  Javaslat a „Budapesti Kerékpáros Közösségi Köz-
lekedési Rendszer kialakítása” c. beruházás elő-
készítésére vonatkozó engedélyokirat jóváhagyás-
ára.

26.  Javaslat a „KMOP támogatású kerékpárutak 2007–
2010” c. beruházás célokmányának módosítására.

27.  Javaslat a Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi 
SzKI (Bp. VIII., Vas u. 9-11.) rekonstrukció célok-
mányának 3. sz. módosítására. 

28.  Javaslat előzetes kötelezettségvállalásra a Budapest 
Ösztöndíj Program pénzügyi fedezetének 2010. évi 
költségvetésben történő biztosításához. 

29.  Behajtási és várakozási engedélyek további ellenőr-
zése a főváros területén.

30.  Javaslat a fővárosi fenntartású közoktatási intézmé-
nyek vezetői pályázatának kiírására a 2010/2011. 
tanévtől. 

31.  Javaslat a 2008. évi országos kompetenciamérésben 
átlag alatt teljesítő intézmények Intézkedési Tervé-
nek jóváhagyására.  

32.  Javaslat a BKV Zrt. keretén belül működő Fővinform 
részére működési célú pénzeszközátadásra a 2009. 
évre. 

33.  A Csömöri Temetkezési Szolgálat Kft. BTI Zrt.-be 
történő beolvadása. 

34.  Javaslat a Démi Beton Kft. III. kerület, Bécsi út 
343. szám alatti ingatlannal kapcsolatos behajtha-
tatlan követelésének számviteli rendezésére. 

35.  Beszámoló az Összefogás a Budapesti Lakástala-
nokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 
2008. évi működéséről, vagyoni helyzetéről és gaz-
dálkodásának legfontosabb adatairól. 

36.  2009. évi felüljáró felújítása 1. csoport engedélyok-
iratának 1. sz. módosítása, és a 2009. évi felüljáró 
felújítása 2. csoport célokmányának 1. sz. módosí-
tása. 

37.  Javaslat egyedi kérelmek támogatására a „8413 
Sportcélú támogatás” cím előirányzata terhére. 

38.  A budapesti 4-es metróvonal II. (Keleti pályaud-
var– Bosnyák tér) közötti szakasz előkészítése.

39. Javaslat a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság 
szolgáltatási szerződésének módosítására. 

40.  Javaslat közterület elnevezésére.
41.  Javaslat a Budapesti Ifjúsági Tanács Ügyrendjének 

elfogadására. 
42.  Javaslat az Újpesti Szakorvosi rendelőintézet felújí-

tásának megoldására.
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43.  A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 609/2009. 
(X. 8.) PKB határozatának megerősítése.

44.  Infl uenza elleni védőoltás.
45.  Javaslat a 2009. évi 8203 Civil célú bizottsági keret 

terhére alapítványok, társadalmi szervezetek támo-
gatására. 

46.  Szelényi Béláné fellebbezése személyi térítési díj 
ügyében. 

47/a. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok 
végrehajtásáról.

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. 
Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 6. pontja: Javaslat az egyszemélyes gaz-
dasági társaságok működésének átláthatóságát növelő 
intézkedésekre.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1800/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az előterjesztés vitáját újból megnyitja.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1801/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat egysze-
mélyes tulajdonában lévő gazdasági társaságok át-
látható működése és a működés hatékonyságának 
növelése érdekében felkéri a főpolgármestert, hogy 
a gazdasági társaságok dokumentumait vizsgáltassa 
felül, és különösen az alábbi szempontok fi gyelem-
bevételével – egységes elvek szerint – a szükséges 
módosításokat terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé. 
Ennek érdekében:
– Vizsgáltassa felül a társaságok ügydöntő és ellen-
őrző szerveinek a viszonyrendszerét, a döntések 
meghozatalának és végrehajtásának szabályait, 
az ellenőrzési és felelősségi körök telepítésének 
megfelelősége szempontjából, és a vizsgálat ered-
ményét terjessze a Közgyűlés elé. Ennek során fi -
gyelembe kell venni azt a követelményt is, hogy 
a társaság átfogó irányítása, a Közgyűlés által el-
fogadott stratégia végrehajtásának biztosítása az 
ügyvezetés feladata, és nem kerülhet át az ügy-
döntő testületek hatáskörébe.

– Tegyen javaslatot a társaságok ügydöntő testüle-
tei mellett döntés-előkészítő szakmai testületként 
működő bizottságok létrehozására, nevezetesen 
az auditbizottságra, és a javadalmazási bizottság-
ra.

– Vizsgáltassa felül a belső kontrollok rendsze-
rét annak érdekében, hogy a vezetői ellenőrzé-
sek és a munkafolyamatba épített ellenőrzések 

biztosítsák a megfelelő minőségű belső és külső 
auditjelentések elkészítését, valamint a társasá-
gok tevékenységét érintő belső és külső kockáza-
tok beazonosítását és kezelését.

– Tegyen javaslatot a társaságoknál kidolgozandó 
etikai kódexek főbb témaköreire.

– Vizsgáltassa felül a társaságok dokumentumaiban 
azon szerződések körét, amelyek csak az igazga-
tóság, illetve a felügyelőbizottság jóváhagyásával 
köthetők meg. Tegyen javaslatot a megállapítá-
sok alapján az ügydöntő testületek kontrolljának 
erősítésére.

– A személyi és gazdasági összefonódások elkerü-
lése érdekében kerüljenek meghatározásra azon 
munkakörök, amelyekben a munkavállalók és a 
velük közeli kapcsolatban álló személyek nem 
folytathatnak saját javukra a társaság érdekeit sér-
tő tevékenységet. A munkavállalóval közeli kap-
csolatban álló személyeket a Ptk. 685. § b) bekez-
dése alapján kell meghatározni, kibővítve azt az 
érintettel egy háztartásban élő személyek köré-
vel is. Egységes elvek alapján kell meghatározni 
az érdeksérelem vélelmezését megalapozó esetek 
körét, valamint az érdeksérelem megállapítására 
vonatkozó eljárási szabályokat.

– Vizsgálja meg, hogy a társaságok szervezeti és 
belső szabályzata miként kezeli a külső tanács-
adói szolgáltatások igénybevételét. Ha a társaság 
külső tanácsadónak megbízást ad a társaság mű-
ködését jelentősen befolyásoló eseménnyel kap-
csolatban, vagy a megbízás jelentős pénzbeli rá-
fordítással jár, illetve érdekütközést idézhet elő, 
vagy bármilyen más módon lényeges hatással le-
het az üzletmenetre, értesíteni kell az ügydöntő 
testületeket. Az ilyen jellegű megbízások körét 
egységes elvek alapján kell meghatározni.

– A gazdasági társaságok eljárási szabályainak és 
információs rendszerének átalakításával az ügy-
vezetést kötelezni kell arra, hogy a tulajdonost 
képviselő testületek a megfelelő időben juthas-
sanak azokhoz az információkhoz, amelyek jo-
gaik gyakorlásához szükségesek. Egységes elvek 
alapján kell meghatározni a tájékoztatás elvárt 
határnapjait.

– A tulajdonosi jogok gyakorlásának fontos eszkö-
zeként a gazdasági társaságok jogszabály szerinti 
kötelező üzleti tervének elfogadásán túlmenően, 
annak végrehajtásáról a társaság negyedévente 
nem auditált formában köteles beszámolni a tu-
lajdonosnak. A kialakítandó beszámolási rend-
szernek ki kell terjednie a terveik teljesítésére 
és az üzletmenetükre, az alapfeladataik ellátásá-
ra, pénzügyi helyzetükre, szerződésállományuk-
ra, kötelezettségeik alakulására is. A jelentésnek 
ki kell térnie arra is, hogy vannak-e olyan kér-
dések, amelyek miatt a gazdálkodásban a terve-
zettől számottevő eltérések valószínűsíthetők, és 
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azok igényelnek-e a társaság működésébe rendkí-
vüli tulajdonosi beavatkozást.

Határidő: 2009. december 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1802/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat egyszemélyes tulajdoná-
ban lévő gazdasági társaságok szakmai kompeten-
ciájának megerősítése érdekében úgy dönt, hogy:
– A társaságok igazgatóságainak és felügyelő-

bizottságainak megüresedő helyeire a Fővárosi 
Önkormányzat által delegált személyeknek az 
adott gazdasági társaság közszolgáltatási tevé-
kenységéhez igazodó felsőfokú szakirányú kép-
zettséggel kell rendelkeznie.

Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Demszky Gábor

1803/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat elrendeli az államház-
tartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 
15/B. §-ában szabályozott közzétételi kötelezettség 
megfelelő alkalmazását a Fővárosi Önkormányzat 
egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társasá-
goknál, 2003. január 1-ig visszamenőleges hatály-
lyal, az alábbi kiegészítésekkel:
– Az Áht. 15/B. § (2) bekezdését megfelelően kell 

alkalmazni, hogy az egy költségvetési évben 
ugyanazon szerződő féllel kötött nettó 5 M Ft-ot 
elérő, vagy azt meghaladó szerződések értékét 
a közzétételi kötelezettség szempontjából egybe 
kell számítani;

– A közzétételi kötelezettség nem vonatkozik azok-
ra a szerződésekre, amelyeket a társaságok az 
alaptevékenységükbe tartozó közszolgáltatás el-
látására, az ezen közszolgáltatást igénybe vevő 
ügyféllel kötöttek.

Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Demszky Gábor

1804/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Az illetékes bizottságok jogkörét eseti jelleggel el-
vonja, és a Gt. 22. § (5) bekezdése alapján utasítja 
az egyszemélyes tulajdonában lévő gazdasági tár-
saságok vezetőit a közzétételi kötelezettség megfe-
lelő teljesítésére.

Határidő: 2010. január 1., illetve folyamatos
Felelős: dr. Demszky Gábor

1805/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
A közzététel módjára az Áht. 15/A. §-ban foglalt 
rendelkezések megfelelően irányadók.

Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 7. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályo-
zási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rende-

let módosítására–Budapest XIII. kerület, Reitter Ferenc 
utca–Szegedi út–Jász utca–Országbíró utca által hatá-
rolt területre vonatkozóan.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1806/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 
46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosítá-
sáról szóló 69/2009. (XI. 13.) önkormányzati ren-
deletének a Budapest XIII. kerület, Reitter Ferenc 
utca–Szegedi út–Jász utca–Országbíró utca által ha-
tárolt területre vonatkozó 1. számú mellékletét

A Fővárosi Közgyűlés

a mellékletnek megfelelő tartalommal megalkotja 
69/2009. (XI. 13.) önkormányzati rendeletét a Fő-
városi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. 
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1807/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővá-
rosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondos-
kodjon.

Határidő: 2009. október 29.
Felelős: dr. Demszky Gábor 

A napirend 8. pontja: Javaslat a „Szobabérlők 
Háza” további hasznosítására.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1808/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
a Gazdasági Bizottságnak a Fővárosi Önkormány-
zat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. 
Kgy. rendelet 18. § a) pontjában foglaltak szerinti 
hatáskörét eseti jelleggel magához vonja, és 2010. 
január 1-jei hatállyal korlátozottan forgalomképes-
sé minősíti, és a Fővárosi Önkormányzat Budapes-
ti Módszertani Szociális Központ és Intézményei 
(Budapest XIII., Dózsa György út 152.) használatá-
ba adja a Budapest XV., Kőrakás park 1–8. sz. alatti 
ingatlant a benne található ingó vagyontárgyakkal 
együtt. Felkéri a főpolgármestert, hogy az ingó és 
ingatlan vagyontárgyak leltár szerinti átadásáról 
gondoskodjon.

Határidő: 2010. január 1.
Felelős: dr. Demszky Gábor 
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1809/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
2010. január 1-jei hatállyal módosítja a Fővárosi Ön-
kormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ 
és Intézményei (Budapest XIII., Dózsa György út 152.) 
alapító okiratát a 4/B sz. melléklet szerinti tartalommal, 
és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás 
aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Buda-
pesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei 
(Budapest XIII., Dózsa György út 152.) módosítások-
kal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának 4/C 
sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1810/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságnak 
és Gazdasági Bizottságnak a Fővárosi Önkormány-
zat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. 
Kgy. rendelet 17. § a) pontjában foglaltak szerinti 
hatáskörét eseti jelleggel magához vonja, és tulaj-
donosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Fővárosi 
Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális 
Központ és Intézményei (Budapest XIII., Dózsa 
György út 152.) a közüzemi szerződéseket (víz, 
csatorna, gáz, áram) megkösse. Felkéri a főpolgár-
mestert, hogy a tulajdonos képviseletében a szüksé-
ges nyilatkozatokat, szerződéseket írja alá.

Határidő: 2010. március 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1811/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Budapest XV., Kőrakás park 1–8. 
sz. alatti ingatlan 2010. január 1-jétől a szobabérlői 
szerződések megszűnéséig hármas funkcióval (1. 
szobabérlői lakrészek, 2. kereskedelmi szálláshely, 
3. hajléktalan személyek átmeneti szállása) működ-
jön; a szobabérlői szerződések megszűnése után a 
szobabérlői lakrészeket a továbbiakban nem kíván-
ja e funkcióban működtetni.

Határidő: 2010. január 1. 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1812/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságnak 
az SZMSZ 5. sz. melléklet 27. pontjában foglaltak 
szerinti hatáskörét eseti jelleggel magához vonja, 
hozzájárul és engedélyezi, hogy a Budapest XV., 
Kőrakás park 1–8. sz. alatti ingatlanban 2010. ja-
nuár 1-jétől a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 80. § (3) bek. 
f) pontja szerinti ellátási forma –150 férőhelyen haj-
léktalanok átmeneti szállása – kerüljön kialakításra, 
egyben felkéri a főpolgármestert a működési enge-
délyeztetési eljárás megkezdésére, lefolytatására.

Határidő: 2009. december 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1813/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2010. évi költség-
vetés tervezésekor vegye fi gyelembe 2010. január 
1-jétől a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő 
lakások üzemeltetésében a feladatcsökkenést és a 
Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani 
Szociális Központ és Intézményei (Budapest XIII., 
Dózsa György út 152.) új feladatát (Budapest XV., 
Kőrakás park 1–8. sz. alatti 150 férőhelyes hajlék-
talanok átmeneti szállása működtetése) a kapcsoló-
dó bevételekkel együtt a következők szerint:

csökken a „7371 Fővárosi Önkormányzat tulajdoná-
ban lévő lakások üzemeltetése” címen belül:

a kiadás 108 117 E Ft-tal,
ebből
dologi kiadás  92 000 E Ft
céljellegű intézményi felújítások  16 117 E Ft

a bevétel 108 117 E Ft-tal,
ebből:
önkormányzatok sajátos működési 
bevételei  68 000 E Ft
önkormányzati támogatás  40 117 E Ft

nő a „2127 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Mód-
szertani Szociális Központ és Intézményei” címen belül

a kiadás 102 039 E Ft-tal,
ebből: 
személyi juttatás  48 208 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok  13 016 E Ft
dologi kiadások  40 815 E Ft

a bevétel 102 039 E Ft-tal,
ebből:
felügyeleti szervtől kapott támogatás  70 253 E Ft,
intézményi működési bevételek  31 786 E Ft,

A felügyeleti szervi támogatás fedezete a „8507 Nor-
matív hozzájárulások” címen tervezhető.

Határidő: 2010. évi költségvetés előkészítése
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1814/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
A költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. 
évi CV. tv. 8. § (2) bekezdés h) pontja alapján, fi -
gyelemmel a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, 
a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló többször módosított 75/2007. (XII. 28) 
Főv. Kgy. rendelet 51. § (1) bekezdés b) pontjára, 
felkéri a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Mód-
szertani Szociális Központ és Intézményei (Buda-
pest XIII., Dózsa György út 152.) vezetőjét, hogy a 
Budapest XV., Kőrakás park 1–8. sz. alatti ingatlan 
azon bérlőivel, akik az érvényes szobabérlői szerző-
désük közös megegyezéssel történő megszüntetését 
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vállalják, a szobabérlői szerződéseik megszünteté-
sét követően az előterjesztés 3. számú mellékletét 
képező szerződést  2010. január 1. napjával kösse 
meg legfeljebb 1 év időtartamra.

Határidő: 2009. december 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1815/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Tudomásul veszi, hogy a Fővárosi Önkormányzat 
Budapesti Módszertani Szociális Központ és In-
tézményei (Budapest XIII., Dózsa György út 152.) 
mindaddig újból határozott idejű (éves) szerződést 
köt pályázat nélkül a 2009. december 31-én szerző-
déssel rendelkező bérlőkkel, amíg a lakó ezt igényli, 
a díjat megfi zeti, és az épület házirendjét betartja.

Határidő: 2009. december 31-én szobabérlői szerző-
déssel rendelkező lakók igényétől függően

Felelős: dr. Demszky Gábor 

1816/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságnak a 
Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak 
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. 
(XII.28.) Főv. Kgy. rendelet 51. § (2) bekezdés b) pont-
jában foglalt hatáskörét eseti jelleggel magához von-
ja, és előzetesen hozzájárul, hogy a Fővárosi Önkor-
mányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és 
Intézményei vezetője (Budapest XIII., Dózsa György 
út 152.) a Budapest XV., Kőrakás park 1–8. sz. alatti 
ingatlan azon bérlőivel, akik az érvényes szobabérlői 
szerződésük közös megegyezéssel történő megszün-
tetéséhez 2009. december 31-ével hozzájárulnak, a 
3. sz. melléklet  szerinti szerződést az érvényes szer-
ződésükben meghatározott időre, 1 évet meghaladó-
an, de legfeljebb 5 évre kösse meg abban az esetben, 
ha a bérlő előzetes befi zetésének 2010. január 1-je 
utáni időtartamra vonatkozó részét a Fővárosi Önkor-
mányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és 
Intézményeinek befi zeti.

Határidő: 2009. december 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1817/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Budapest XV., Kőrakás park 1–8. 
szám alatti ingatlan azon bérlőinek, akik az érvényes 
szobabérlői szerződésüket nem kívánják közös meg-
egyezéssel 2009. december 31-ével megszüntetni, a 
2010. január 1-jétől esedékes bérleti díját, valamint az 
előzetes befi zetéseikből a 2010. január 1-je utáni időre 
vonatkozó rész t átutalja az üzemeltetési feladat ellátá-
sáért a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani 
Szociális Központ és Intézményei (Budapest XIII., Dó-
zsa György út 152.) részére. Felkéri a főpolgármestert, 
hogy az érintett bérlőket erről írásban tájékoztassa.

Határidő: értesítés 2009. december 31.
 előzetes befi zetések átutalása 2010. január 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1818/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Egyetért azzal, hogy a Fővárosi Önkormányzat Bu-
dapesti Módszertani Szociális Központ és Intézmé-
nyei (Budapest XIII., Dózsa György út 152.)  2010. 
január 1-jétől a szobabérlői lakrészek lakbéreihez 
képest az egyszemélyes szobák esetében havi 500 
Ft-tal, a kétszemélyes szobák esetében havi 600 
Ft-tal alacsonyabb díjat állapítson meg a 3. számú 
melléklet szerinti szerződésekben, mely díjak éven-
te maximum infl ációkövetően, az intézményi költ-
ségvetésben az adott évre elismert tényleges költsé-
gek fi gyelembevételével változhatnak.

Határidő: 3. sz. melléklet szerinti szerződések meg-
kötése

Felelős: dr. Demszky Gábor 

1819/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Budapest XV., Kőrakás park 1–8. 
sz. alatti ingatlan azon lakrészei esetében, amelyek-
nek a bérlői az érvényes szobabérlői szerződésüket 
nem kívánják közös megegyezéssel 2009. decem-
ber 31-el megszüntetni, a bérleti szerződés megszű-
nését követően a szobabérlői funkció megszűnik. 
Tudomásul veszi, hogy azokra a Fővárosi Önkor-
mányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ 
és Intézményei (Budapest XIII., Dózsa György út 
152.) vezetője pályázati eljárást követően szerző-
dést köt a 3. számú melléklet szerinti tartalommal, 
fi gyelemmel a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, 
a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 
51. §-ában foglaltakra.

Határidő: szobabérlők szerződésének megszűnését 
követően 

Felelős: dr. Demszky Gábor 

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 70/2009. (XI. 13.) önkormányzati ren-
deletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) 
Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 5. számú mel-
léklet szerint.
Megalkotja 71/2009. (XI. 13.) önkormányzati ren-
deletét a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában 
lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek 
mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot 
megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának 
szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. ren-
delet módosításáról a 6. számú melléklet szerint.

A napirend 9. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt
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A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) 
Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 72/2009. 
(XI. 13.) önkormányzati rendeletét a melléklet sze-
rinti tartalommal.

A napirend 10. pontja: Dohányzási tilalom bevezeté-
se a budapesti aluljárókban.

Előadó: Kolozs András

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1820/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
az előterjesztés tárgyalását elnapolja.

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. 
Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 12. pontja: Javaslat a Skála ingatlanfej-
lesztéshez szükséges megállapodások megkötésére.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1822/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a 4275/17 hrsz.-ú ingatlanon meg-
épült irodaház, valamint Rámpa I., Rámpa II. in-
gyenes használatát a Csarnok és Piac Igazgatóság 
részére biztosítja, továbbá jóváhagyja és megköti 
a 2. sz. mellékletként csatolt megállapodást az iro-
daház és rámpák létesítéséről, átadás-átvételéről és 
üzemeltetéséről.

Felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás alá-
 írására.

Határidő: 2009. november 11.
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1823/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a bevásárlóközpont részét képező 
4275/23 hrsz.-ú ingatlanon megépült 136 db par-
kolóhelyet magában foglaló terület haszonélvezeti 
jogának gyakorlását a Csarnok és Piac Igazgatóság 
részére ingyenesen átengedi, továbbá jóváhagyja és 
megköti a 3. sz. mellékletként csatolt megállapo-
dást a haszonélvezeti jog gyakorlásának átengedé-
séről és a parkolók üzemeltetéséről. Felhatalmazza 
a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2009. november 11.
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1824/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a 4275/17 hrsz.-ú ingatlanon 
megépült közhasználatra átadandó park ingyenes 

használatát a Csarnok és Piac Igazgatóság részére 
biztosítja, továbbá jóváhagyja és megköti a 4. sz. 
mellékletként csatolt megállapodást a közhaszná-
latra átadandó park megvalósításáról, tulajdonjogá-
nak átadásáról és üzemeltetéséről. Felhatalmazza a 
főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2009. november 11.
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1825/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen
– a megállapodás a haszonélvezeti jog gyakorlásá-

nak átengedéséről, és a parkolók üzemeltetéséről,
– a megállapodás irodaház és rámpák létesítéséről, 

átadás-átvételéről és üzemeltetéséről, valamint
– a megállapodás a közhasználatra átadandó park 

megvalósításáról, tulajdonjogának átadásáról és 
üzemeltetéséről szóló megállapodások közokirat-
ba foglalásáról.

Határidő: 2009. december 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1826/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen Buda-
pest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 
tájékoztatásáról.

Határidő: 2009. november 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor 

A napirend 13. pontja: Javaslat a Budapesti Műve-
lődési Központ részére egyszeri többlettámogatás meg-
ítélésére.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1827/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Budapesti Művelődési Központ 
által elnyert európai uniós támogatással megvaló-
suló projektek, név szerint:
– TÁMOP-3.2.3./08/2/KMR „Építő közösségek” – 

közművelődési intézmények az életen át tartó ta-
nulásért 2. kör: A közművelődés a nem formális 
és informális tanulás szolgálatában c. pályázati 
program; 

– TÁMOP-1.4.3.-08/2 Innovatív kísérleti foglal-
koztatási programok B komponens; 

– VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisz-
tikai Kht. – Európai Regionális Fejlesztési Alap 
által kíírt „Magyarország–Szlovákia Határon Át-
nyúló Együttműködési Program 2007–2013” c. 
pályázati program sikeres végrehajtása érdekében 
az intézmény részére egyszeri működési többlet-
támogatást biztosít azzal, hogy az intézmény a 
kapott támogatással a 2009. évi költségvetési be-
számolója keretében elszámolni köteles.
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1828/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Ennek érdekében egyszeri működési többlettámo-
gatás céljából csökkenti a „9300 Általános tartalék” 
címet 12 320 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos ösz-
szeggel megemeli az „5301 Budapesti Művelődési 
Központ” cím támogatási és kiadási, azon belül do-
logi előirányzatát.

1829/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kap-
csolódó költségvetési rendeletmódosításra vonat-
kozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés novemberi rendes 
ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor 

A napirend 14. pontja: V. ker. Kossuth téri mélyga-
rázs megvalósításával kapcsolatos megállapodások.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1830/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Bagdy Gábornak az előterjesztés 
elnapolására vonatkozó ügyrendi javaslatát.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1831/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
megerősítve az 1001/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. 
határozatában foglaltakat is, kötelezettséget vállal 
arra, hogy a 7. sz. mellékletben szereplő készfi zető 
kezességvállalási szerződésből fakadó fi zetési köte-
lezettségek fedezetét – szükség esetén, a fi zetési kö-
telezettség beálltakor – a mindenkori éves költség-
vetésében biztosítja. Erre fi gyelemmel jóváhagyja, 
megköti az előterjesztés 7. számú mellékletét képe-
ző készfi zető kezességvállalási szerződést, és felké-
ri a főpolgármestert a készfi zető kezességvállalási 
szerződés aláírására.

Határidő: a pénzügyi kötelezettségvállalásra – szük-
ség esetén – a mindenkori éves költségvetési rende-
letben, a szerződés aláírására a hitelszerződés alá-
írását követően 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1832/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti az Országgyűlés Hivatalával 
kötött megállapodás módosítását jelen előterjesztés 
5. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a 
főpolgármestert a megállapodás-módosítás aláírá-
sára. 

Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 15. pontja: „Budapest Komplex Integ-
rált Szennyvízelvezetése” c. projekt támogatási szerződé-
sének megkötése.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1833/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a „Budapest Komplex Integ-
rált Szennyvízelvezetése” c. projekt előkészítésé-
hez igénybe vehető pénzügyi támogatásáról szóló 
támogatási szerződést a KvVM FI-vel, mint Közre-
működő Szervezettel 126 828 500 Ft támogatásról. 
A támogatási szerződés mellékleteként benyújtan-
dó nyilatkozatokban:

a/ kötelezettséget vállal arra, hogyha a projekt részben 
vagy egészben meghiúsulna, illetve, ha a támoga-
tást szabálytalanul használja fel, abban az esetben a 
támogatást visszafi zeti;

b/ kijelenti, hogy a Budapest Főváros Önkormányza-
tával szemben – nyilatkozattételkor – Ámr. 88. § 
(2) bekezdés szerinti támogatási rendszerből való 
kizárás hatálya nem áll fenn;

c/ kijelenti, hogy a Budapest Főváros Önkormányza-
ta esetében nem áll fenn olyan harmadik személy 
irányában fennálló kötelezettség, amely a támoga-
tással létrejött projektek céljainak megvalósulását 
meghiúsíthatja, illetve amely a kedvezményezett 
biztosítékadását korlátozza.

 Felkéri a főpolgármestert a szerződés és mellékle-
tei aláírására.

Határidő: 2009. október 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1834/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
A projekt-előkészítéshez kapcsolódó önerő pénz-
ügyi fedezetének megalapozását célzó, egyes for-
rások rendelkezésre bocsátásának igazolásaként 
kijelenti, hogy a „KEOP-2008-1.2.0. Szennyvízel-
vezetés és tisztítás” c. felhívására benyújtásra került 
„Budapest komplex integrált szennyvízelvezetése” 
c. projekt előkészítési munkáira a Fővárosi Önkor-
mányzat 2009. évi költségvetésében 1330,7 M Ft 
áll rendelkezésre, mely tartalmazza az előkészítés 
elszámolható költségeihez szükséges 15 %-os ön-
részt, azaz 22 381 500 Ft-ot. 

Határidő: 2009. október 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1835/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az Európai Bizott-
ság Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és 
kapcsolódó létesítményei projekt határidő módosí-
tásáról való döntésétől függően gondoskodjon vagy 
a XXI. kerület, Csepel-szigeti csatornázás, valamint 
a vízkormányzáshoz szükséges egyéb főművi ele-
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mek mintegy 9,9 Md Ft-os tervezett költségének a 
„Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” 
c. projekt célokmányára történő átcsoportosításá-
ról, vagy a Budapest Komplex Integrált Szennyvíz-
elvezetése projekt megvalósítására (kivitelezésé-
re)  2010-ben megkötendő támogatási szerződés 
41,2 Md Ft tervezett nettó kivitelezési költségének 
9,9 Md Ft csökkentésével történő megkötéséről. 

Határidő: az Európai Bizottság döntését követő Köz-
gyűlés soros ülése 

Felelős: dr. Demszky Gábor 

A napirend 16. pontja: Parking Kft. törzstőke-eme-
lés és tagi kölcsön.

Előadó: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1836/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Bagdy Gábornak az előterjesztés 
tárgyalásának elnapolására irányuló ügyrendi indít-
ványát.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1837/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
a  Parking Kft.  jelenlegi  28 M Ft összegű törzs-
tőkéjét, a kizárólagos tulajdonos Budapest Főváros 
Önkormányzata 28 M Ft-ról – 70 M Ft összegű 
pénzbeli betétnek a társaság rendelkezésre bocsá-
tásával – 98 M Ft-ra emeli. Egyidejűleg 61 M Ft 
összegű tagi kölcsönt biztosít a Parking Kft. részére 
azzal a feltétellel, hogy a rendelkezésére bocsátott 
kölcsön felhasználásával a Parking Kft. rendezi a 
Fővárosi Közterület-felügyelettel szemben fennálló 
tartozását, legfeljebb 70 M Ft összeghatárig.

Határidő: az alapító okirat módosítás, illetve kölcsön-
szerződés aláírását követően azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1838/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
A 70 M Ft összegű törzstőke-emeléshez kapcsoló-
dóan módosítja a Parking Kft. alapító okiratát a 4. 
sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpol-
gármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

1839/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 61 M Ft összegű tagi köl-
csön nyújtására vonatkozó tagi kölcsönszerződést 
az 5. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a 
főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

1840/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
A Parking Kft. törzstőkéjének emelése, valamint 
a tagi hitel biztosítása érdekében növeli a „8536 
Támogatásértékű beruházási bevétel” cím bevételi 
előirányzatát a Fővárosi Közterületi Parkolási Tár-
sulástól származó 2009. I. félévi 47 000 E Ft több-
letbevétellel, csökkenti a „9300 Általános tartalék” 
cím kiadási előirányzatát 84 000 E Ft-tal, és tervbe 
vesz az új „8137 Parking Kft.” cím önkormányzati 
beruházások kiadási előirányzatán 70 000 E Ft-ot, 
továbbá a működési célú támogatási kölcsön kiadá-
si előirányzatán 61 000 E Ft-ot.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a szükséges költ-
ségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a 
Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés novemberi ülése
Felelős: dr. Demszky Gábor

1841/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Engedélyezi a 131 000 E Ft összeg, ezen belül 
70 000 E Ft tőkeemelés, 61 000 E Ft tagi kölcsön 
soron kívüli utalását. Felkéri a főpolgármestert, 
hogy intézkedjen a társaság számlájára történő uta-
lásáról.

Határidő: a tőkeemelésre az alapító okirat módosítá-
sát, illetve a tagi kölcsönre a kölcsönszerződés alá-
írását követően azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 17. pontja: Javaslat az Uzsoki utcai Kór-
ház onkológiai fejlesztés – KMOP 4.3.1/C pályázat be-
nyújtásának jóváhagyására.

Előadók: Hagyó Miklós, Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1842/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat pályá-
zatot nyújt be az Uzsoki utcai Kórház „Onkológiai 
Fejlesztés” című KMOP-2009-4.3.1/C jelű kiírt pá-
lyázatára, valamint felkéri a főpolgármestert, hogy 
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt tervezé-
si útmutatóban megjelölt dokumentációkat, nyilat-
kozatokat írja alá és nyújtsa be.

Határidő: 2009. november 10.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1843/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros 
Önkormányzata és intézményei beruházási és fel-
újítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyá-
sának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. 
(X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 8. § (2) bekezdésében 
az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságra és 
a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságra átruházott 
hatáskörét, és jóváhagyja az Uzsoki utcai Kórház 
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onkológiai fejlesztés feladat célokmány 1. sz. mó-
dosítását 400,00 M Ft-os előirányzattal a 2. számú 
melléklet szerinti tartalommal, és felhatalmazza a 
főpolgármestert a célokmány aláírására.

Határidő: 2009. november 10.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1844/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a szakhatósági kö-
vetelmények teljesítéséhez, illetve a szakhatósági 
engedélyek megszerzéséhez feltétlen szükséges 
feladatokra felhasználható, indokolt és alátámasz-
tott többletköltségeket a felmerüléskor, de még a 
beruházás megfelelő szakaszában terjessze a Köz-
gyűlés elé.

Határidő: a felmerülést követő rendes Közgyűlés
Felelős: dr. Demszky Gábor

1845/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a jelen előterjesztés 4. szá-
mú mellékletét képező pénzeszközátadás-átvételi 
megállapodást.

Határidő: 2009. november 10.
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 18. pontja: Javaslat a 2009/2010. tanévi 
(saját intézménnyel, illetve fővárosi hozzájárulással ellá-
tott) feladatváltozásokhoz kapcsolódó előirányzat-módo-
sításra, a végleges létszámleépítésekhez kapcsolódó ki-
adások megelőlegezésére.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1846/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
a táboroztatások és gyermekotthoni üdültetések tör-
vény szerinti díjazásának támogatása érdekében a 
„9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátala-
kításokhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányza-
tának 114 917 E Ft-tal történő csökkentésével egyi-
dejűleg növeli az érintett intézmények támogatási 
és 

kiadási előirányzatát egyszeri jelleggel 114 917 E Ft-tal
ebből: személyi juttatások  87 059 E Ft
           munkaadókat terhelő járulékok  27 858 E Ft

az 5. sz. melléklet szerinti részletezésben.

1847/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
A szakiskolai és szakközépiskolai alapozó képzés-
hez a 2009/2010. tanév első négy hónapjára szüksé-
ges dologi kiadások biztosítása érdekében a „9114 
Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakítá-
sokhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatá-

nak 68 186 E Ft-tal történő csökkentésével egyide-
jűleg növeli az érintett intézmények támogatási és 

kiadási előirányzatát egyszeri jelleggel 68 186 E Ft-tal
ebből: dologi kiadások (4 hóra) 68 186 E Ft

a 6. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti részletezésben.

1848/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a szakiskolai és 
szakközépiskolai alapozó képzésre a 2009/2010. 
tanév további 8 hónapjára (2010. január 1-jétől 
2010. augusztus 31-ig) 68 186 E Ft dologi előirány-
zatot a 2010. évi költségvetésben az intézmények 
részére biztosít egyszeri jelleggel, a 6. sz. melléklet 
3. oszlop szerinti részletezésben.

Határidő: 2010. évi költségvetés tervezése
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1849/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
A jelentős mértékű váratlan nyugdíjazások miatti 40 
éves jubileumi jutalmak kifi zethetősége érdekében 
a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetát-
alakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirány-
zatának 104 543 E Ft-tal történő csökkentésével 
egyidejűleg szükséges növelni az érintett intézmé-
nyek támogatási és 

kiadási előirányzatát egyszeri jelleggel 104 543 E Ft-tal
ebből: személyi juttatások:  80 027 E Ft

      munkaadókat terhelő járulékok:  24 516 E Ft

a 9. sz. melléklet szerinti részletezésben.

1850/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Az iskolai agresszió visszaszorítására készített in-
tézkedési terv folytatásához a „9300 Általános tar-
talék” cím 15 000 E Ft-tal történő csökkentésével 
egyidejűleg megemeli a „3802 Mérei Ferenc Fő-
városi Pedagógiai és Pályaválasztásai Intézet” cím 
támogatási és kiadási előirányzatát – ebből a dologi 
kiadásokat – 15 000 E Ft-tal tartós jelleggel. 

1851/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Az iskolai agresszió visszaszorítására készített intéz-
kedési terv folytatásához kapcsolódóan kötelezett-
séget vállal arra, hogy a 2010-es évre 25 000 E Ft 
dologi előirányzatot biztosít a „3802 Mérei Ferenc 
Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Intézet” cí-
men tartós jelleggel. 

Határidő: 2010. évi költségvetés tervezése
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1852/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
A kerületi önkormányzatok középfokú oktatási fel-
adatainak ellátásához nyújtott „normatív” fővárosi 
támogatás átadása érdekében csökkenti a „9300 Ál-
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talános tartalék” cím előirányzatát 12 427 E Ft-tal 
és egyidejűleg azonos összeggel (4 hónapra, tartós 
jelleggel) megemeli a „8445 Normatív fővárosi 
hozzájárulás átadása kerületek által ellátott oktatási 
feladatokra” cím támogatásértékű működési kiadás 
előirányzatát.
A támogatás kerületenkénti részletezését a 11. sz. 
melléklet tartalmazza.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1853/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a 718/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. hatá-
rozat az alábbiakra módosul:

„Az intézményracionalizálás miatt 4 intézmény 
2009. július 1-jei telephely-megszüntetéséből, vala-
mint ezen intézményekben a szakképzési szerkezet 
átalakítása miatt ellátott feladatából adódóan – be-
leértve a nyugdíjazás miatti felmentéseket is – 82 
engedélyezett álláshelyet érintő végleges létszám-
csökkentést hajt végre, melyhez kapcsolódóan
– 2009. november 1-jei hatállyal 25 engedélyezett 

(üres) álláshelyet, valamint
– 2010. május 1-jei hatállyal 48 engedélyezett (be-

töltött) álláshelyet véglegesen megszüntet,
– továbbá 9 engedélyezett álláshelyet [7 fő (állás-

hely) a prémiumévek programot választó, vala-
mint 2 fő (álláshely) gyes-re ment dolgozók mi-
att] továbbra is fenntart az alábbi részletezésben:

Címkód Intézmény neve

Megszűnő 
(üres) 

álláshelyek 
2009. 

november 
1-jével

Megszűnő 
(betöltött) 
álláshelyek 
2010. május 

1-jével

PÉP-be 
belépő új 
dolgozók 

álláshelyei 
(nem von-

ható el)

gyes-re 
ment 

dolgozók 
álláshelyei 
(nem von-

ható el)

3312 Bláthy Ottó Titusz Informatikai SZKI és Gimn. – 7 – –

3313 Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola 11 19 5 –

3324 Raoul Wallenberg Humán Szakk. Isk. és Gimn. 13 8 – –

3538
Hunfalvy János Főv. Gyak. Kéttannyelvű Külkeresk. 
Közgazd. SZKI 1 14 2 2

Megszűnő álláshelyek összesen 2009. november 1-jével: 25

Megszűnő álláshelyek összesen 2010. május 1-jével: 48

Az intézménytől el nem vonható álláshelyek összesen: 7 2”

1854/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
a 720/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. határozat az alábbi-
akra módosul:
„A racionalizálás keretén belül a 2009/2010. tanévi 
feladatváltozások és a szakképzési szerkezet átala-
kításának hatása miatt – beleértve a nyugdíjazás 
miatti felmentéseket is – 143 engedélyezett álláshe-
lyet érintő végleges létszámcsökkentést hajt végre, 
melyhez kapcsolódóan

– 2009. november 1-jei hatállyal 71 engedélyezett 
(üres) álláshelyet, valamint

– 2010. május 1-jei hatállyal 66 engedélyezett (be-
töltött) álláshelyet véglegesen megszüntet,

– továbbá 6 engedélyezett álláshelyet [5 fő (állás-
hely) a prémiumévek programot választó, vala-
mint 1 fő (álláshely) gyes-re ment dolgozó miatt] 
továbbra is fenntart az alábbi részletezésben:

Címkód Intézmény neve

Megszűnő 
(üres) 

álláshelyek 
2009. 

november 
1-jével

Megszűnő 
(betöltött) 
álláshelyek 
2010. május 

1-jével

PÉP-be 
belépő új 
dolgozók 

álláshelyei 
(nem 

vonható el)

gyes-
re ment 

dolgozók 
álláshelyei 

(nem 
vonható el)

3118
Dr. Török B. Óvoda, Ált. Isk., Spec. SZI, Egys. Gyógyped
Módsz. Int., Diákotth. és Gyermekotth. – 2 – –

3312 Bláthy O. T. Inform. SZKI és Gimn. 3 4 – –
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Címkód Intézmény neve

Megszűnő 
(üres) 

álláshelyek 
2009. 

november 
1-jével

Megszűnő 
(betöltött) 
álláshelyek 
2010. május 

1-jével

PÉP-be 
belépő új 
dolgozók 

álláshelyei 
(nem 

vonható el)

gyes-
re ment 

dolgozók 
álláshelyei 

(nem 
vonható el)

3313 Trefort Á. Kéttannyelvű Középiskola 4 6 – –

3320 Bókay J. Kéttannyelvű SZKI, SZI és Gimn. 3 2 1 –

3321 Fodor J. Szakk. Isk. és Gimn. 1 – – –

3324 Raoul W. Humán Szakk. Isk. és Gimn. 1 11 – –

3501 Schulek F. Kéttannyelvű Építőip. Műsz. SZKI – 2 – –

3502 Kozma L. Faipari SZKI 3 – – –

3507 Jelky A. Ruhaip. SZKI 1 3 – –

3510 Pataky I. Főv. Gyak Hiradásip. és Inf. SZKI 1 – – –

3512 Mechatronikai SZKI és Gimn. – 1 – –

3514 Bolyai J. Főv. Gyak. Műszaki SZKI – 3 – –

3516 Verebély L. SZKI és SZI 2 – – –

3518 Egressy G. Kéttannyelvű Műsz. SZKI 3 1 – –

3521 Pogány F. Kéttannyelvű Építőip. SZKI 2 – – –

3522 Eötvös L. SZKI és SZI 2 4 – –
3525 Gundel K. Vendéglátóip. és Idegenforg. Szakk. Isk. – 2 3 –

3533 Varga I. Kereskedelmi Közg. SZKI – 1 – –

3538 Hunfalvy J. Főv. Gyakorló SZKI 2 3 – –
3540 Berzeviczy G. Közgazd. és Két Tan. Nyelvű Külker. SZKI 2 – – –

3541 II. Rákóczi F. Gyakorló Közg. SZKI – 4 – –

3542 Leövey K. Közgazd. SZKI és SZI – 2 – 1

3543 Teleki B. Közgazd. SZKI 2 – – –

3548 Károlyi M. Főv. Gyak. Kéttanny., Közgazd. SZKI 3 – – –

3549 Neumann J. Számítástechnikai SZKI 2 – – –

3550 Bethlen G. Közlekedési és Közg. SZKI 3 – 1 –

3557
Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilip. 

    SZKI és SZI 3 – – –

3559 Ganz Á. Kéttannyelvű Gyak. SZKI és SZI 3 – – –
3560 Szily K. Kéttannyelvű Műsz. Középisk., SZI és Koll. 7 5 – –

3561 Jaschik Á. Művészeti Szakk. Isk. 1 3 – –

3568 Wesselényi M. Műszaki SZKI és SZI 3 – – –

3569 Kaesz Gy. Faipari SZKI és SZI     –      1     –     –
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Címkód Intézmény neve

Megszűnő 
(üres) 

álláshelyek 
2009. 

november 
1-jével

Megszűnő 
(betöltött) 
álláshelyek 
2010. május 

1-jével

PÉP-be 
belépő új 
dolgozók 

álláshelyei 
(nem 

vonható el)

gyes-
re ment 

dolgozók 
álláshelyei 

(nem 
vonható el)

3571 Arany J. Épületgép. SZKI 5 5 – –

3573 Csonka J. Műsz. SZKI és SZI 3 1 – –

3576 Budapesti Szolgáltató- és Kézművesip. Szakk. Isk. 1 – – –

3577 Szabómester Szakk. Isk. 5 – – –

Megszűnő álláshelyek összesen 2009. november 1-jével 71

Megszűnő álláshelyek összesen 2010. május 1-jével 66

Az intézménytől el nem vonható álláshelyek összesen: 5 1”

1855/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Hivatkozva az 5/2009. (II. 20.) ÖM rendelet 3. § (3) 
bekezdésére, a 2009. évi létszám-csökkentésekhez 
kapcsolódó 718/2009. (V. 14.) és 720/2009. (V. 14.) 
Főv. Kgy. határozatok módosítással nem érintett ré-
szeit megerősíti.

1856/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a 2009/2010. tanévi feladatválto-
zás, valamint a szakképzési rendszer átalakítása 
következtében további 16 engedélyezett álláshe-
lyet érintő végleges létszámcsökkentést hajt végre, 
melyhez kapcsolódóan 2010. május 1-jei hatállyal 
10 engedélyezett (betöltött) álláshelyet, 2010. júli-
us 1-jei hatállyal 6 engedélyezett (betöltött) állás-
helyet véglegesen megszüntet az alábbiak szerint:

Címkód Intézmény neve
Megszűnő (betöl-
tött) álláshelyek 

2010. május 1-jével

Megszűnő (betöl-
tött)  álláshelyek 

2010. július 1-jével

3112 Czóbel E. Kollégium – 1

3318 Csepel-Sziget Műszaki
SZKI, SZI és Koll – 1

3326 Széchenyi I.  Gimn. 2 –

3510 Pataky I. Főv. Gyak
Hiradásip. és Inf. SZKI

1 –

3535 Nemes N. Á. Humán
SZKI

– 2

3541 II. Rákóczi F. Gyakorló Közg. SZKI 2 –

3544 Szent I. Közgazd. SZKI és Koll. 1 –

3566 Dobos C. J. Vendéglátóip. Szakk. Isk. 2 –

3568 Wesselényi M. Műszaki SZKI és SZI 1 –

3569 Kaesz Gy. Faipari SZKI és SZI 1 –

3585 Budai Középiskola – 2

Megszűnő álláshelyek összesen 2010. május 1-jével: 10

Megszűnő álláshelyek összesen 2010. július 1-jével: 6
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1857/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
A létszámcsökkentéssel érintett dolgozók foglal-
koztatására az önkormányzat költségvetési szerve-
inél a meglévő üres álláshelyeken, az előrelátható-
lag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új 
álláshelyeken, illetve szerkezeti változás, feladat-
átadás következtében az önkormányzat fenntartási 
körén kívüli munkáltatónál – munkaviszonyban 
töltött ideje folyamatosságának megszakítása nél-
kül – nincs lehetőség.
A megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem 
állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó 
többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

1858/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
A létszámcsökkentési pályázat kiírásának megfelelő-
en, hivatkozva az 5/2009. (II. 20.) ÖM rendelet 3. § 
(1) bekezdés f) pontjára az alábbiakról nyilatkozik:
A Fővárosi Önkormányzat a 2009. évi létszám-
csökkentésről – a 2009/2010. tanévi feladatválto-
zás, valamint a szakképzési rendszer átalakítása 
következtében felmentett munkavállalók (a 16 ál-
láshelyre vonatkozóan) esetében – az intézményi 
létszámkeretét és az intézmények közötti tervezhe-
tő létszám és álláshely-átcsoportosítás lehetőségét 
felülvizsgálta, és megállapította, hogy az álláshely- 
átcsoportosításra nincs lehetőség, ezért szükséges a 
megszüntetésük.
A munkaviszony megszüntetésekre a nyugdíjas 
dolgozók [14 fő (álláshely)] esetében már sor ke-
rült, 2 fő (álláshely) esetében a döntést követően 
kerül majd sor.

1859/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy az oktatási ágazat intézményeinek 
létszámkeretét 54 fő (álláshely) csökkenést követő-
en 2009. november 1-jétől 12 219 főben (álláshely-
ben) – ebből prémiuméves 39 fő – állapítja meg a 2. 
sz. melléklet 10. oszlopa szerinti részletezésben.

1860/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy az oktatási ágazat intézményeinek 
létszámkeretét 124 fő (álláshely) csökkenést köve-
tően 2010. május 1-jétől 12 095 főben (álláshely-
ben) – ebből prémiuméves 39 fő – állapítja meg a 2. 
sz. melléklet 15. oszlopa szerinti részletezésben.

1861/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy az oktatási ágazat intézményeinek 
létszámkeretét 6 fő (álláshely) csökkenést követően 
2010. július 1-jétől 12 089 főben (álláshelyben) – 
ebből prémiuméves 39 fő – állapítja meg a 2. sz. 
melléklet 17. oszlopa szerinti részletezésben.

1862/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
A 2009. évi feladat-racionalizálás következtében 
a végleges létszámcsökkentésekhez kapcsolódó 

pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdeké-
ben egyszeri jelleggel – utólagos elszámolási köte-
lezettséggel – a „9114 Céltartalék az önkormányzati 
szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím 
előirányzatának 186 216 E Ft-tal történő csökken-
tésével egyidejűleg megemeli az érintett intézmé-
nyek támogatási és 

kiadási előirányzatát 186 216 E Ft-tal
ebből:  személyi juttatások 146 625 E Ft
            munkaadókat terhelő járulékok  39 591 E Ft

az 1. sz. melléklet 6–8. oszlopa szerinti részletezésben.

1863/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a 722/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. ha-
tározat az alábbiakra módosul:
„Felkéri a főpolgármestert, hogy abban az esetben, 
ha az Önkormányzati Minisztérium létszámcsök-
kentéséről szóló 2010. évi rendelete feltételeinek 
a Fővárosi Önkormányzat megfelel, akkor a 2009. 
évi végleges létszám-csökkentésekhez kapcsolódó 
pályázati anyagot a Fővárosi Közgyűlés 2010. júni-
usi ülése elé kell terjeszteni.”

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2010. júniusi ülése
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1864/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2009. évben a 
feladatracionalizálás alapján végrehajtott végleges 
létszámcsökkentésekhez kapcsolódóan az érintett 
intézmények részére a 2010. évi kifi zetések teljesí-
téséhez szükséges 186 952 E Ft fedezetet (melyből: 
személyi juttatások 147 208 E Ft, munkaadókat ter-
helő járulékok 39 744 E Ft) a 2010. évi költségve-
tésben egyszeri jelleggel biztosítja – utólagos elszá-
molási kötelezettséggel – az 1. sz. melléklet 9–11. 
oszlopa szerint.

Határidő: 2010. évi költségvetés tervezése
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1865/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
A 2009/2010. tanévi feladatváltozások miatt a 
„9300 Általános tartalék” cím előirányzatának 
88 643 E Ft növelésével egyidejűleg összességében 
csökkenti az érintett intézmények támogatási és 

kiadási előirányzatát 
egyszeri jelleggel 88 643 E Ft-tal
ebből: csökkenti a személyi juttatásokat 
           (3 hónapra) 71 991 E Ft
           csökkenti a munkaadókat
           terhelő járulékokat 20 660 E Ft
(3 hó)

növeli a dologi kiadásokat (4 hóra)  4 008 E Ft
a 4. sz. melléklet 2–5. oszlopa szerinti részletezésben.
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1866/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
A 2009/2010. tanévi feladatváltozásokhoz kap-
csolódóan a 2010. évi költségvetés tervezésekor a 
357 919 E Ft 12 havi megtakarítást tartós jelleggel 
a 4. sz. melléklet 6–9. oszlop adataiból kell fi gye-
lembe venni.

Határidő: 2010. évi költségvetés tervezése
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1867/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
A szakképzés szerkezetátalakítása miatt jóváhagyja 
a szakmai anyagköltségek átrendezését (tartós jel-
leggel 4 hóra „+”, „–” 4 450 E Ft) az intézmények 
között a 7. sz. melléklet szerinti dologi előirányzat 
átcsoportosításában, a 7. sz. melléklet szerinti rész-
letezésben.

1868/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
A heti 2 óra tanórán kívüli idegennyelv-oktatás-
hoz kapcsolódóan a „9300 Általános tartalék” cím 
előirányzatának 2 508 E Ft-tal történő emelésével 
egyidejűleg összességében csökkenti az érintett in-
tézmények támogatási és 

kiadási előirányzatát egyszeri jelleggel 2 508 E Ft-tal
ebből: személyi juttatások (3 hóra) 1 944 E Ft
           munkaadókat terhelő járulékok:    564 E Ft

a 8. sz. melléklet 2-4. oszlop szerinti részletezésben.

1869/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
A heti 2 tanórán kívüli idegennyelv-oktatáshoz kap-
csolódóan a 2010. évi költségvetés tervezésekor a 
8 180 E Ft 10 havi megtakarítást tartós jelleggel a 
8. sz. melléklet 5–7. oszlop adataiból kell fi gyelem-
be venni.

Határidő: 2010. évi költségvetés tervezése
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1870/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Az intézmény-átszervezésekből adódó és rendkívü-
li feladatok miatt jelentkező kiadások, korrekciók 
támogatása érdekében 41 310 E Ft-tal csökkenti a 
„9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátala-
kításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatát 
és egyidejűleg megemeli az érintett intézmények 
támogatási és 

kiadási előirányzatát egyszeri jelleggel 41 310 E Ft-tal
ebből: személyi juttatások:   2 067 E Ft
            munkaadókat terhelő járulékok      597 E Ft
            dologi kiadások 38 646 E Ft

a 10. sz. melléklet szerinti részletezésben.

1871/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
A közszolgáltatási szerződés, illetve alapító okirat-
ban rögzítettek alapján ellátandó feladatok érdeké-
ben a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatának 
3 905 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg 
szükséges növelni a „8301 Hostis Idegenforgalmi 
és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közala-
pítvány” cím kiadási, azon belül a működési célú 
pénzeszköz átadás áht-n kívülre előirányzatát tartós 
jelleggel, 4 hónapra.

1872/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a Hostis Idegenforgalmi és 
Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány-
nyal a 12. sz. melléklet szerinti közszolgáltatási szer-
ződést a 2009/2010. tanévre, összesen 140 339 E Ft 
értékben.
Felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: döntést követő 30 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1873/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a fenti határoza-
tokkal kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye 
meg, az 1862/2009. (X. 29.), 1846/2009. (X. 29.), 
1849-1850/2009. (X. 29.) és az 1869-1870/2009. 
(X. 29.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódóan 
intézkedjen a támogatások soron kívüli utalásáról.

Határidő: a támogatás utalás – azonnal, egyéb intéz-
kedések – folyamatos

Felelős: dr. Demszky Gábor 

1874/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsoló-
dó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze 
a soron következő rendeletmódosító közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés novemberi rendes ülése
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1875/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a 712/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. ha-
tározat az alábbira módosul:
„A telephelyek megszüntetéséből adódó üzemel-
tetési költségek megtakarítása miatt szükséges a 
„9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetát-
alakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirány-
zatának 72 257 E Ft-tal történő növelésével egyide-
jűleg, tartós jelleggel 6 hóra csökkenteni a 

„3312 Bláthy Ottó Titusz Informatikai 
 Szakközépiskola és Gimnázium”cím 
 támogatási és kiadási előirányzatát 12 994 E Ft-tal
 ebből: – dologi kiadás 12 994 E Ft

„3313 Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola” cím
 támogatási és kiadási előirányzatát 25 231 E Ft-tal
 ebből: – dologi kiadás 25 231 E Ft
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„3324 Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és 
 Gimnázium” cím
 támogatási és kiadási előirányzatát 23 116 E Ft-tal
 ebből: – dologi kiadás 23 116 E Ft

„3538 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű 
 Külkereskedelmi Közgazdasági
 Szakközépiskola” cím
 támogatási és kiadási előirányzatát 10 916 E Ft-tal
 ebből: – dologi kiadás 10 916 E Ft

A napirend 19. pontja: Javaslat súlyos tanulási és 
magatartási problémával küzdő tanulók oktatását válla-
ló nonprofi t szervezetek támogatására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1876/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a közszolgáltatási szerződésekben 
rögzítettek alapján ellátandó feladatok érdekében 
a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatának 
13 920 E Ft-al történő csökkentésével egyidejűleg 
összességében növeli a „8319 Súlyos tanulási és 
magatartási problémával küzdő gyermekeket, ta-
nulókat oktató nonprofi t szervezetek támogatása” 
cím 

kiadási előirányzatát tartós jelleggel 
(24 intézmény) 4 hónapra 13 920 E Ft-tal
ebből működési célú pe. 
átadás áht-n kívülre: 13 920 E Ft

ez 2010-ben 27 840 E Ft többletkiadást jelent 8 hó-
napra. „8426 Súlyos tanulási és magatartási prob-
lémával küzdő tanulók integrált oktatását segítő 
módszertani központ” cím előirányzatát változatla-
nul hagyja.

Határidő: döntést követő 30 nap 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1877/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az 1876/2009. (X. 
29.) Főv. Kgy. határozathoz kapcsolódó költségve-
tési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a soron 
következő rendeletmódosító Közgyűlés elé.

Határidő: döntést követő Közgyűlés
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1878/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az 1876/2009. (X. 29.) Főv. 
Kgy. határozathoz kapcsolódó 24 db közszolgáltatási 
szerződést a 2009/2010. tanévre, összesen 484 320 E 
Ft értékben az előterjesztői kiegészítés 3. sz. mellék-
lete szerinti részletezésben az alábbi szervezetekkel:

Név E Ft
 1. Borostyánkő Oktatási és Művészeti Alapítvány 43 680
 2. Szép Szivárvány Alapítvány 30 240
 3. Alapítvány a Vadaskert Iskoláért 19 200
 4. Legújabb Suli Alapítvány 2 880
 5. Meixner Alapítvány 19 680
 6. Tehetséges „Más Fogyatékosokért” Oktatási Alapítvány 203 520
 7. Autizmus Alapítvány 5 760
 8. Együtt Veled Alapítvány 16 320
 9. Carl Rogers Személyközpontú Iskola Alapítvány 5 760
10. Mű-Hely Liceum Alapítvány  3 840
11. Dávid Király Keresztény Kultúráért és Oktatásért Alapítvány 9 120
12. Belvárosi Tanoda Alapítvány 6 720
13. ADDETUR Alapítvány 22 560
14. Gyermekház Montessori Alapfokú Oktatási Alapítvány  960
15. Nagy Szivárvány Alapítvány 17 760
16. „Beszélj Velem” Alapítvány 8 160
17. GENIUS Tehetséggondozó Alapítvány 12 480
18. Hiperaktív Alapítvány 12 480
19. Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet 9 600
20. Autista Sérültekért Zalában Alapítvány        960 
21. Montessori Studium Alapítvány 9 600
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Név E Ft
22. MEGÉRTED Alapítvány 19 680
23. Budapesti Politechnikum Alapítvány 2 880
24. Budapesti Integrált Játékpedagógiai Alapítvány        480

Összesen: 484.320

Felkéri a főpolgármestert azok aláírására.
Határidő: a döntést követő 30 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1879/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az 1876/2009. (X. 29.) Főv. 
Kgy. határozathoz kapcsolódó közszolgáltatási 
szerződést a 2009/2010. tanévre, 4 416 E Ft érték-
ben a II. kerületi Önkormányzattal a Súlyos tanulási 
és magatartási problémával küzdő tanulók oktatását 
segítő módszertani központ működtetésére a 4. sz. 
melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: a döntést követő 30 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1880/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az 1878-1879/2009. 
(X. 29.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódóan in-
tézkedjen a támogatások soron kívüli utalásáról az 
előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerin-
ti tartalommal.

Határidő: a döntést követő 30 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor 

A napirend 20. pontja: Javaslat a Fővárosi Roma Ok-
tatási és Kulturális Központ (FROKK) megalapítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1881/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h
hozzászólási jogot biztosít Daróczi Ágnes részére.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1882/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az előterjesztés tárgyalását a követ-
kező rendes ülésére elnapolja.

A napirend 21. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógy-
fürdő főigazgatójának magasabb vezetői megbízása le-
járata miatti pályázati kiírás és a főigazgatói pályázat 
véleményezéséhez szükséges eseti bizottság létrehozására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1883/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
munkáltatói jogkörében eljárva, a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
22/B. §, valamint a Kjt. egészségügyi intézmé-
nyekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. 
(XII. 31.) Korm. rendelet 7. § és a Munka Törvény-
könyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 192/B. § 
(2) bekezdése értelmében pályázati felhívást tesz 
közzé a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Reha-
bilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő költségvetési 
intézmény főigazgatói munkakörének betöltésére az 
1. sz. mellékletben foglalt pályázati feltételekkel.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1884/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Munkáltatói jogkörében eljárva a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § (6) bekezdése, valamint a Kjt. egészség-
ügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 
356/2008. (XII. 31.) sz. Korm. rendelet 4. §-a értel-
mében létrehozza és a 30 napos pályázati határidőt 
követő 21 napon belül összehívja a pályázatokat 
véleményező Eseti Bizottságot, tagjainak az alábbi 
személyeket jelöli:

1/ KGy által kijelölt személy:  dr. Szolnoki Andrea
2/ KGy által kijelölt személy:  dr. Havas Szófi a
3/ KGy által kijelölt személy:  dr. Pesti Imre
4/ KGy által kijelölt személy:  dr. Kornya László
5/ KGy által kijelölt személy:  Szalkai István
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor 

A napirend 22. pontja: Javaslat a József Attila Szín-
ház Nonprofi t Kft. ügyvezetői álláshelye pályázati felhí-
vásának tervezetére.

Előadó: Horváth Csaba
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1885/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) be-
kezdés c) pontja alapján – a Társaság legfőbb szer-
vének hatáskörében eljárva – felhatalmazza a főpol-
gármestert, hogy a József Attila Színház Nonprofi t 
Kft. ügyvezető igazgatói álláshelyére kiírandó pá-
lyázati felhívás – az előterjesztés 1. sz. mellékletét 
képező pályázati felhívás tervezet alapján történő – 
elkészítésében való közreműködésre, a pályázatok 
értékelését végző szakmai bizottság tagjaira az elő-
adó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos 
foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. 
törvény 39. § (6) bekezdése a–d) pontjában foglalt 
szerveket kérje fel. 

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1886/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy az előadó-művészeti szervezetek 
támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályai-
ról szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (6) bekez-
dése e) pontja alapján a szakmai bizottság tagjainak 
a munkáltatói jogkör gyakorlójának két képviselő-
jeként Gy. Németh Erzsébetet és Csomós Miklóst 
kéri fel.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor 

A napirend 23. pontja: Javaslat alapítványok, társa-
dalmi és egyéb szervezetek támogatására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1887/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a kulturális, oktatási, gyermekvédelmi 
és esélyegyenlőségi társadalmi célok megvalósításá-
nak támogatására csökkenti a „7101 Igazgatási appa-
rátus feladatai” címkódon belül az 5-ös törzsszámon 
a humán várospolitikai főpolgármester-helyettes kere-
tén a személyi juttatás (külső) előirányzatát egyszeri és 
eseti jelleggel 6 030 E Ft-tal, egyidejűleg megemeli 
– a „8437 Alapítványok, társadalmi és egyéb szer-

vezetek támogatása” cím működési célú pénzesz-
közátadás államháztartáson kívülre előirányzatát 
3 750 E Ft-tal, támogatásértékű működési kiadás 
előirányzatát 300 E Ft-tal, 

– a „8114 FOK Nonprofi t Kft” cím működési célú 
pénzeszközátadás államháztartáson kívülre elői-
rányzatát 400 E Ft-tal,

– a „3802 Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pá-
lyaválasztási Tanácsadó Intézet” cím támogatási 
és kiadási azon belül a dologi kiadások előirány-
zatát 1 400 E Ft-tal,

– a „3102 Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégi-
um” cím támogatási és kiadási azon belül a dolo-
gi kiadások előirányzatát 180 E Ft-tal.

 Az így rendelkezésre álló előirányzatból az aláb-
bi alapítványokat, társadalmi és egyéb szerveze-
teket támogatja:

Me.: ezer Ft

Szervezet

Műk-i 
célú p. 

á. áht-n 
kívülre

Támogatás-
értékű 

működési 
kiadás 

Dologi 
kiadás

Támogatás 
összesen Címkód Támogatási cél

Magyar 
Természettudományi 
Társulat

300   300 8437 tanulmányi versenyek
megszervezése

Mérei Ferenc Fővárosi 
Pedagógiai és Pályavá-
lasztási Tanácsadó Intézet

1 400 1 400 3802 „Száz x szép szakma” című 
kiadvány megjelentetése

Hallgatói Önkormányzatok
Országos Konferenciája 300   300 8437 „Ember! Tervezz!” című 

kiadvány megjelentetése

Ady Endre Fővárosi 
Gyakorló Kollégium   180   180 3102

ESI 2009 Expo – Sciences
International versenyen 
történő részvétel

Magyar Technikai és 
Tömegsportklubok 
Országos Szövetsége

200   200 8437
300 hátrányos helyzetű álta-
lános iskolás tanuló részére
rendezvény szervezése
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Szervezet

Műk-i 
célú p. 

á. áht-n 
kívülre

Támogatás-
értékű 

működési 
kiadás 

Dologi 
kiadás

Támogatás 
összesen Címkód Támogatási cél

Móra Alapítvány
150 150 8437

Gesellschaft  Für  Musiktheater 
ösztöndíjprogramjában törté-
nő részvétel támogatása

FOK Nonprofi t Kft.
400 400 8114

„Próbáld ki leendő iskolá-
dat...” pályaválasztási ren-
dezvény

Mozgássérültek Budapesti 
Egyesülete 300 300 8437

oktatáspolitikai fogyatékos-
ságügyi konferencia megren-
dezése

Szubjektív Értékek 
Alapítvány

300 300 8437

rasszizmus elleni összefo-
gásról, kisebbségvédelemről 
szóló konferencia megrende-
zése

Cigány Írószövetség és 
Nemzeti (Köz)művelődési 
Társaság 500 500 8437

irodalmi szakkör megrende-
zéséhez és Cigány Mese- és 
Szokásgyűjtő Pályázat meg-
rendezése

Magyar Vöröskereszt 200 200 8437
150 éves évfordulós rendez-
vények megrendezése

Ferencvárosi Művelődési 
Központ 300 300 8437

VI. Roma Kulturális Feszti-
vál megrendezése

Befogadó Színházak 
Szövetsége 400 400 8437

színházi produkciók fővárosi 
bemutatásának megszervezé-
se

Marosvásárhelyi Nagy 
Borbála Leukémiás és 
Daganatos Gyermekekért 
Alapítvány 300 300 8437

kórházi kézműves foglalko-
zások megszervezése

Pro Literatura Alapítvány 200 200 8437
múzeumok szakmai találko-
zójának megszervezése

Gyermekmédia Egyesület 300 300 8437
konferencia és műhelybeszél-
getés-sorozat megrendezése

„Az Idegen Nyelv 
Ne Legyen Idegen” 
Alapítvány 300 300 8437

kiállítást rendezése és ehhez 
kétnyelvű internetes progra-
mok készítése középiskolá-
sok részére

Mindösszesen 4 150 300 1 580   6 030

1888/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a jelen előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerinti minta alapján elkészített támo-
gatási szerződéseket a támogatott szervezetekkel, 
és egyben felkéri a főpolgármestert a szerződések 
aláírására.

Határidő: 2009. december 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1889/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
A megállapodások aláírását követően engedélyezi az 
1887/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. határozat szerinti szerve-
zetek részére a megítélt támogatások utalását a „8437 
Alapítványok, társadalmi és egyéb szervezetek támo-
gatása” illetve a „3102 Ady Endre Fővárosi Gyakorló 
Kollégium”, „3802 Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai 
és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet” és a „8114 FOK 
Nonprofi t Kft.”  cím előirányzatok terhére.

Határidő: 2009. december 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor
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A napirend 24. pontja: KMOP-2008-2.3.1/B Közös-
ségi közlekedés előnyben részesítése pályázati konstruk-
cióban nyertes pályázatok többlet saját forrásigényének 
biztosítása.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1890/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
biztosítja a KMOP 2008-2.3.1/B Közösségi közle-
kedés előnyben részesítése pályázati konstrukció-
ban nyertes és támogatási szerződéssel rendelkező 
projektek megvalósításához szükséges 122,5 M Ft 
többletforrást, és ezzel összefüggésben:
– az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) 

bekezdés alapján leállítja a „Közösségi közleke-
dés előnyben részesítése (KMOP 2007-2008)” fel-
adatot (engedélyokirata a 8. sz. mellékletben talál-
ható), tekintettel arra, hogy annak fedezete teljesen 
átcsoportosításra került. A felmerült költségek el-
számolását az alábbiak szerint jóváhagyja: eredeti 
összköltség 109,5 M Ft, ebből kifi zetésre került 0 
Ft, és átcsoportosításra került a tárgyi 5 db projekt 
többlet saját forrásigény biztosítására 109,5 M Ft.

1891/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Ennek érdekében a „8403 Önkormányzati fejleszté-
sek” címen belül csökkenti a „Közösségi közlekedés 
előnyben részesítése (2007-2008) tervezés” feladat 
előirányzatát 4,6 M Ft-tal, így a feladat összköltsége 
27,4 M Ft-ra módosul. (A feladaton a 2008. XII. 31-
ig történő tényleges felhasználás 13,5 M Ft).
Ezzel egyidejűleg címen belül tervbe veszi az
– új „Közösségi közlekedés fejlesztése (Baross u.) 

előkészítés” feladatot, melynél a 2008. XII. 31-ig 
történt tényleges felhasználás 1,4 M Ft, a 2009. 
évi üteme 1 M Ft, továbbá az

– új „Közösségi közlekedés fejlesztése (Budaör-
si és Hegyalja) előkészítés” feladatot, melynél a 
2008. XII. 31-ig történt tényleges felhasználás 
2,3 M Ft, a 2009. évi üteme 1 M Ft, továbbá az

– új „Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros 
u., Győző u.) előkészítés” feladatot, melynél a 
2008. XII. 31-ig történt tényleges felhasználás 
1,6 M Ft, a 2009. évi üteme 1 M Ft, továbbá az

– új „Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút) 
előkészítés” feladatot, melynél a 2008. XII. 31-ig 
történt tényleges felhasználás 0,8 M Ft, továbbá az

– új, Közösségi közlekedés fejlesztése (XI., Régi 
Budaörsi út) előkészítés” feladatot, melynél a 
2008. XII. 31-ig történt tényleges felhasználás 
1,9 M Ft, a 2009. évi üteme 1,6 M Ft.

 A „9112 Évközi indítású beruházások” címen be-
lül csökkenti a „Közösségi közlekedés fejlesztése 
(VI., Andrássy út)” feladat előirányzatát 11,5 M 
Ft-tal, a „Közösségi közlekedés fejlesztése (VII-

XIV., Dózsa Gy. út)” feladat előirányzatát 8,7 M 
Ft-tal, a „Közösségi közlekedés fejlesztése (XII., 
Krisztina Krt.)” feladat előirányzatát 12,6 M Ft-
tal, a „Közösségi közlekedés fejlesztése (XX., 
Jahn F. Kórház)” feladat előirányzatát 2,2 M Ft-
tal, ezzel egyidejűleg a feladatok törlésre kerül-
nek tekintettel arra, hogy engedélyokirattal nem 
rendelkeztek, és kifi zetés nem történt.

 Továbbá címen belül csökkenti a „Közösségi közle-
kedés előnyben részesítése KMOP 2007–2008” fel-
adat előirányzatát 17,5 M Ft-tal, a „Buszsáv prog-
ram 2008–2010. előkészítés „feladat előirányzatát 
70 M Ft-tal, továbbá címen belül megemeli a „Fej-
lesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatot 
122,5 M Ft-tal és ezzel egyidejűleg megemeli 

– a Közösségi közlekedés fejlesztése (Baross u.)” 
feladat 2010. évi ütemét 7,8 M Ft-tal, a feladat 
2010. évi üteme 44,5 M Ft, (ebből KMOP 33,3 M 
Ft, saját forrás 11,2 M Ft), összköltsége 47,2 M 
Ft-ra változik (az összköltségből a vállalt önrész 
összege 3,7 M Ft), továbbá 

–  a „Közösségi közlekedés fejlesztése (Budaörsi 
és Hegyalja)” feladat 2010. évi ütemét 9,1 M Ft-
tal, a feladat 2010. évi üteme 51,9 M Ft, (ebből 
KMOP 38,9 M Ft, saját forrás 13,0 M Ft), össz-
költsége 55,6 M Ft-ra változik (az összköltségből 
a vállalt önrész összege 4,3 M Ft), továbbá 

– a „Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u., 
Győző u.)” feladat 2010. évi ütemét 11,7 M Ft-tal, 
a feladat 2010. évi üteme 74,3 M Ft, (ebből KMOP 
56,8 M Ft, saját forrás 17,5 M Ft), összköltsége 
77,4 M Ft-ra változik (az összköltségből a vállalt 
önrész összege 6,3 M Ft), továbbá 

– a „Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút)” 
feladat 2010. évi ütemét 10,7 M Ft-tal, a feladat 
2010. évi üteme 54,7 M Ft, (ebből KMOP 40 M Ft, 
saját forrás 14,7 M Ft), összköltsége 55,9 M Ft-ra 
változik (az összköltségből a vállalt önrész össze-
ge 4 M Ft), továbbá 

– a „Közösségi közlekedés fejlesztése (XI., Régi Bu-
daörsi út)” feladat 2010. évi ütemét 83,2 M Ft-
tal, a feladat 2010. évi üteme 337,7 M Ft, (ebből 
KMOP 216,8 M Ft, saját forrás 120,9 M Ft), össz-
költsége 341,7 M Ft-ra változik (az összköltségből 
a vállalt önrész összege 38,2 M Ft). 

1892/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a szükséges költ-
ségvetési rendeletmódosítást terjessze a Fővárosi 
Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés novemberi rendes ülése
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1893/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „Közösségi közlekedés előnyben 
részesítése (2007-2008) tervezés” megnevezésű 
engedélyokirat 2. számú módosítását a 7. sz. mel-
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léklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a fő-
polgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet módosításának ha-
tálybalépését követő 30 nap 

Felelős: dr. Demszky Gábor 

1894/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „Közösségi közlekedés fejlesztése 
(Baross u.)” beruházási feladat engedélyokiratát a 
2. sz. melléklet szerinti tartalommal és felhatalmaz-
za a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet módosításának ha-
tálybalépését követő 30 nap 

Felelős: dr. Demszky Gábor 

1895/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „Közösségi közlekedés fejlesztése 
(Budaörsi és Hegyalja)” beruházási feladat enge-
délyokiratát a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal 
és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyok-
irat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet módosításának ha-
tálybalépését követő 30 nap 

Felelős: dr. Demszky Gábor 

1896/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „Közösségi közlekedés fejlesztése 
(Mészáros u., Győző u.)” beruházási feladat enge-
délyokiratát a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal 
és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyok-
irat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet módosításának ha-
tálybalépését követő 30 nap 

Felelős: dr. Demszky Gábor 

1897/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „Közösségi közlekedés fejlesztése 
(Nagykörút)” beruházási feladat engedélyokiratát 
az 5. sz. melléklet szerinti tartalommal és felhatal-
mazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírá-
sára.

Határidő: a költségvetési rendelet módosításának ha-
tálybalépését követő 30 nap 

Felelős: dr. Demszky Gábor 

1898/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „Közösségi közlekedés fejlesztése 
(XI., Régi Budaörsi út)” beruházási feladat enge-
délyokiratát a 6. sz. melléklet szerinti tartalommal 
és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyok-
irat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet módosításának ha-
tálybalépését követő 30 nap 

Felelős: dr. Demszky Gábor 

1899/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a KMOP-2008-2.3.1/B Közösségi 
közlekedés előnyben részesítése pályázati felhívás 
keretében meg kívánja valósítani „A budapesti kö-
zösségi közlekedés fejlesztése – a Szentmihályi úton 
buszsáv kialakítása útpálya-szélesítéssel” c. projek-
tet, és biztosítja az ehhez szükséges 73,9 M Ft-ot.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

1900/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Köz-
gyűlés következő ülésére készítse elő és nyújtsa be 
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében 
eljáró Pro Regio Közép-Magyarországi Regioná-
lis Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofi t Közhasznú 
Kft., mint közreműködő szervezet és Budapest Fő-
város Önkormányzata között „A budapesti közös-
ségi közlekedés fejlesztése – a Szentmihályi úton 
buszsáv kialakítása útpálya-szélesítéssel” c. projekt 
Európai Regionális Fejlesztési Alapból elnyert tá-
mogatása tárgyában kötendő támogatási szerződés 
megkötéséhez szükséges előterjesztést.

Határidő: a Közgyűlés soron következő ülése
Felelős: dr. Demszky Gábor

1901/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Kedvező támogatási döntés esetén meg kívánja va-
lósítani  a „A budapesti közösségi közlekedés fej-
lesztése – a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya- 
szélesítéssel” c. projektet.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

1902/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Kedvező támogatói döntés esetén a projekt önrészét 
és nem elszámolható költségeit a főváros 2010. évi 
költségvetésében biztosítja.

Határidő: 2010. évi költségvetés benyújtása
Felelős: dr. Demszky Gábor

1903/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
4 egyéb, kis beruházási igényű projekt (VI. ker, 
Andrássy út; VII-XIV. ker, Dózsa Gy. út; XII. ker., 
Krisztina krt.; XX. ker., Jahn Ferenc Kórház) meg-
valósításához szükséges pénzügyi fedezetet a 2009. 
évi költségvetésben biztosítja. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a szükséges költ-
ségvetési rendeletmódosítást terjessze a Közgyű-
lés elé a nevezett beruházások engedélyokirataival 
együtt.

Határidő: a Közgyűlés soron következő ülése
Felelős: dr. Demszky Gábor
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1904/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy az előterjesztői kiegészítés 1. sz. 
melléklete szerinti levéllel fordul a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökséghez, egyben felkéri a főpolgár-
mestert annak megküldésére.

Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 25. pontja: Javaslat a „Budapesti Ke-
rékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása” 
c. beruházás előkészítésére vonatkozó engedélyokirat jó-
váhagyására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1905/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
egyetért a „Budapesti Kerékpáros Közösségi Köz-
lekedési Rendszer” pályázati dokumentációjának 
benyújtásához szükséges tervek elkészítésével.

1906/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Ennek érdekében a „8403 Önkormányzati fejlesz-
tések” címen belül a „Kerékpár-közlekedés fejlesz-
tése 2008–2010, előkészítés” feladat előirányzatát 
60,0 M Ft-tal csökkenti, (így a feladat összköltsége 
1403,8 M Ft-ra változik), ezzel egyidejűleg azonos 
összeggel tervbe veszi a „9112 Évközi Indítású Be-
ruházások” címen belül az „Új „Budapesti Kerék-
páros Közösségi Közlekedési Rendszer tervezése” 
feladatot. 

1907/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehaj-
tásához szükséges költségvetési rendeletmódosítást 
terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés 2009. novemberi rendes ülése
Felelős: dr. Demszky Gábor

1908/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja az előterjesztés 3. sz. melléklete sze-
rinti tartalommal a „Kerékpár-közlekedés fejlesz-
tése 2008–2010, előkészítés” című módosított cél-
okmányt, és felkéri a főpolgármestert annak aláírá-
sára.

Határidő: a költségvetési rendelet módosítását köve-
tő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1909/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működé-
si Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. 
rendelet 49. § (9) bekezdése alapján eseti jelleggel 
magához vonja a Városüzemeltetési és Környezet-
gazdálkodási Bizottság, valamint a Pénzügyi és 
Közbeszerzési Bizottság Budapest Főváros Önkor-

mányzata és intézményei beruházási és felújítási 
tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, 
megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) 
Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdése szerinti ha-
táskörét és jóváhagyja az előterjesztés 4. sz. mel-
léklete szerinti tartalommal a „Budapesti Kerék-
páros Közösségi Közlekedési Rendszer tervezése” 
című engedélyokiratot, és felkéri a főpolgármestert 
annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet módosítását köve-
tő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1910/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a „Budapesti Ke-
rékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer terve-
zése” feladatra a „Kerékpár-közlekedés fejlesztése 
2008-2010, előkészítés” előirányzatból biztosított 
60,0 M Ft-ot a kötelezően biztosított önrészen felüli 
saját forrás terhére a támogatási szerződés megkö-
tését követően visszapótolja.

Határidő: támogatási szerződés megkötését követő-
en azonnal 

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 26. pontja: Javaslat a „KMOP támoga-
tású kerékpárutak 2007–2010” c. beruházás célokmá-
nyának módosítására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1911/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy összhangban azzal, hogy a pályázat-
ra elkülönítetten kerültek benyújtásra a feladatok, 
a „KMOP támogatású kerékpárutak 2007–2010 
előkészítése” beruházási feladat keretében végzett 
feladatokat önálló beruházásokként valósítja meg. 
Ennek megfelelően önálló célokmányokat bocsát 
ki és lezárja a „KMOP támogatású kerékpárutak 
2007–2010 előkészítése” megnevezésű 005544 
azonosító számú, 1400,0 M Ft összköltségű célok-
mányt (1. sz. melléklet), valamint módosítja a költ-
ségvetési rendeletet.

1912/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
A tervezési feladatokhoz kapcsolódó közbeszerzé-
si eljárások megindíthatósága érdekében a „KMOP 
támogatású kerékpárutak 2007–2010 előkészítése” 
megnevezésű célokmányban szereplő beruházási 
feladatok előkészítésére eddig biztosított 45,0 M 
Ft előirányzaton felül (2008. XII. 31-ig felhasznált 
33,5 M Ft, illetve a 2009. évi 11,5 M Ft előirányzat) 
a kivitelezésre biztosított előirányzatból 100,0 M Ft-
ot az előkészítésre átcsoportosítva biztosít.
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1913/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Ennek érdekében csökkenti a „8403 Önkormányza-
ti fejlesztések” címen belül a „KMOP támogatású 
kerékpárutak 2007–2010 előkészítés” feladat elői-
rányzatát 11,5 M Ft-tal, továbbá a feladatot leállítja, 
és csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” 
címen belül a „KMOP támogatású kerékpárutak 
2007–2010” feladat előirányzatát 100,0 M Ft-tal, 
továbbá 2010. évi ütemét 1255,0 M Ft-tal (ebből 
KMOP 961,0 M Ft, saját forrás 294,0 M Ft), továb-
bá a feladatot leállítja.
Ezzel egyidejűleg a „8403 Önkormányzati fejlesz-
tések címen tervbe veszi az
– új, „IX-XXI. ker. Szabadkikötő úti kerékpárút 

előkészítése” feladatot, melynél a 2008. XII. 31-
ig történt tényleges felhasználás 3,295 M Ft, a 
feladat 2009. évi üteme 9,025 M Ft, továbbá az

– új, „IV. ker. Szilágyi úti kerékpárút előkészítése” 
feladatot, melynél a 2008. XII. 31-ig történt tény-
leges felhasználás 1,833 M Ft, a feladat 2009. évi 
üteme 10,838 M Ft, továbbá az

– új, „XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút I. sza-
kasz előkészítése” feladatot, melynél a 2008. XII. 
31-ig történt tényleges felhasználás 1,833 M Ft, a 
feladat 2009. évi üteme 10,75 M Ft, továbbá az

– új, „XXI. ker. Ady E. úti kerékpárút előkészítése” 
feladatot, melynél a 2008. XII. 31-ig történt tény-
leges felhasználás 5,313 M Ft, a feladat 2009. évi 
üteme 11,0 M Ft, továbbá az

– új, „III. ker. Bécsi út – Nagyszombat u. menti ke-
rékpáros útvonal előkészítése” feladatot, melynél 
a 2008. XII. 31-ig történt tényleges felhasználás 
5,237 M Ft, a feladat 2009. évi üteme 10,125 M 
Ft, továbbá az

– új, „XI. ker. Bogdánfy úti kerékpársáv előkészí-
tése” feladatot, melynél a 2008. XII. 31-ig történt 
tényleges felhasználás 1,85 M Ft, a feladat 2009. 
évi üteme 12,5 M Ft, továbbá az

– új, „X. ker. Fehér út menti kerékpárút előkészíté-
se” feladatot, melynél a 2008. XII. 31-ig történt 
tényleges felhasználás 1,833 M Ft, a feladat 2009. 
évi üteme 11,625 M Ft, továbbá az

– új, „XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút II. sza-
kasz előkészítése” feladatot, melynél a 2008. XII. 
31-ig történt tényleges felhasználás 1,833 M Ft, a 
feladat 2009. évi üteme 11,875 M Ft, továbbá az

– új, „XI-XXII. ker. Hosszúréti-patak menti kerék-
páros útvonal előkészítése” feladatot, melynél a 
2008. XII. 31-ig történt tényleges felhasználás 
8,64 M Ft, a feladat 2009. évi üteme 12,125 M 
Ft, továbbá az

– új, „XV. ker. Régi Fóti út melletti kerékpárút elő-
készítése” feladatot, melynél a 2008. XII. 31-ig 
történt tényleges felhasználás 1,833 M Ft, a fel-
adat 2009. évi üteme 11,637 M Ft, 

 továbbá a „9112 Évközi indítású beruházások” 
címen belül tervbe veszi az 

– új, „IX-XXI. ker. Szabadkikötő úti kerékpárút” 
feladatot, 2010. évi üteme 193,75 M Ft, (ebből 
KMOP 147,636 M Ft, saját forrás 46,114 M Ft), 
összköltsége 206,07 M Ft (az összköltségből a 
vállalt pályázati önrész: 36,9 M Ft)

– új, „IV. ker. Szilágyi úti kerékpárút” felada-
tot, 2010. évi üteme 155,0 M Ft, (ebből KMOP 
126,398 M Ft, saját forrás 28,602 M Ft), összkölt-
sége 167,671 M Ft (az összköltségből a vállalt pá-
lyázati önrész: 31,6 M Ft)

– új, „XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút I. sza-
kasz” feladatot, 2010. évi üteme 75,0 M Ft, (eb-
ből KMOP 51,481 M Ft, saját forrás 23,519 M Ft), 
összköltsége 87,583 M Ft (az összköltségből a vál-
lalt pályázati önrész: 12,9 M Ft)

– új, „XXI. ker. Ady E. úti kerékpárút” felada-
tot, 2010. évi üteme 90,0 M Ft, (ebből KMOP 
63,695 M Ft, saját forrás 26,305 M Ft), összkölt-
sége 106,313 M Ft (az összköltségből a vállalt pá-
lyázati önrész: 15,9 M Ft)

– új, „III. ker. Bécsi út–Nagyszombat u. menti kerék-
páros útvonal” a feladatot, 2010. évi üteme 60,0 M 
Ft, (ebből KMOP 51,874 M Ft, saját forrás 8,126 
M Ft), összköltsége 75,362 M Ft (az összköltség-
ből a vállalt pályázati önrész: 13,0 M Ft)

– új, „XI. ker. Bogdánfy úti kerékpársáv” felada-
tot, 2010. évi üteme 87,5 M Ft, (ebből KMOP 
61,557 M Ft, saját forrás 25,943 M Ft), összkölt-
sége 101,85 M Ft (az összköltségből a vállalt pá-
lyázati önrész: 15,4 M Ft)

– új, „X. ker. Fehér út menti kerékpárút” felada-
tot, 2010. évi üteme 117,5 M Ft, (ebből KMOP 
87,121 M Ft, átvett EKZ 6 ÖVT-E Kft-től 16,167 
M Ft, saját forrás 14,212 M Ft), összköltsége 
130,958 M Ft (az összköltségből a vállalt pályá-
zati önrész: 21,8 M Ft)

– új, „XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút II. sza-
kasz” feladatot, 2010. évi üteme 150,0 M Ft, (eb-
ből KMOP 98,249 M Ft, saját forrás 51,751 M Ft), 
összköltsége 163,708 M Ft (az összköltségből a 
vállalt pályázati önrész: 24,6 M Ft)

– új, „XI-XXII. ker. Hosszúréti-patak menti kerékpá-
ros útvonal” feladatot, 2010. évi üteme 175,0 M Ft, 
(ebből KMOP 145,828 M Ft, saját forrás 29,172 M 
Ft), összköltsége 195,765 M Ft (az összköltségből 
a vállalt pályázati önrész: 29,9 M Ft)

– új, „XV. ker. Régi Fóti út melletti kerékpárút” 
feladatot, 2010. évi üteme 151,25 M Ft, (ebből 
KMOP 127,161 M Ft, saját forrás 24,089 M Ft), 
összköltsége 164,720 M Ft (az összköltségből a 
vállalt pályázati önrész: 26,8 M Ft.)

1914/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működé-
si Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. 
rendelet 49. § (9) bekezdése alapján eseti jelleggel 
magához vonja a Városüzemeltetési és Környe-
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zetgazdálkodási Bizottság, valamint a Pénzügyi 
és Közbeszerzési Bizottság Budapest Főváros 
Önkormányzata és intézményei beruházási és fel-
újítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyá-
sának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. 
(X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 8. § (2) bekezdése 
szerinti hatáskörét, és jóváhagyja a következő cél-
okmányokat az előterjesztés 2–11. sz. mellékletei 
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert 
azok aláírására:
1. IX-XXI. Szabadkikötő út menti kerékpárút
2. IV. Szilágyi út menti kerékpárút
3.  XVII. Pesti út menti kerékpáros útvonal 
  I. szakasz
4. XXI. Ady E. út menti kerékpárút
5. III. Nagyszombat u.–Bécsi út menti kerékpáros

 útvonal
6. XI. Bogdánfy úti kerékpársáv
7. X. Fehér út menti kerékpárút (Örs v. tere–Kőbá-

 nya kapcs. I.)
8. XVII. Pesti út menti kerékpáros útvonal II. 

 szakasz
9. XI-XXII. Hosszúréti-patak menti kerékpáros

 útvonal
10. XV. Régi Fóti út menti kerékpárút

Határidő: a soron következő rendelet-módosító köz-
gyűlést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1915/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehaj-
tásához szükséges költségvetési rendelet-módosí-
tást terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a soron következő rendeletmódosító köz-
gyűlés

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 27. pontja: Javaslat a Széchenyi István 
Gyakorló Kereskedelmi Szakközépiskola (Bp. VIII., Vas 
u. 9-11.) rekonstrukció célokmányának 3. sz. módosítá-
sára.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1916/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a Széchenyi István Gyakorló Keres-
kedelmi Szakközépiskola elnevezésű beruházási 
feladat célokmányának 3. sz. módosítását az elő-
terjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és 
felhatalmazza a főpolgármestert a célokmány 3. sz. 
módosításának aláírására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 15 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1917/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” cí-
men belül a Széchenyi István Kereskedelmi Szki. és 
Gimnázium rekonstrukció feladat előirányzatát 90,0 M 
Ft-tal, és átnevezi Széchenyi István Gyakorló Keres-
kedelmi Szki. rekonstrukcióra, ugyanakkor megemeli 
90,0 M Ft-tal a „8403 Önkormányzati fejlesztések” 
címen belül a Széchenyi István Kereskedelmi Szki. 
és Gimnázium rekonstrukció előkészítés feladat elő-
irányzatát és átnevezi Széchenyi István Gyakorló 
Kereskedelmi Szki. rekonstrukció, előkészítés feladat 
előirányzatává.

1918/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kap-
csolódó költségvetési rendeletmódosításra vonat-
kozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés novemberi rendes 
ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor 

A napirend 28. pontja: Javaslat előzetes kötelezettség-
vállalásra a Budapest Ösztöndíj Program pénzügyi fede-
zetének 2010. évi költségvetésben történő biztosításához.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1919/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a Budapest 
Ösztöndíj Programhoz szükséges pénzügyi fedezetet, 
5 000 E Ft-ot a 2010. évi költségvetésben, a „7101 
Igazgatási apparátus feladatai” cím személyi jutta-
tások előirányzatán biztosítja.

Határidő: 2010. évi költségvetés tervezése
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 29. pontja: Behajtási és várakozási enge-
délyek további ellenőrzése a főváros területén.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1920/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Fővárosi Közterület-felügyelet fel-
adatkörében továbbra is ellátja a tehergépjárművekre 
és egyéb járművekre vonatkozó behajtási, illetve be-
hajtási-várakozási hozzájárulások hatósági ellenőr-
zését, ezért az ehhez szükséges létszám biztosításá-
hoz kötelezettséget vállal a következők szerint:
2009. november 1-jétől 2010. december 31-ig tar-
tósan megemeli a Fővárosi Közterület-felügyelet 
létszámát 25 fővel, a szükséges forrás biztosítása 
céljából csökkenti a „9114 Céltartalék az önkor-
mányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadá-
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sokra” cím előirányzatát 20 174 E Ft-tal, egyide-
jűleg ugyanezzel az összeggel megemeli a „6001 
Fővárosi Közterület-felügyelet” cím támogatási és 
kiadási előirányzatát, a kiadásból
– személyi juttatás 1 hónapra tartós jelleggel 5 862 E Ft
– munkaadókat terhelő járulékok 1 hónapra tartós 

jelleggel 1 112 E Ft
– dologi kiadás 2 hónapra tartós jelleggel 1 200 E Ft
– céljelleggel támogatott intézményi beruházás 

egyszeri jelleggel 12 000 E Ft.

1921/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó költ-
ségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a 
Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés novemberi rendes 
ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 30. pontja: Javaslat a fővárosi fenntartá-
sú közoktatási intézmények vezetői pályázatának kiírásá-
ra a 2010/2011. tanévtől.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1922/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy munkáltatói jogkörében eljár-
va a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 23. § 
(2) bekezdése alapján – fi gyelemmel a Kjt-nek a 
közoktatási intézményekben történő végrehajtá-
sáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § 
(5) bekezdésében foglaltakra – pályázatot ír ki a 
Fővárosi Önkormányzat fenntartásában műkö-
dő nevelési-oktatási intézmények magasabb veze-
tői (intézményvezetői) feladatainak ellátására az 
1-2. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 2009. november 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1923/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
1-2. sz. melléklet szerinti pályázati felhívás közzé-
tételéről. 

Határidő: 2009. november 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1924/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a pályázati felhí-
vást – a KSZK portálon való közzétételt követően 
haladéktalanul – küldje meg az Oktatási és Kultu-
rális Közlöny részére is, a pályázatok beadási határ-
idejének egyértelmű feltüntetésével együtt. 

Határidő: 2009. november 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 31. pontja: Javaslat a 2008. évi országos 
kompetenciamérésben átlag alatt teljesítő intézmények 
Intézkedési Tervének jóváhagyására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1925/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
99. § (7) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a 2008. 
évi országos kompetenciamérés során a közoktatás 
minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szó-
ló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet 7. § (2) bekezdés 
a) pontjában meghatározott minimumszint alatt tel-
jesítő Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola 
és Szakiskola 1077 Budapest, Izabella u. 12. című 
telephelyén lévő Terézvárosi Kereskedelmi Szak-
középiskola és Szakiskola Tankabinet 10. évfolya-
mának eredményei javítására készített intézkedési 
tervet fenntartóként jóváhagyja.

1926/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
A 2008. évi országos kompetenciamérés során 
a közoktatás minőségbiztosításáról és minőség-
fejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet 
7. § (2) bekezdése a) pontjában meghatározott mi-
nimumszint alatt teljesítő Csepel-Sziget Műszaki 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 1211 
Budapest, Posztógyár u. 10. című telephelyén a 
szakiskolai 10. évfolyamának eredményei javítá-
sára készített intézkedési tervet fenntartóként jóvá-
hagyja.

1927/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert az 1925-1926/2009. 
(X. 29.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódó in-
tézkedések megtételére.

Határidő: döntést követő 30 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 32. pontja: Javaslat a BKV Zrt. keretén 
belül működő FŐVINFORM részére működési célú pénz-
eszközátadásra 2009. évre.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1928/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Wintermantel Zsoltnak az előter-
jesztés tárgyalásának elnapolására irányuló ügyren-
di indítványát. 
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1929/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a BKV Zrt. keretében működő 
FŐVINFORM részére 2009. évben nyújtandó mű-
ködési célú pénzeszközátadásról szóló megállapo-
dást az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri 
a főpolgármestert a megállapodás aláírására és an-
nak alapján a szükséges intézkedés megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

1930/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a FŐVINFORM 
2010. évre vonatkozó támogatása esetén, a támoga-
tásra vonatkozó döntés meghozataláig vizsgálja meg a 
BKV Zrt.-vel megkötött szolgáltatási szerződés módo-
sításának szükségességét és a vizsgálat eredményétől 
függően tegyen javaslatot a Fővárosi Közgyűlésnek.

Határidő: 30 napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 33. pontja: A Csömöri Temetkezési Szol-
gálat Kft. BTI Zrt.-be történő beolvadása.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1931/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról,  a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló  
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) be-
kezdésének f) pontjában foglaltak alapján egyetért a 
Csömöri Temetkezési Szolgálat Kft. és a Budapesti 
Temetkezési Intézet Zrt. (BTI Zrt.) egyesülésének 
(átalakulásának) szándékával oly módon, hogy a 
Csömöri Temetkezési Szolgálat Kft. beolvad a BTI 
Zrt.-be, így a jogutód társaság a BTI Zrt. lesz. A be-
olvadással kapcsolatosan jóváhagyja, hogy az átala-
kulási vagyonmérleg-tervezet fordulónapja: 2009. 
szeptember 30.; az eljáró független könyvvizsgáló a 
Zöldkő Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. 
(cégjegyzékszám: 01-09-686996, székhely: 1025 
Budapest, Zöldkő utca 18/a., MKVK nyilvántartási 
szám: 001710, könyvvizsgálatért személyében fele-
lős természetes személy neve: Heller Judit, MKVK 
tagsági száma: 004685); az átalakulás tervezett idő-
pontja pedig 2009. december 31. lesz; továbbá meg-
bízza a BTI Zrt. igazgatóságát a Csömöri Temetke-
zési Szolgálat Kft. ügyvezetőjével együttműködve a 
vagyonmérleg- és a vagyonleltár-tervezet, valamint 
a beolvadással összefüggő, jogszabály által előírt ok-
iratok elkészítésére.

Határidő: 90 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 34. pontja: Javaslat a Démi Beton Kft. 
Bp. III. ker., Bécsi út 343. sz. alatti ingatlannal kapcsola-
tos behajthatatlan követelésének számviteli rendezésére.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1932/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
a Budapest III. kerület, Bécsi út 343. sz. alatti, 19916/5 
hrsz.-ú ingatlan ügyében a Fővárosi Önkormányzat 
vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. ren-
delet (Vagyonrendelet) 44. § (2) bekezdés c) pontja 
alapján úgy dönt, hogy a Démi Beton Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft.-vel szemben fennálló 4 898 833 Ft 
összegű követelése – a Fővárosi Bíróság Gazdasági 
Kollégiuma 15.Fpk.01-05-000953/32 számú végzése 
alapján – a gazdasági társaság megszüntetése miatt 
behajthatatlan, ezért a követelésről lemond.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

1933/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a be-
hajthatatlan követelés számviteli rendezéséről, an-
nak a Vagyonrendelet 44. § (2) bekezdés alapján 
történő leírásáról.

Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 35. pontja: Beszámoló az Összefogás a 
Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért 
Közalapítvány 2008. évi működéséről, vagyoni helyzeté-
ről és gazdálkodásának legfontosabb adatairól.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1934/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az Összefogás a Budapesti Lakás-
talanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapít-
vány 2008. évi működéséről, vagyoni helyzetéről 
és gazdálkodásának legfontosabb adatairól szóló 
beszámolóját elfogadja a 2006. évi LXV. tv. 1. § (2) 
bekezdés e) pontja és az alapító okirat VII. fejezet 
10. pontja alapján.

1935/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az Összefogás a 
Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Embe-
rekért Közalapítvány 2008. évi tevékenysége leg-
fontosabb adatainak az alapítók hivatalos lapjaiban 
történő nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon. 

Határidő: elfogadást követő 30 napon belül 
Felelős: dr. Demszky Gábor
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A napirend 36. pontja: 2009. évi felüljáró felújítása 1. cso-
port engedélyokiratának 1. sz. módosítása, és 2009. évi felül-
járó felújítása 2. csoport célokmányának 1. sz. módosítása.

Előadó: Hagyó Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1936/2009.(X. 29.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a 2009. évi felüljáró felújítása 1. cso-
port engedélyokiratának 1. számú módosítását az 1. 
számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a 
főpolgármestert az engedélyokirat 1. számú módo-
sításának aláírására. 

Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor

1937/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a Városüzemeltetési 
és Környezetgazdálkodási Bizottságra és a Pénz-
ügyi és Közbeszerzési Bizottságra átruházott ha-
tásköröket, és úgy dönt, hogy jóváhagyja a 2009. 
évi felüljáró felújítása 2. csoport célokmányának 
1. számú módosítását a 3. számú melléklet szerinti 
tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a célok-
mány 1. számú módosításának aláírására. 

Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor

1938/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy – együttműköd-
ve a tulajdonos Budapest Főváros XVII. kerülete 
Önkormányzatával – vizsgáltassa meg a közösségi 

közlekedés által is használt Budapest XVII. kerület 
Keresztúri úti felüljáró állapotát, és – szükség ese-
tén – terjesszen a Fővárosi Közgyűlés elé javaslatot 
a felüljáró állagmegóvási, illetve felújítási munká-
lataira, a szükséges forrás megjelölésével. 

Határidő: 2010. február 28.
Felelős: dr. Demszky Gábor 

A napirend 37. pontja: Javaslat egyedi kérelmek tá-
mogatására a „8413 Sportcélú támogatás” cím elői-
rányzata terhére.

Előadó: Hagyó Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1939/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „8413 Sportcélú támogatás” cím 
felosztása során, a Budapesten megrendezésre ke-
rülő kiemelkedő jelentőségű nemzetközi sportese-
mények támogatására elkülönített 15 000 E Ft-os 
keretösszegből, megfelelő számú kérelem hiányá-
ban egyéb rendkívüli – nem nemzetközi – egyedi 
kérelmek kifi zetését is engedélyezi.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

1940/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
A „8413 Sportcélú támogatás” cím 2009. évi elői-
rányzata (ezen belül a működési célú pénzeszköz-
átadás Áht-n kívülre sorának) egyedi elbírálású 
rendkívüli sportcélú feladatok terhére az alábbi 
szervezeteket támogatja:

Sorsz. Megnevezés Támogatott cél
Támogatás 

összege 
(E Ft-ban)

1. Ferencvárosi Szabadidős SE Jégkorong pályabérlet kiadásaira. 1 000

2.
Magyar Szervátültetettek 
Országos Sport, Kulturális és 
Érdekvédelmi Szövetsége

Működési kiadásokra. 500

3. Siketek Sport Clubja A Siketek SC Életútja című szakkönyv 
nyomdaköltségeire. 150

4. Magyar Sportújságírók 
Szövetsége

Az év sportolója díjátadó ünnepség kiadványának 
kiadásaira. 1 000

5. Teljesítménytúrázók Társasága Működési kiadásokra és rendezvények kiadásaira. 500

6. Budapesti Diáksport Szövetség
A diákolimpián kiemelkedően szereplő budapesti 
oktatási intézmények díjátadó ünnepségének 
kiadásaira.

1 000

Összesen: 4 150
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Jóváhagyja, megköti az 1. sz. mellékletben szereplő 
minta szerinti támogatási szerződéseket, és felkéri a 
főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 25 munkana-
pon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1941/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
A „8413 Sportcélú támogatás” cím 2009. évi elő-
irányzata (ezen belül a működési célú pénzeszköz-
átadás Áht-n kívülre sorának) Budapesten meg-
rendezésre kerülő nemzetközi sportesemények 
támogatására elkülönített keret terhére az alábbi 
szervezetet támogatja:

Sorsz. Megnevezés Támogatott cél
Támogatás 

összege 
(E Ft-ban)

1. Magyar Bowling 
és Teke Szövetség

A 2009. szeptember 29.–október 3. 
között megrendezésre került Teke Csapat 
Világkupa kiadásaira

250

Összesen: 250

Jóváhagyja, megköti az 1. sz. mellékletben szerep-
lő minta szerinti támogatási szerződést, és felkéri a 
főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 25 munkana-
pon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 38. pontja: A budapesti 4-es metróvonal 
II. (Keleti pályaudvar–Bosnyák tér közötti) szakasz elő-
készítése.

Előadó: Hagyó Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1942/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Wintermantel Zsolt és dr. György 
István módosító indítványát, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a 4-es metró 
II. ütemének megépítéséhez kapcsolódó járműbe-
szerzési szerződéses opció lehívásáról, illetve a to-
vábbi, a szakasz megvalósításához, kivitelezéséhez 
kapcsolódó tenderek kiírásáról a beruházás uniós 
fi nanszírozásról szóló támogatási döntés meghoza-
talát követően kíván döntést hozni.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1943/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
felhatalmazza a főpolgármestert, hogy folytasson 
tárgyalást a Kormánnyal a 4-es metró II. szakasza 
(Keleti pályaudvar–Bosnyák tér között) fi nanszíro-
zása kapcsán a következő témakörökben:

a) az előterjesztéshez csatolt fi nanszírozási konstruk-
ciók közül a 4.a, 4.b és a 4.c változatok,

b) a vasúthatósági engedélyezési terv (VET) módosí-
tásának lehetősége és következménye,

c) a létesítmény kiemelt projektté való minősítése,

d) a Közlekedési Operatív Program 5. prioritását mó-
dosítsák oly módon, hogy a 4-es metróra a rendel-
kezésre álló forrásokon túl további 280,5 millió 
euró (összesen 1215,8 millió euró) Kohéziós Alap 
támogatás igénybe vehető legyen.
A tárgyalásokat és az egyeztetéseket úgy kell elő-
készíteni és lefolytatni, hogy a beruházás közbe-
szerzési pályázatai 2010. év elején meghirdethetők 
legyenek.

Határidő: 30 napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1944/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és a soron következő napirendi 
pontként tárgyalja meg az „Alapítványok és tár-
sadalmi szervezetek támogatása a „9208 Színházi 
célú bizottsági keret” valamint a „9207 Kulturális 
célú bizottsági keret 2009. évi céltartalékaiból” 
című előterjesztést.

A napirend 39. pontja: Alapítványok és társadalmi 
szervezetek támogatása a „9208 Színházi célú bizottsági 
keret” valamint a „9207 Kulturális célú bizottsági keret” 
2009. évi céltartalékaiból.

Előadó: dr. Bőhm András

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1945/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Kulturális Bizottság 288/2009. (X. 
22.) sz. határozata alapján a „8208 Színházi célú bi-
zottsági keret” cím 2009. évi kerete terhére össze-
sen 16 750 E Ft összegben az alábbi alapítványok 
és társadalmi szervezetek támogatásának átutalását 
engedélyezi: 
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Számlatulajdonos pályázó a „9208 Színházi 
célú bizottsági keretből” Cél

Főv. Kgy. 
által megítélt 

támogatás 
E Ft

MU Színház Egyesület MU színház 2009-2010-es évad programjainak 
támogatása 1 800

Közép-Európa Táncszínház Egyesület Közép-Európa Táncszínház évadának programjai 1 000

Mozgó Ház Alapítvány Flórián Műhely önálló produkciós keretének 
létrehozása kortárs művek támogatására 900

Artopolis Művészeti és Kulturális Közhasznú 
Egyesület 

Göttinger Pál–Halas Dóra–Soharóza Kórus: 
Mindenütt jó c. előadása 700

Artus Kortárs Művészeti Egyesület A Láthatatlan c. kortárs színházi projekt 
létrehozása 700

Manna Kulturális Egyesület/Sanyi és Aranka 
Színház

Sanyi és Aranka Színház új bemutatóinak 
megvalósítása 700

Utca-Szak Kulturális Egyesület Magyarország Hősei c. darab bemutatása 700
Természetes Vészek Közhasznú Egyesület Tom és Jerry szindróma – a banalitás himnusza 600
Ginger és Fred Színházművészeti Alapítvány HOPPart Társulat új produkciójának lérehozása 600
Baltazár Színház Alapítvány A 11 Parancsolat című előadás léterhozása 500

Pont Műhely Egyesület Szegedi Szabó Béla: Bill a Mennybe megy. c. 
művének színpadra állítása 500

Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány Szakonyi Károly: Adáshiba c. darabjának 
bemutatása 600

Utolsó Vonal Művészeti Alapítvány Lakodalomtemetés c. új bemutató 400
Élőkép Közhasznú Művészeti Egyesület Útvesztő c. előadás bemutatása 400
Katlan Csoport Közhasznú Egyesület/
KASIMISE Alkotóműhely

Kasimise Alkotóműhely: Tisztaság könyve c. 
produkció 400

Káva Kulturális Műhely Egyesület Térkereső program – színházi nevelési előadások 
peremkerületek fi ataljainak 400

Ágens Társulat Közhasznú Egyesület Szodoma után – kortárs színházi ősbemutató és 
beavatóprogram 400

Műhely Alapítvány Színházi közösség-, közönségépítő és képzési 
program 2009/2010. 400

Junion Színház Közhasznú Alapítvány Samuel Beckett: Godot-ra várva, ifjúsági verzió 400

Karaván Művészeti Alapítvány Alexandr Galin: A verseny c. darabjának 
bemutatása 400

Kontakt Táncért Alapítvány Mándy Ildikó társulat működési támogatása, 
programjainak megvalósítása 2009-2010-ben. 400

Manna Kulturális Egyesület/Neptun brigád 
társulat

Neptum Brigád társulata előadásainak 
támogatása 400

Maladype Színház Közhasznú Egyesület Maladype Színház bemutatóihoz kötődő nevelési 
program 400

Junion Színház Közhasznú Alapítvány Sultz Sándor: Szurrogátum delikátesz c. 
darabjának ősbemutatója 400

Éjszakai Színház Közhasznú Kulturális 
Egyesület 

Nádai Péter: Magányos cédrus c. művének 
színpadra vitele 400

Holdvilág Kamaraszínház Kulturális 
Egyesület

Kortársak a 2009/2010-es évadban a Holdvilág 
Kamaraszínházban 300

Manna Kulturális Egyesület Pelsőczy Réka: Dézi c. darabjának bemutatása 300
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Számlatulajdonos pályázó a „9208 Színházi 
célú bizottsági keretből” Cél

Főv. Kgy. 
által megítélt 

támogatás 
E Ft

Kerekasztal Társulás Egyesület 11 Trikó c. darab bemutatása 300

TÁP Színház és Összművészeti Alapítvány Nevetve nevelve – drámapedagógiai program a 
2009/2010 évadban 300

Katlan Csoport Közhasznú Kulturális 
Egyesület/Lakmusz Csoport Amőba Akció c. színházi projekt megvalósítása 300

OFF Alapítvány A szentiványéji rémálom – munkacímű darab 
bemutatása 250

Dajka Margit Művészeti Alapítvány/Dayka 
Színház

Nagyvilág Kiscirkusz – zenés gyermekszínházi 
produkció 500

ÖSSZESEN: 16 750

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1946/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Kulturális Bizottság 292/2009. (X. 
22.) sz. határozata alapján a „8207 Kulturális célú 
bizottsági keret” cím 2009. évi kerete terhére ösz-

Számlatulajdonos pályázó a „9207 
Kulturális célú bizottsági keretből” Cél

Főv. Kgy. 
által megítélt 

támogatás 
E Ft

A Magyar Kézművességért Alapítvány
A Magyar Kézművesség 2009 és a Magyar 
Regék és Mondák kézműves szemmel kiállítás 
támogatása

100

Corodini Országos Bűvész Egyesület

támogatás kérése a XXII.Corodini Ifjúsági 
és Felnőtt Bűvészverseny megrendezéséhez, 
amelynek keretén belül szervezik meg a 
Bűvészklubok Országos Találkozóját

100

Derűs Alkonyat Nyugdíjas Egyesület támogatás kérése ismeretterjesztő előadások 
megrendezéséhez 100

Magyar Építőművészek Szövetsége támogatás igénylése Rácz György emléktábla 
megvalósításához 150

Ear (Fül) Egyesület
támogatás kérése az Ear (Fül) Egyesület élő 
elektro-akusztikus zenei műfajban történő 
tevékenységéhez

200

Fiatal Filmkészítők Egyesülete támogatás igénylése a Rögtön jövök című fi lm 
befejezéséhez 200

S.Z.I.M.N.I.A. Alapítvány
támogatás igénylése a SZ.I.M.N.I.A. néven 
kortárs zenét népszerűsítő és propagáló műhely 
számára

200

Victoria Kamarakórus Egyesület támogatás kérése Haydn Mariazelli mise c. 
művének előadására 200

Liszt Ferenc Kórus Egyházzenei Alapítvány támogatás igénylése a Belvárosi Szent Mihály 
Templom Liszt Ferenc Kórusának két előadására 200

Szöveg Színház Színházi Egyesület támogatás igénylése a bunraku bábtechnika 
népszerűsítéséhez Magyarországon 200

szesen 9.800 E Ft összegben az alábbi alapítványok 
és társadalmi szervezetek támogatásának átutalását 
engedélyezi: 
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Számlatulajdonos pályázó a „9207 
Kulturális célú bizottsági keretből” Cél

Főv. Kgy. 
által megítélt 

támogatás 
E Ft

Artopolis Művészeti és Kulturális Közhasznú 
Egyesület

támogatás igénylése a PLACC 2009 Fesztivál 
keretében létrejövő programok megrendezésére 200

Bel Canto Operatársulat Közhasznú Egyesület támogatás igénylése Opera Gálaest 
megszervezéséhez 200

Magyar Fotóművészek Szövetsége Egyesület támogatás kérése Vancsó Zoltán: A szándéktalan 
fény című kiállításának megrendezéséhez 200

Művészeti Tárló Közhasznú Egyesület Kettős jubileum ünneplése c. program 200

Magyar Vallástudományi Társaság támogatás igénylése a Magyar vallástudomány 
története című könyv kiadásához 250

Garabonciás Alapítvány támogatás igénylése a Garabonciás Évkönyv 
kiadásához 250

Magyarországi Bem József Lengyel 
Kulturális Egyesület

támogatás igénylése Pawel Cebula-Grzegorz 
Górny: A magyar kapcsolat című könyv 
kiadásához

300

Liget Műhely Alapítvány
támogatás igénylése a 22. évfolyamában 
járó Liget című irodalmi-ökológiai folyóirat 
megjelentetéséhez 300

Stencil Kulturális Alapívány
az „Új és megújuló kulturális terek Budapesten” 
c. összeállítás megjelentetéséhez a Beszélő c. 
folyóiratban

300

Antall József Emlékbizottság és Baráti 
Társaság Egyesület

támogatás kérése a Húsz éves a rendszerváltás- 
Konferencia sorozat az első szabadon választott 
parlament működéséről c. rendezvény 
létrehozására

300

Manna Kulturális Egyesület
A Magyar Zeneakadémia épületének 
megörökítése, jelenlegi állapotának felmérése 
egy kisjátékfi lmen keresztül

300

Írók Alapítványa/Széphalom Könyvműhely
támogatás kérése a Magyarok a lengyel 
szeptemberről: „Ott északon…” című antológia 
kiadásához

300

Liget Műhely Alapítvány támogatás igénylése a Verses öröknaptár című 
antológia megjelentetéséhez 400

Dream Team Színház Kulturális Egyesület támogatás igénylése a Halhatatlanok című 
előadás létrehozására 400

TIT Kossuth Klub Egyesület támogatás igénylése a Nyugdíjas Szabadegyetem 
létrehozásához 400

Amadé Zenei Alapítvány támogatás kérése a 2010-es Ferencvárosi 
koncertek megrendezéséhez 400

Budapesti Honismereti Társaság Egyesület támogatás kérése  a Budapesti Helytörténeti 
Emlékkönyv kiadására 450

Fészek Művészklub Egyesület
támogatás igénylése az Új Magyar Művek 
Hangversenyciklusa elnevezésű rendezvény 
megvalósításához

500

József Attila Művészeti Centrum Közhasznú 
Alapítvány

támogatás kérése a „Szállj költemény, szólj 
költemény” című irodalmi-zenei programok 
megrendezéséhez a József Attila Klubban

500
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Számlatulajdonos pályázó a „9207 
Kulturális célú bizottsági keretből” Cél

Főv. Kgy. 
által megítélt 

támogatás 
E Ft

Hivatásos Ír Sztepptáncművészek Egyesülete támogatás igénylése a The Irish Dance 
Experience c. előadás létrehozásához 500

Musica Aeterna Művészeti Alapítvány támogatás igénylése a Choralis Constantinus 500 
c. hangversenyek megrendezéséhez 500

Káva Kulturális Műhely Egyesület
támogatás kérése az Akadályverseny-játék az 
emberi csapdahelyzetekről elnevezésű program 
megrendezéséhez

500

Magyar Zsidó Kulturális Egyesület/Szombat 
szerkesztőség

Buda – A Szombat c. folyóirat tematikus 
számának megjelentetése 500

ÖSSZESEN: 9.800

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor 

A napirend 40. pontja: Javaslat a Fővárosi Polgá-
ri Védelmi Igazgatóság szolgáltatási szerződésének mó-
dosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1947/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkor-
mányzata és a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgató-
ság között 2009. január 26-án 15/11-1/2009. szá-
mon megkötött 2009. évi szolgáltatási szerződés 
1. számú módosítását a 3. számú melléklet szerinti 
tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerző-
désmódosítás aláírására.

Határidő: 2009. november 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 41. pontja: Javaslat közterület elneve-
zésére.

Előadók: dr. Bagdy Gábor, Hock Zoltán, John Emese, 
       dr. Steiner Pál, Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1948/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
az előterjesztés tárgyalását a közgyűlés soron kö-
vetkező ülésére elnapolja.

A napirend 42. pontja: Javaslat a Budapesti Ifjúsági 
Tanács Ügyrendjének elfogadására.

Előadó: Germánné dr. Vastag Györgyi

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1949/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Budapesti Ifjúsági Tanács létreho-
zásáról szóló 35/2009. (VII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 
4. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti jogkörében 
eljárva, a Budapesti Ifjúsági Tanács 01/2009. (IX. 
2.) számú BIfT határozatával elfogadott ügyrendjét 
jóváhagyja.
Felkéri a főpolgármestert a jóváhagyási záradék 
aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 43. pontja: Javaslat az Újpesti Szakorvo-
si Rendelőintézet felújításának megoldására.

Előadó: Szalkai István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1950/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
elviekben egyetért azzal, hogy a szakorvosi ren-
delő felújítását és a tüdőgondozó szakorvosi ren-
delőbe történő átköltözését követően, a Fővárosi 
Önkormányzat tulajdonában és használatában lévő 
Budapest, Fóti u. 54. sz. alatt található, jelenleg tü-
dőgondozóként működő ingatlanrészt Újpest Ön-
kormányzatának átadja.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1951/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert és a Károlyi Sándor Kór-
ház főigazgatóját, hogy az energia-megtakarítást 
célzó pályázatokkal kapcsolatban hozott korábbi 
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döntéseinkben foglaltak és az Újpest Önkormány-
zat 382/2009. (IX. 29.) sz. önkormányzati határoza-
tot fi gyelembe véve tegyen hathatós intézkedéseket 
az SZTK épületének megújításához pályázati forrá-
sok bevonása érdekében.

A napirend 44. pontja: A Pénzügyi és Közbeszerzé-
si Bizottság 609/2009. (X. 8.) PKB határozatának meg-
erősítése.

Előadó: dr. Havas Szófi a

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1952/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
megerősíti a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 
609/2009. (X. 8.) sz. PKB határozatát, és a „Javaslat 
előzetes kötelezettségvállalásra a fővárosi egészség-
ügyi intézmények 2010-2013 évekre vonatkozó ön-
kormányzati biztosi teendőinek ellátása feladat pénz-
ügyi fedezetének biztosításához” című előterjesztést 
javasolja a Közgyűlés elé ismételt beterjesztésre a 
határozati javaslatban foglaltak szerint.

Határidő: 2009. október 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 45. pontja: Infl uenza elleni védőoltás.
Előadó: dr. Havas Szófi a

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1953/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy biztosítsa önkor-
mányzati forrásból a dolgozók térítésmentes vakci-
nával történő oltását, és az önkormányzatai képvi-
selők térítés ellenében történő vakcinációját.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 46. pontja: Javaslat a 2009. évi „8203 
Civil célú bizottsági keret” terhére alapítványok, társa-
dalmi szervezetek támogatására.

Előadó: Németh Szilárd

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1954/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
engedélyezi az Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatás-
politikai és Kisebbségi Bizottság 71/2009. (IX. 17.) 
számú határozatával a „8203 Civil célú bizottsági 
keret” terhére támogatott alapítványok és társadal-
mi szervezetek részére a támogatás átutalását az 
alábbiak szerint:

Ssz. Pályázó 
szervezet neve Címe Ikt. szám Pályázat címe

Támo-
gatott 

cél: 
(m)ű- 
ködés

Pályá-
zott 

összeg
E Ft

Elnyert 
összeg 
E Ft

Címről Előirányzat

1.
A Görög 
Kultúráért 
Alapítvány

1142 
Budapest, 
Dorozsmai 
u. 45.

18/1241/2009
„AGORA” - író-
olvasó találkozó az 
interneten

m 500 200 „8203”

működési célú 
pénzeszközát-
adás áht-n kí-
vülre

2.
Ady Endre 
Gimnázium 
Alapítvány

1139 
Budapest, 
Röppentyű 
u. 39.

18/1330/2009 Elfogadás Napja m 500 500 „8203”

működési célú 
pénzeszköz-át-
adás áht-n kí-
vülre

3. Aktivitás 
Alapítvány

1117 
Budapest, 
Strázsahegy 
u. 49.

18/1194/2009

Az Aktivitás Ala-
pítvány 2008.évi 
működésének és 
programjainak tá-
mogatása

m 500 300 „8203”

működési célú 
pénzeszközát-
adás áht-n kí-
vülre

4.
Alapítvány a 
Magyar Népi 
Kultúráért

1112 
Budapest, 
Cirmos 
utca 8.

18/1236/2009

Közösségi hétvé-
ge az őszi, téli idő-
szakban: néptánc-
oktatás, kézműves   
foglalkozás.

m 182 100 „8203”

működési célú 
pénzeszközát-
adás áht-n kí-
vülre

5. Amadé Zenei
Alapítvány

1213 
Budapest, 
Határ u. 95.

18/1232/2009

Az Alapítvány kon-
certszervezései a 
2009/2010-es évad-
ban és működési 
háttér

m 500 370 „8203”

működési célú 
pénzeszközát-
adás áht-n 
kívülre

6. Angyalföldért 
Egyesület

1132 
Budapest, 
Váci u. 50.

18/1245/2009

Időskorúak közössé-
gi életének és egész-
ségmegőrzésének 
segítése

m 497 497 „8203”

működési célú 
pénzeszközát-
adás áht-n 
kívülre
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Ssz. Pályázó 
szervezet neve Címe Ikt. szám Pályázat címe

Támo-
gatott 

cél: 
(m)ű- 
ködés

Pályá-
zott 

összeg
E Ft

Elnyert 
összeg 
E Ft

Címről Előirányzat

7. Anyaoltalmazó 
Alapítvány

1201 Buda-
pest, Török 
Flóris u. 228.

18/1350/2009
Pszichológiai és 
mentális szolgáltatá-
sok fejlesztése

m 500 500 „8203”

működési célú 
pénzeszköz-
átadás áht-n 
kívülre

8.
Aquincum-
Mocsáros Köz-
hasznú Egyesület

1031 Buda-
pest, Gladiá-
tor u. 33.

18/1365/2009

Közösen épített te-
rek és közösségi 
programok a Mocsá-
ros dűlőn

m 500 200 „8203”

működési célú 
pénzeszköz-
átadás áht-n 
kívülre

9.

Árpádföld 
Kertváros 
Ingatlantulajdo-
nosainak Egye-
sülete

1165 Buda-
pest, Andócs 
u. 9.

18/1436/2009
Rendszeres szabad-
téri programok Ár-
pádföldön

m 500 400 „8203”

működési célú 
pénzeszköz-
átadás áht-n 
kívülre

10. Artemisszió Ala-
pítvány

1016 Buda-
pest, Mészá-
ros u. 10.

18/1281/2009

„Jogunk a városhoz!” 
Ifjúsági kerekasztal-
beszélgetés és kiállí-
tás az emberi jogokról 
és az aktív állampol-
gárságról Közép-Ke-
let Európában

m 500 200 „8203”

működési célú 
pénzeszköz-
átadás áht-n 
kívülre

11.
Aura Autistákat 
Támogató Köz-
hasznú Egyesület

1112 Buda-
pest, Nagy-
szalonta u. 
45.

18/1220/2009 A szervezet működé-
sének támogatása m 1000 1000 „8203”

működési célú 
pénzeszköz-
átadás áht-n 
kívülre

12.

Bárdos Lajos Ze-
nei Hetek Kórus- 
és Ifjúságnevelé-
si Alapítvány

1114 Buda-
pest, Ulászló 
u. 15.

18/1340/2009

Az alapítvány kama-
rakórusának közös-
ségi életet fejlesztő 
programja

m 300 300 „8203”

működési célú 
pénzeszköz-
átadás áht-n 
kívülre

13.
Belvárosi Ke-
reszténydemok-
rata Egyesület

1054 Buda-
pest, Bátho-
ry u. 8.

18/1395/2009

A Don Bosco Csa-
ládos Csoport éves 
előadássorozata és 
nyári közösségépí-
tő tábora

m 272 272 „8203”

működési célú 
pénzeszköz-
átadás áht-n 
kívülre

14. Bimbó Egyesület
1026 Buda-
pest, Gárdo-
nyi u. 49.

18/1211/2009
Bimbó Egyesület 
2009. évi működésé-
nek támogatása

m 500 300 „8203”

működési célú 
pénzeszközát-
adás áht-n kí-
vülre

15. Budai Fiatalok 
Egyesülete

1114 Budapest, 
Fadrusz u. 4. 18/1378/2009

Kreatív, korszerű, él-
hető” – programsoro-
zat a városi környezet 
élhetőbbé tétele érde-
kében m 500 300 „8203”

működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

16. Budai Polgárok 
Társasága

1015 Budapest, 
Ostrom u. 17. 18/1447/2009

Tiszta parkok és ját-
szóterek az I. kerület-
ben – a helyi lakosok 
összefogásával m 495 495 „8203”

működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

17.

Budapest XV. ke-
rület Idősek 
és Nyugdíjasok 
Egyesülete

1156 Budapest, 
Száraznád u. 5. 18/1240/2009

Száraznád utcai szép-
korúak a tartalmas 
életért m 470 470 „8203”

működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

18.
Budapesti Egyete-
misták Kulturális 
Közössége

1062 Budapest,  
Aradi u. 66. 18/1265/2009

A Budapesti Egyete-
misták Kulturális Kö-
zösségének 2009. évi 
működési támogatása m 500 400 „8203”

működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

19.
Budapesti Ván-
dor Kórus Barátai 
Egyesület

1121 Budapest, 
Méra u. 3./a/6. 18/1349/2009 Budapesti Vándor Kó-

rusfesztivál m 500 300 „8203”

működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

20.
Cigány Tudomá-
nyos és Művészeti 
Társaság

2730 
Albertirsa, Sar-
ló u. 4.

18/1469/2009 Kulturális híd: közéle-
ti klubfoglalkozások m 500 100 „8203”

működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre
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Ssz. Pályázó 
szervezet neve Címe Ikt. szám Pályázat címe

Támo-
gatott 

cél: 
(m)ű- 
ködés

Pályá-
zott 

összeg
E Ft

Elnyert 
összeg 
E Ft

Címről Előirányzat

21. Civil Rádiózásért 
Alapítvány

1011 Budapest, 
Corvin tér 8. 18/1275/2009 Civil Klub m 495 495 „8203”

működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

22. Civitalis Egyesület 1158 Budapest, 
Ady E. u. 47. 18/1190/2009

Elektronikus „Doku-
mentumtár” program 
civil szervezeteknek, 
ill. a SZEM népszerű-
sítése Pestújhelyen

m 455 100 „8203”

működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

23.
Családokkal az 
Életért Közhasznú 
Egyesület

1149 Budapest, 
Várna u. 28. 
alagsor 6.

18/1468/2009

Térítésmentes szol-
gáltatások bővítése a 
munkanélküliség eny-
hítése érdekében a 
XVI. kerületben – át-
képzés

m 500 180 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

24. Csepeli Gyermek-
barátok Mozgalma

1212 Budapest, 
Rákóczi tér 34. 18/1366/2009

Csepeli gyermekba-
rátok közösségi prog-
ramjai

m 500 400 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

25.
Csepeli Svábok 
Szabad Kulturális 
Egyesülete

1215 Budapest, 
Árpád u. 1. 18/943/ 2009

20. Jubileumi német 
nemzetiségi műso-
ros est

m 200 200 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

26. De Jure Alapítvány
1112 Budapest, 
Neszmélyi u. 
36.

18/1418/2009

Akadálymentes anya-
ság – tréningprogram, 
valamint újabb kutatá-
sokon alapuló jogi tá-
jékoztató kiadvány be-
mutatása

m 365 150 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

27. Dél-pesti ILCO 
Egyesület

1203 Budapest, 
Baross u. 29. 
3/16.

18/1399/2009

Vastag- és vékony-
béldaganattal műtöt-
tek testi-lelki rehabi-
litációja

m 80 80 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

28.

Démoszthenész 
Beszédhibások és 
Segítőik Orszá-
gos Érdekvédelmi 
Egyesülete

1082 Budapest, 
Üllői u. 54-56. 
2/14.

18/1355/2009

Démoszthenész 
Thália pódium és a 
DöCöGők önképző 
csoportja

m 500 300 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

29.

Értelmi Fogyaté-
kossággal Élők és 
Segítőik Országos 
Érdekvédelmi Szö-
vetsége (ÉFOÉSZ)

1051 Buda-
pest, Október 
6. u. 22.

18/1573/2009 A szervezet működé-
sének támogatása m 1000 1000 „8203”

működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

30. Éhező Gyermeke-
kért Alapítvány

1084 Buda-
pest, Bérkocsis 
u. 41.

18/1406/2009
Közösségi programok 
a Békatanodában – 
működési költségek

m 500 500 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

31. ELTE TTK Hall-
gatói Alapítvány

1117 Budapest, 
Pázmány Péter 
sétány 1/c.

18/1273/2009

Az ELTE TTK Hall-
gatói Alapítvány köz-
hasznú oktatási tevé-
kenységeiért

m 500 500 „8203” működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

32.

Eötvös József 
Cigány-Magyar 
Pedagógiai Tár-
saság

1045 Budapest, 
Tél u. 64. 18/1163/2009

Kiállítás és konferen-
cia: Az újpesti cigány-
ság története címmel

m 500 200 „8203” működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

33. Eötvös József Ifjú-
sági Egyesület

1061 Budapest, 
Paulay E. u. 8. 18/1193/2009

Az Eötvös József Ifjú-
sági Egyesület 2009. 
évi programjainak tá-
mogatása

m 500 500 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

34. Értünk és Minden-
kiért Alapítvány

1033 Budapest, 
Pethe Ferenc 
tér 2.

18/1210/2009 Közösségi tér fej-
lesztése m 500 500 „8203”

működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre
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35.

Európai Értékek 
Magyar Hagyo-
mányok Ifjúsági 
Egyesület

1091 Budapest, 
Üllői u. 151. 
2/24.

18/1492/2009

Hallgatói önkormány-
zatok külügyeseinek 
és nemzetközi ifjúsá-
gi szervezetek 2010-es 
vezetőképzője

m 500 400 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

36.

Ferencvárosi Ku-
tyatartók Érdekvé-
delmi Civil Szer-
vezete

1092 Budapest, 
Knézich u. 4. 18/1097/2009

Köztisztaság a kultu-
rált kutyatartás segít-
ségével a Ferencvá-
rosban

m 500 300 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

37. Ferencvárosi Tano-
da Egyesület

1094 Budapest, 
Tűzoltó u. 33/a. 18/1329/2009

Tanoda az együttmű-
ködés és tolerancia je-
gyében

m 500 500 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

38. Fiatal Városvédők 
Egyesülete

1114 Buda-
pest, Kanizsai 
u. 8/d.

18/1377/2009

Szakemberképzés 
2010 – a drogmentes 
egészséges társadalom 
érdekében

m 500 400 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

39.
Fogyatékos Kis-
iskolásokért Ala-
pítvány

1132 Budapest, 
Visegrádi u. 6. 18/1188/2009

„Együtt, értük – 
egyetlen esélyük” fo-
gyatékos gyerekeket 
nevelők, szülők és pe-
dagógusok számára 
szakemberek bevoná-
sa a segítségnyújtásba.

m 500 500 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

40.

FOKUSZ, a Kár-
pát-medencei Kul-
turális Kapcsola-
tokért Közhasznú 
Egyesület

1062 Budapest, 
Bajza u. 18. 18/1427/2009

Prózacsütörtök – iro-
dalmi rendezvényso-
rozat

m 500 500 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

41.
Fővárosi 
Kántorátus Alapít-
vány

1064 Budapest, 
Vörösmarty 
u. 35.

18/1331/2009
A főváros egyházzenei 
életének színvonalas 
ellátása…

m 500 200 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

42. Gólem Színház 
Egyesület

1085 Budapest 
József krt. 68. 
3/25.

18/1488/2009 Közösségi Páholy 496 200 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

43.
Gyermekvilág 
Ágyszínház Ala-
pítvány

1062 Buda-
pest, Margithá-
za 14.

18/1138/2009 Az ágyszínházi prog-
ram m 450 450 „8203”

működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

44.

Hallássérültek 
Rehabilitációjá-
ért Küzdők Egye-
sülete

1078 Budapest, 
Hernád u.5. 
III/3.

18/1267/2009

Hallássérültek infor-
máció-ellátása digitá-
lisan és tolmácstech-
nikákkal 

m 500 500 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

45.

HÁTHA Műhely 
– Hátrányos Hely-
zetűek Alternatív 
Műhelye

1138 Buda-
pest, Karikás F 
u. 1/a.

18/1045/2009
Családi prevenciós 
programsorozat az új-
palotai lakótelepen

m 470 470 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

46. Hegyisport Club 
Egyesület

1021 Buda-
pest, Kuruclesi 
u. 8/B.

18/1443/2009
Hegy- és sziklamászó 
program állami gon-
dozott fi ataloknak

m 424 424 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

47. INFO 13 Közhasz-
nú Egyesület

1032 Budapest, 
Solymár u. 10. 18/1477/2009 Internetes közösségi 

tér megnyitása m 500 300 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

48.
Integrált Játékpe-
dagógiai Alapít-
vány

1055 Budapest, 
Honvéd u. 27. 18/1472/2009

Lépjünk együtt! – fej-
lesztő eszközök és já-
tékok beszerzése (kis 
értékű tárgyi eszkö-
zök)

m 421 421 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre



2009. december 10. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2113

Ssz. Pályázó 
szervezet neve Címe Ikt. szám Pályázat címe

Támo-
gatott 

cél: 
(m)ű- 
ködés

Pályá-
zott 

összeg
E Ft

Elnyert 
összeg 
E Ft

Címről Előirányzat

49.
Jelnyelvi Tolmá-
csok a Hallássérül-
tekért Alapítvány

1085 Buda-
pest, Stáhy u. 
13. 2/3.

18/1342/2009

Hallássérültek munka-
vállalásának elősegíté-
se internetes hozzáfé-
rés biztosításával

m 250 250 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

50. Jézus Társasága 
Alapítvány

1085 Budapest, 
Mária u. 25. 18/1105/2009

Beszámoló kiadvány 
a „Barátaink” c. kiad-
ványban a rendtarto-
mány fennállásának 
100. évfordulója kap-
csán indított program-
sorozatokról, valamint 
a hátrányos helyzetű 
társadalmi rétegek fel-
emelését célul tűző te-
vékenységekről.

m 500 500 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

51.

József Attila Mű-
vészeti Centrum 
Közhasznú Ala-
pítvány

1112 Budapest, 
Botfalu köz 7. 18/1242/2009 „Térj be hozzánk, vá-

runk rád!” m 500 100 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

52. Kapcsolat Alapít-
vány

1077 Buda-
pest, Wesselé-
nyi u.17.

18/1159/2009

Családi és közössé-
gi konfl iktusok ren-
dezésére felkészí-
tő akkreditált képzés 
a család- és gyermek-
védelemben dolgozó 
szakemberek számára

m 500 400 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

53.
Kárász István Ter-
mészetbarát Egye-
sület

1191 Budapest, 
Fő u. 42. 18/1384/2009

Húszévesek lettünk – 
az évforduló megün-
neplése; túrák szerve-
zése rejtett természeti 
kincseink megisme-
résére

m 400 200 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

54. Katolikus Ifjúsági 
Mozgalom

1118 Budapest, 
Himfy u. 9. 18/1394/2009

A szervezet működé-
si költségeinek kiegé-
szítése

m 450 450 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

55.
Kispest Biztonsá-
gáért Közösségi 
Jóléti Egyesület

1195 Budapest, 
Városház tér 
18-20.

18/1212/2009

Kispesti Jóléti Egye-
sület és a Kispesten 
működő civil szerve-
zetek szakmai munká-
jának segítése

m 500 500 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

56. Kispest Közbizton-
sági Egyesület

1195 Budapest, 
Városház tér 
18-20.

18/1216/2009 Párbeszéddel Kispest 
közbiztonságáért m 400 400 „8203”

működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

57. Kispesti Romákért 
Egyesület

1196 Budapest, 
Batthyány utca 
173. fsz.6.

18/1228/2009
„Szevasz”– köszönő-
viszonyban a toleran-
ciával

m 500 500 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

58. Kispesti Véradók 
Egyesülete

1191 Budapest, 
Teleki u. 50. 18/1249/2009 Kispesti Véradók 

Napja m 400 300 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

59. Klauzál Lions 
Klub

1032 Buda-
pest, Kiscelli u. 
4. 3/7.

18/1403/2009
Meseopera előadás 
hátrányos helyzetű 
gyermekek számára

m 400 200 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

60. Közbizalom Köz-
hasznú Egyesület

1158 Budapest, 
Bánk u.40. 18/1272/2009

Közösségi ajándé-
kok a százéves Pestúj-
helynek

m 500 500 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

61. Közéleti Roma 
Nők Egyesülete

1053 Budapest, 
Magyar u. 3. 18/1158/2009

Együtt könnyebb – a 
közös szolgáltató köz-
pont ünnepélyes meg-
nyitása, arculattervező 
szakmai műhelymeg-
beszélés megtartása

m 500 500 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre
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62. Közös Jövő Ala-
pítvány

1025 Budapest, 
Őzgida u. 18. 18/1192/2009

Közös Jövő Alapít-
vány 2009.évi műkö-
dési támogatása

m 500 400 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

63. Közösségi Rádió-
zásért Egyesület

1066 Budapest, 
Dessewffy u. 
35.

18/1345/2009 Fiatal romák a kontakt 
rádióban m 368 368 „8203”

működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

64. Lásd Meg a Fényt 
Alapítvány

1032 Buda-
pest, Kiscelli u. 
4. 3/7.

18/1405/2009 Látássérült gyermekek 
Mikulás ajándéka m 400 100 „8203”

működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

65. Lélek-Hang Egye-
sület

1076 Budapest, 
Garay u. 7. I/4. 18/1264/2009

Skizofréniában szen-
vedő betegek társa-
dalmi befogadásának 
előmozdítása esély-
egyenlőségük javítá-
sa révén

m 414 250 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

66. Lelki Egészségvé-
dő Alapítvány

1145 Budapest, 
Laky Adolf 
u. 11.

18/1262/2009

Önkéntes és kortárs-
segítők, valamint se-
gítő foglalkozású-
ak kompetenciájának 
erősítése komplex mű-
vészeti terápiás tré-
ninggel

m 500 100 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

67.
Liszt Ferenc Kórus 
Egyházzenei Ala-
pítvány

1056 Budapest, 
Váci u. 47/B. 18/1337/2009

Jubileumi Haydn – 
Handel hangverseny 
támogatása

m 500 500 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

68.
Magányos Far-
kasok Ökölvívó 
Sport Egyesület

1078 Budapest, 
Marek J. u.5. 
3/36.

18/1464/2009

Saját használatú edző-
terem bérleti díjának 
fi zetése, jobbítása, be-
rendezése

m 500 250 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

69. Magyar Asszonyok 
Érdekszövet-sége

1011 Budapest, 
Hunyadi u. 9. 18/1379/2009 Nők a nőkért – felvilá-

gosító előadások m 500 300 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

70. Magyar Cserkész-
lány Szövetség

1031 Budapest, 
Gúla u. 26/B. 18/1404/2009

Együtt megváltoztat-
juk a világot! Közös-
ségi tér és program 
lányok és fi atal nők 
részére

m 500 300 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

71.

Magyar 
Dietetikusok Or-
szágos Szövetsége 
(MDOSZ)

1151 Buda-
pest, Batthyány 
u. 22.

18/1289/2009

A fővárosi ötvenen 
túli lakosság közössé-
gi-emberi kapcsolatai-
nak fejlesztése

m 479 479 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

72.

Magyar Ellenállók 
és Antifasiszták 
Szövetsége - Ösz-
szefogás a Demok-
ráciáért 

1081 Budapest, 
Népszínház u. 
27. 1/6.

18/1360/2009
A MEASZ 2009-
2010. évi tevékeny-
sége…

m 500 500 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

73. Magyar Emánuel 
Alapítvány

1075 Budapest, 
Síp u. 12. 18/1217/2009 „Záchor – Emlékezz” 

program m 500 100 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

74. Magyar Könyvtá-
rosok Egyesülete

1827 Budapest, 
Budavári Palo-
ta „F” épület

18/1442/2009
Részvétel a 2010. évi 
Budapesti Nemzetközi 
Könyvfesztiválon

m 500 300 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

75.
Magyarországi Éj-
féli Sportbajnok-
ság Egyesülete

1036 Budapest, 
Lajos u. 121. 18/1417/2009

Közösségi terek fenn-
tartása hátrányos hely-
zetű fi atalok számára

m 500 200 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

76.

Magyarországi 
Prostituáltak Ér-
dekvédelmi Egye-
sülete

1114 Budapest, 
Bocskai u. 14. 18/1479/2009

Internetes kampány a 
lakosság és a prosti-
tuáltak közötti konf-
liktusok feloldása cél-
jából

m 500 300 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre
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77.

Magyarországi 
Szegények és Ro-
mák Érdekvédelmi 
Közhasznú Szer-
vezete

1214 Buda-
pest, Zöldfa u. 
7. IV/8.

18/1170/2009
Álláskereső és Mun-
kaközvetítő Iroda to-
vábbi működtetése

m 500 300 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

78. Magyar Zsidó Kul-
turális Egyesület

1076 Budapest, 
Garay u. 48. 18/1343/2009

Női írók, női sorsok a 
20. században – Női 
irodalmi Szalon

m 500 500 „8203”

működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

79.
Marczibányi téri 
Kodály Iskola Kó-
rusai Egyesület

1022 Budapest, 
Marczibányi 
tér 1.

18/1489/2009 Éneklő nemzedékek” 
– programsorozat m 500 400 „8203”

működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

80.
Mentor Közéleti, 
Kulturális és Sport 
Egyesület

1141 Budapest, 
Öv u. 98. 18/1180/2009 Programok támoga-

tása m 500 300 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

81. MI-ÉRT Alapít-
vány

1105 Budapest, 
Gergely u. 16. 
mf.3.

18/1122/2009 Működés és esély-
javítás m 500 400 „8203”

működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

82.
Mozgássérültek 
Budapesti Egye-
sülete

1136 Budapest, 
Hegedűs Gyula 
u. 43.

18/1529/2009 A szervezet működé-
sének támogatása m 1000 1000 „8203”

működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

83. Munka-Kör Ala-
pítvány

1105 Buda-
pest, Vaspálya 
u. 12.

18/1229/2009

Súlyosan fogyatékos 
hallássérült munka-
vállalók elhelyezkedé-
sének segítése az elő-
ítéletek oldásával, a 
diszkrimináció mér-
séklése, stb.

m 500 450 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

84. Nap-Kör Mentálhi-
giénés Alapítvány

1082 Budapest, 
Nap u. 22. 18/1278/2009

Munkanélküliek men-
tálhigiénés szemléletű 
önsegítő közössége

m 500 300 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

85. NDK-s Magyarok 
Egyesülete

1134 Budapest, 
Dévai u. 20/b. 
I.2.

18/1243/2009

Közösségépítés sport, 
kulturális és szabad-
idős tevékenységek 
kapcsán

m 432 182 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

86.

Német Hagyomá-
nyokat Ápolók 
Szövetsége Egye-
sület

1204 Budapest, 
Dessewffy u.2 18/1434/2009

Pesterzsébeti civil 
szervezet közösségi 
helyiségének alkalma-
sabbá tétele a közös-
ségi programokra

m 450 150 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

87.
Nőszirom Köz-
életi, Kulturális és 
Sport Egyesület

1141 Buda-
pest, Komócsy 
utca 3.

18/1181/2009 Programok támoga-
tása m 500 300 „8203”

működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

88. Nyugdíjasok Bu-
dapesti Szövetsége

1054 Budapest, 
Akadémia u. 1. 18/1256/2009

„Magunkat erősítve, 
másokat segítve” idő-
sek segítségnyújtása a 
hátrányos helyzetű ge-
nerációknak

m 491 491 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

89.
Zuglói Nyugdíja-
sok Egészségéért 
Sportegyesület

1145 Budapest, 
Columbus u. 
65/B 3/9

18/1314/2009 Szabadidős sportolás 
lakóhelyünkön m 500 300 „8203”

működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

90.
Óbudai Wellness 
és Diáksport Egye-
sület

1031 Budapest, 
Őrlő u. 7. 18/1328/2009 Óbudai WDSE mű-

ködése m 500 350 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

91.
Országos Fogyasz-
tóvédelmi Egye-
sület

1012 Budapest, 
Logodi u. 22-24. 18/1351/2009

Az OFE budapesti iro-
dái a fogyasztók szol-
gálatában

m 500 500 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre
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92. Országos Gyer-
mekvédő Liga

1077 Buda-
pest, Wesselé-
nyi u. 17.

18/1345/2009

Az élet nem „szín” já-
ték – az iskolai agresz-
szió és a drog veszé-
lyeinek feldolgozása

m 500 100 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

93.
Országos Ifjúsági 
Vezetőképző Egye-
sület

1092 Budapest, 
Bakáts tér 9. 18/1359/2009 Csángó–Magyar kö-

zös tábor m 500 500 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

94.

Osteoporosis Bete-
gek Magyarorszá-
gi Egyesületének 
Kőbányai Csont-
ritkulásos és Moz-
gásszervi Betegek 
Klubja 
(KŐCSONT)

1113 Budapest, 
Karolina u. 27. 18/1353/2009

A Klub programjai-
nak és működésének 
költségei

m 500 500 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

95.

PANELKUTYA 
Állatbarát, Sport- 
és Szabadidős 
Egyesület

1144 Budapest, 
Csertő u. 18-
20. 1/43.

18/1385/2009
Közösségi élet, élettér 
megteremtése, össz-
hang a természettel…

m 450 300 „8203”

működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

96. Para-fi tt Sport-
egyesület

1102 Budapest, 
Füzér u. 27/a. 18/1364/2009

„Segíts, hogy adhas-
sunk, segíts, hogy 
kaphassunk!” – sza-
badidős programok 
fogyatékkal élő gyer-
mekeknek és fi ata-
loknak

m 203 203 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

97. Pasaréti Ferences 
Alapítvány

1025 Budapest, 
Szilfa u. 4. 18/1370/2009

Együttműködés, kul-
túra, szolgálat és elfo-
gadás a Kájoni-házban 
– jószolgálati rendez-
vények

m 500 500 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

98.
Pesterzsébeti Ci-
gány Nemzetiségi 
Érdekképviselet

1201 Budapest, 
Jósika u. 32. 18/1178/2009

A roma kultúrkörből 
táplálkozó, interak-
tív színházi előadás-
sorozat gyermekek, 
fi atalok és családok 
részére

m 500 500 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

99.
Pestújhelyi Pátria 
Közhasznú Egye-
sület

1158 Budapest, 
Szücs István 
u. 45.

18/1288/2009
Pestújhely centenáriu-
mának méltó megün-
neplése

m 500 400 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

100. Phralipe Független 
Cigány Szervezet

1084 Budapest, 
Tavaszmező u. 
6. 1.em.

18/1491/2009
Sokszínű Budapest 
– nemzetiségek fesz-
tiválja

m 500 200 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

101. Polgárok Zuglóért 
Alapítvány

1106 Budapest, 
Juhász u. 33/a. 18/1325/2009 1956 fényes csillag m 250 250 „8203”

működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

102. Pontus Iuventae 
Alapítvány

1118 Budapest, 
Torbágy u. 11. 
5/16.

18/1470/2009 Új ifjúsági iroda Bu-
dapest XI. kerületben m 375 300 „8203”

működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

103.
Pressley Ridge 
Magyarország Ala-
pítvány

1142 Budapest, 
Alsóőr u. 9/b. 18/1410/2009

Élmény és kaland-
terápia a Fővárosi 
TEGYESZ – és a 
Nyitott világ Iskola ta-
nulói – számára

m 500 500 „8203”

működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

104.
Psalmus Humanus 
Művészetpeda-
gógiai Egyesület

1145 Budapest, 
Amerikai út 41. 
II/2.

18/1244/2009

Hangversenyek egész-
séges és fogyatékos-
sággal élő gyermekek-
kel – gyermekeknek

m 450 200 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre
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105.
Rákosszentmi-
hály Polgárőrsége 
Egyesület

1161 Budapest, 
Hársfavirág 
u. 18.

18/1423/2009
Szervezett lakossági 
önvédelmi csoport lét-
rehozása

m 500 100 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

106.

Reform Régió 
Egészségnevelő, 
Oktatási, Kultu-
rális és Sporttánc 
Közhasznú Egye-
sület

1185 Budapest, 
Losonc u. 37. 18/1380/2009

Összefogó közösségek 
építése az V. és XVIII. 
kerületben

m 500 500 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

107.
Rendőrtiszti Főis-
kola Diák Sport-
egyesület

1121 Budapest, 
Farkasvölgyi 
út 12.

18/1191/2009
Az RTF DSE 2009. évi 
közösségteremtő, jólét-
szervező programja

m 500 500 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

108.
Sclerosis Mul-
tiplex Budapesti 
Egyesület

1032 Budapest, 
San Marco 
u. 76.

18/1332/2009 Életvezetési és gyógy-
torna program m 504 300 „8203”

működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

109. Sibrik Kertszépítő 
Egyesület

1108 Budapest, 
Maglódi u. 
105/c. fsz.24. 
(azonos: Sze-
gély u.12.
fsz.24-el)

18/1044/2009
Közösségi élet bővíté-
se, és a klubok 2009.
évi működtetése

m 500 200 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

110.
Siketek és Nagyot-
hallók Országos 
Szövetsége

1068 Budapest, 
Benczúr u. 21. 18/1080/2009 A szervezet működé-

sének támogatása m 1000 1000 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

111.
„Szebb gyermek-
évekért” Alapít-
vány

1201 Budapest, 
Helsinki út 48. 18/944/2009

Hátrányos helyze-
tű gyermekek térítés-
mentes, közösségépí-
tő tábora

m 500 500 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

112.
Szent Adalbert 
Misszió Alapít-
vány

1119 Buda-
pest, Fehérvári 
út 88.

18/1224/2009

Hajléktalanok és rá-
szoruló szegények in-
gyenes fogászati el-
látása

m 500 500 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

113.
Szent László Plé-
bánia Templom 
Alapítvány

1181 Budapest, 
Kondor Béla 
út. 6.

18/1397/2009
A Havanna lakótelep 
közösségi terének to-
vábbfejlesztése

m 500 400 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

114.

Sztehlo Gábor 
Gyermek- és Ifjú-
ságsegítő Alapít-
vány

1014 Budapest, 
Táncsics Mi-
hály utca 28.

18/1250/2009

Gaudiopolis – egy 
példaadó gyermek-ön-
kormányzat toleráns 
világa (Sztehlo Gábor 
szellemi hagyatékának 
közkinccsé tétele)

m 210 210 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

115.
Transzplantációs 
Alapítvány a Meg-
újított Életekért

1095 Budapest, 
Tinódi u. 2. 18/1164/2009 Transzplantált gyere-

kek a Bakonyban m 500 500 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

116. Tudatos Vásárlók 
Egyesülete

1123 Budapest, 
Győri u. 6/b. 18/1428/2009

Városfoglalás alko-
tóházak – az Iparmű-
vészeti Múzeummal 
együttműködve

m 480 300 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

117.
Újpesti Természet-
barátok Turista 
Egyesülete

1046 Budapest, 
Lázár V. u. 14. 18/1321/2009

A természetjárás fajtá-
inak és módszereinek 
megismertetése elő-
adások keretében ve-
títéssel

m 170 170 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

118. Utolsó Padban 
Egyesület

1091 Budapest, 
Mihalkovics u. 
14. 3/8.

18/1490/2009

„Illesztő” cigány kul-
túra közvetítő progra-
mok az általános is-
kolában

m 500 200 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre
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119. Vakbarát Alapít-
vány

1046 Budapest, 
Munkácsy u. 
51/B.

18/1387/2009

Közösségi összejöve-
tel szervezése hat al-
kalommal látássérült 
emberek családtagja-
ikkal és barátaival

m 492 492 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

120.
Vakok és 
Gyengénlátók Her-
mina Egyesülete

1146 Budapest, 
Hermina u. 47. 18/1177/2009

Csillagszóró „Avagy 
a szeretet mindent le-
győz!”

m 500 500 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

121.

Vakok és 
Gyengénlátók Kö-
zép-Magyarországi 
Regionális Egye-
sülete

1146 Budapest, 
Hermina u. 57. 18/1100/2009 A szervezet működé-

sének támogatása m 1000 1000 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

122. Vargabetű Klub- 
Műhely Egyesület

1038 Budapest, 
Táncsics M. 
u. 24.

18/1467/2009

Nyitott közösség, 
kompetenciafejlesztés 
és egészségmegőrzés 
a foglalkoztatásért

m 500 400 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

123.
Vasas Művész-
együttes Alapít-
vány

1085 Buda-
pest, Kőfaragó 
u. 12.

18/1440/2009
Vass Lajos Szimfo-
nikus Zenekar házi 
hangversenyei

m 500 500 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

124. Wekerlei Társaskör 
Egyesület 

1192 Budapest, 
Kós Károly 
tér 10.

18/1270/2009

„A piacon a közösség” 
– A Wekerlei Agóra 
megteremtésének le-
hetősége

m 498 300 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

125.

Zabhegye-
ző Gyermekani-
mátorok Egye-
sülete

1142 Budapest, 
Alsóőr u. 9/B. 18/1407/2009 Szakkörök a Zabhe-

gyező Játszóházban m 495 300 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

126.

Zoril Hajnalodik 
Dél-Budai Cigány 
Kulturális Oktatá-
si és Szociális Ala-
pítvány

1116 Budapest, 
Gyékényes u. 
45-47.

18/1371/2009

Kézikönyv a szociá-
lis és egészségügyi el-
látásban részesülő rá-
szoruló családoknak

m 500 500 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

127. Zöld Fiatalok 
Egyesület

1086 Budapest, 
Karácsony S. 
u. 22.

18/1486/2009

A program célja a 
2009 márciusában 
megnyílt ZöFi nyitott 
műhely fejlesztése új 
programmal 

m 500 300 „8203”
működési célú 
pénzeszközátadás 
áht-n kívülre

136.853 47.169

Határidő: a közgyűlési döntést követően azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. 
Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 48/a. pontja: Jelentés a lejárt határidejű 
közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1957/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.
a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló 
jelentést elfogadja.
– A 2109/2007. (XII. 20.) sz. határozat végrehajtási 

határidejét 2010. március 31-re módosítja;

– az 1000/2008. (V. 29.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2009. december 31-re módosítja;

– az 1001/2008. (V. 29.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2009. december 31-re módosítja;

– a 21/2009. (I. 29.) sz. határozat végrehajtási ha-
táridejét 2010. január 30-ra módosítja;

– a 201/2009. (II. 26.) sz. határozat végrehajtási ha-
táridejét 2009. december 15-re módosítja;

– a 922/2009. (VI. 3.) sz. határozat végrehajtási ha-
táridejét 2009. november 30-ra módosítja;

– az 1341/2009. (VIII. 27.) sz. határozat végrehaj-
tási határidejét 2009. november 30-ra módosítja.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2009. október 29-i ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
 főjegyző főpolgármester
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III. rész

PRO SCHOLIS URBIS KÖZALAPÍTVÁNY KÖZLEMÉNYE

Pro Scholis Urbis Közalapítvány
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Alapító Okirata

A Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése – mint Alapító – attól a felismeréstől indíttatva, hogy
– oktatáspolitikájának megvalósítása,
– a fővárosi oktatás fejlesztése,
– a plurális oktatási intézményrendszer kiépítése, működése biztonságának növelése, alternatív pedagógiai prog-

ramok támogatása,
– a pedagógiai innováció elősegítése,
– a pedagógus szakmai szervezetek munkájának támogatása,
– a nemzetközi kapcsolatok gazdagítása
 csak közös összefogással valósítható meg, létrehozza a 

„PRO SCHOLIS URBIS”
 elnevezésű közalapítványt, és egyben felhívja a magán- és jogi személyeket, hogy  csatlakozzanak az alapít-

ványhoz.

1. A közalapítvány neve: PRO SCHOLIS URBIS Közalapítvány.

2. A közalapítvány székhelye: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

3. A közalapítvány kezelője: A Közalapítvány Kuratóriuma

4. A közalapítvány célja: Az alapító okirat preambulumában megfogalmazott célok megvalósítása.
A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat; országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkor-
mányzati választáson jelöltet nem állít és nem támogat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást 
sem közvetlenül sem közvetve nem nyújt, támogatást nem kap és nem fogad el.
A Közalapítvány közhasznú tevékenysége az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontban megjelölt a 4.) pont szerinti te-
vékenység: „nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés”, 11. pont: „hátrányos helyzetű csoportok társa-
dalmi esélyegyenlőségének elősegítése”.
A Közalapítvány célja olyan egyének és alkotó pedagógiai közösségek támogatása, akik (amelyek) az intézmények-
ben, szakmai szervezetekben kiemelkedő munkát végeznek.
Ennek érdekében „Budapest Közoktatásáért” díjat (tárgyi szimbólum és pénzbeni támogatás) ítél oda, amelyet éven-
ként ünnepélyes eseményekhez kapcsolódóan nyújt át.

A Közalapítvány kiemelten közhasznú szervezet.
A Közalapítvány tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, ami az 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) helyi önkor-
mányzatokról szóló 63/A. § n) pontja alapján kötelező fővárosi feladatellátás.
A Közalapítvány alapító okiratát a Fővárosi Közlönyben kell nyilvánosságra hozni.

5. A Közalapítvány vagyona:

5.1.  A Közalapítvány induló vagyona: 3 millió forint, azaz (hárommillió forint), amelyet a Fővárosi Önkormányzat 
biztosít.

5.2.  A Közalapítvány nyitott: ahhoz magyar és külföldi természetes és jogi személy mecénások csatlakozhatnak.
Az adományozók – alapítók és csatlakozók – saját nevükben, nevük elhagyásával (anonim módon) vagy család-
juk, közösségük, társaságuk, felekezetük, önkormányzatuk és képviselőtestületük nevében is tehetnek felaján-
lást.
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5.3.  A felajánlás tárgya lehet:
 – pénz, (tőke, kamat, járadék, értékpapír, deviza)
 – jog (vagyoni értékű jog, szerzői jog, használati és tulajdonjog)
 – tevékenység, közreműködés
 – dolog (ingó és ingatlan, műtárgy) átruházása
  Az adományozókról és az adományokról lajstrom készül, és azt a Kuratórium jogosult – ha az adományozó 
  nem zárta ki – a sajtóban közzétenni.

5.4.  A Közalapítvány számára feltételhez és időhöz kötött felajánlást is lehet tenni. A felajánlások elfogadásáról a 
Kuratórium legközelebbi ülése dönt, és az adományozót erről értesíti.

 Ha a befi zetés a közalapítvány nyitott számlájára történik, a csatlakozáshoz nem kell elfogadó nyilatkozat.

5.5.  A felajánlás különös formája a céltámogatás.
 Adományozók: mecénás jogi személyek ezzel egy a Kuratórium által közzétett vagy mások kezdeményezésével 

létrejött, kiemelt és elkülönített oktatási ügyet vagy vállalkozást támogatnak.

5.6.  A Közalapítványi alaptőke: a közalapítványi vagyon tartósan lekötött része. Az alaptőkéről a Kuratórium az in-
duló vagyon ismeretében dönt.

5.7. Az alaptőkével, az alaptőke kamataival és a közalapítvány bevételeivel a Kuratórium rendelkezik, és a Közala-
pítvány célja szerinti felhasznásra fordíthatja.

5.8.  A Közalapítvány külföldi felajánlást is elfogadhat. A külföldi felajánló által átutalt összeg devizában kamatozik 
és használható fel.

5.9.  A Közalapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott te-
vékenységére fordítja.

5.10.  Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 
A Közalapítvány befektetési tevékenységet nem folytat.

6. A Közalapítvány szervezete

6.1.  A Közalapítvány kezelő szerve a Kuratórium, amely öt tagból áll.
 A Kuratórium tagjait az Alapító 2010. december 31-ig tartó határozott időre jelöli.

 A Kuratórium elnöke: Tamás Györgyné 1029 Budapest, József Attila u. 62. 

 A Kuratórium tagjai:
 Kunhalmi Ágnes  1139 Budapest, Tahi u. 40/B. IV. emelet 4.
 Kurdi Gyula  1181 Budapest, Katona József u. 3.
 Mikes György  1027 Budapest, Medve u. 42. II. em. 2.
 Keszei Sándor  1144 Budapest, Ond vezér park 4.

A Közalapítvány kuratóriuma a Közalapítvány működéséről köteles az Alapítónak évente – mérlegkészítéskor – be-
számolni. Tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait az alapító hivalos lapjában, a Fővárosi Közlönyben 
nyilvánosságra hozza.

6.2.  A Kuratórium az alapítványi vagyonról az Alapító Okirat és a vonatkozó jogszabályok betartásával rendelkezhet. 
A Kuratórium dönt a Közalapítvány valamennyi stratégiai kérdésében, ideértve, de nem kizárólagos jelleggel:

 – a Közalapítvány belső működési rendjének (SZMSZ) megállapításáról,
 – döntés a Közalapítvány vagyonának a célokkal megegyező felhasználásáról,
 – vállalkozási, megbízási szerződések kötéséről,
 – egyes célfeladatok elvégzésére szakember felkéréséről,
 – csatlakozás elfogadásáról,
 – együttműködésről más alapítványokkal,
 – az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról.
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A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
 – a Közalapítvány számviteli beszámolóját,
 – a költségvetési támogatás felhasználását,
 – a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
 – a cél szerinti juttatások kimutatását,

– a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi te-
lepülési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól 
és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,

 – a Közalapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott támogatás értékét illetve összegét,
 – a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

A Közalapítvány éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, valamint abból saját költségére másolatot készíthet.

6.3. A Kuratórium évente legalább két alkalommal ülésezik. Ülései nyilvánosak.
A kuratórium üléseit az elnök hívja össze írásban, a napirend feltüntetésével az ülést megelőző nyolc napon be-
lül. Az ülés napirendjét az elnök javaslata alapján a kuratórium fogadja el, egyszerű szótöbbséggel. Szavazati 
egyenlőség esetén az elnök szavazata dönt, távollétében a levezető elnök szavazata dönt. Az ülésekről jegyző-
könyvet kell készíteni, és abban részletesen rögzíteni kell a hozott határozatokat. Rendkívüli kuratóriumi ülést 
kell összehívni, ha a kuratórium elnöke úgy dönt, illetve az alapító kezdeményezésére, valamint ha a kuratóri-
umi tagok 2/3-a írásban kéri, ha a Felügyelő Bizottság az 1997. évi CLVI. tv. 11. § (3) bekezdés alapján kezde-
ményezi.
A Kuratórium ülése akkor határozatképes, ha a tagok 2/3-a jelen van.
A Kuratórium határozatképtelensége esetén az ülést 15 napon belül, az adott kérdésben ismételten össze kell hívni.
A Kuratórium üléséről készített jegyzőkönyvet a kuratórium tagjainak az ülést követő 15 napon belül meg kell 
küldeni.
Ha a kuratórium elnöke akadályoztatva van, az ülést az elnök által felkért kuratóriumi tag vezeti.
A kuratórium határozatait be kell vezetni a határozatok könyvébe. Az abban foglaltakról kérésre az elnök tájé-
koztatást ad.
A Közalapítvány titkársága látja el a folyamatos működéshez és az ügyek operatív viteléhez szükséges teendő-
ket. A kuratórium döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén a leve-
zető elnök szavazata dönt.

Határozatok és nyilvánosság:

A Kuratórium döntését a Közalapítvány ügyintéző szerve tartja nyilván a határozatok tárában. Ebben fel kell 
tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők számarányát és személyét.
A Kuratórium elnöke gondoskodik a Közalapítvány döntéseinek az érintettekkel való közléséről, írásban iga-
zolható módon.
A Kuratórium döntését a székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán hozza nyilvánosságra.
A Közalapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet, előre egyeztetett időpont-
ban.
A Közalapítvány működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint beszámolói köz-
léséről időszaki kiadványban tájékoztatja a nyilvánosságot.

6.4.  A Kuratóriumi tagság megszűnik:
 – a tag halálával,
 – lemondással,
 – visszahívással.

Az Alapító visszahívhatja a kuratóriumot, ha kötelezettségének írásbeli felhívás ellenére sem tesz eleget, illetve a köz-
alapítvány működését vagy célja elérését veszélyeztetheti.

A testületi szervek tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok:
A testületi szervek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a hozzátartozója [Ptk. 685. § 

b) pont], élettársa,

a) kötelezettség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben érdekelt.
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A testületi szervek tagja/elnöke a közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet más közhasznú szerve-
zet vezető tisztségviselője, amennyiben olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűnését megelőző két évben 
legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló köztartozását nem egyenlítette ki.

A testületi szervek tagja/elnöke, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elő-
zetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget más közhasznú szervezetnél is betölt.

6.5.  A Közalapítvány képviselete:
 A Közalapítványt a Kuratórium elnöke önállóan képviseli, távollétében pedig (az alapítói kuratóriumi tagok ki-

vételével) a Kuratórium két tagja együttesen képviseli.
 A bankszámla feletti rendelkezéshez minden esetben két képviseleti joggal felruházott személy szükséges, az 

alapító kuratóriumi tagok kivételével.

 A Közalapítvány képviselői:
 Tamás Györgyné a Kuratórium elnöke 1029 Budapest, József Attila u. 62.
 Keszei Sándor a Kuratórium tagja  1144 Budapest, Ond vezér park 4.
 Mikes György a Kuratórium tagja  1027 Budapest, Medve u. 42. II. em. 2.

7.  A Közalapítvány időtartama és megszűnése:
A Közalapítvány határozatlan időre alakul, megszűnésére a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irány-
adók.
A Közalapítvány megszűnése esetén a Közalapítvány vagyona – a hitelezők kielégítése után – az alapítót illeti meg, 
aki köteles azt a megszűnt közalapítvány céljához hasonló célra fordítani, és erről a nyilvánosságot megfelelően tá-
jékoztatni.

8.  A Kuratórium ellenőrző szerve a Felügyelő Bizottság.
A Közalapítvány gazdálkodásának törvényességét és célszerűségét a 3 főből álló Felügyelő Bizottság vizsgálja.
A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízása 2010. december 31-ig, határozott időre szól.
A Felügyelő Bizottság a Kuratórium éves beszámolóját megelőzően megvizsgálja a Közalapítvány vagyonkezelő te-
vékenységét, és megállapításairól az alapítót tájékoztatja.

 A Felügyelő Bizottság tagjai

  Doba László     1117 Budapest, Karinthy F. u. 15.

 ………………………………….    ……………………………………
       név               lakcím

  Varga Lajos     1033 Budapest, Szérűskert u. 3.

 ………………………………….    …………………………………...
       név               lakcím

  Sádt Ede      1113 Budapest, Bartók Béla u. 60.

 …………………………………    …………………………………..
       név               lakcím

A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, tagjai tanácskozási joggal részt vesznek a Kuratórium ülésein.
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9.  A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Közalapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselők-
től jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Közalapítvány 
könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet (Kuratórium) tájékoztatni és annak összehívását 
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a Közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy a Közala-
pítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményei-
nek elhárítása illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé, továbbá akkor, ha a vezető tisztségviselők fele-
lősségét megalapozó tény merül fel.
A Kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított 30 napon belül – össze kell hívni. 
E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására az ellenőrző szerv is jogosult.

A Felügyelő Bizottság tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok:

Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja vagy elnöke, aki a Közalapítvány vezető, irányító szervének elnöke vagy tagja; 
aki a Közalapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzés-
re irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik; aki a Közalapítvány cél szerinti juttatásá-
ból részesül – kivéve a bárki által, megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a társadalmi szerve-
zet által tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást –; továbbá aki a fentiekben 
meghatározott személyek hozzátartozója.

A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a 
személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető 
tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen 
tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedést nem teszi meg, a Felügyelő Bi-
zottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

A Felügyelő Bizottság működésére a Kuratórium működésének szabályait kell alkalmazni.

10. Záró rendelkezések:
Jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló többször módosított 1959. 
évi IV. törvény rendelkezései, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény előírásai, továbbá az alapít-
ványok működésére és gazdálkodására vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók.

Budapest, 2009. június 3. napján

               dr. Demszky Gábor megbízásából

          Horváth Csaba s. k.
          Humán Várospolitikai
          főpolgármester-helyettes
          Budapest Főváros Önkormányzata
          alapító képviseletében

Ellenjegyezte:
dr. Tiba Zsolt 
főjegyző megbízásából                Megyesné dr. Hermann Judit s. k.              
         aljegyző
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FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA
KÖZLEMÉNYE

A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1047 Budapest, IV. Baross u. 100.) – hivatkozással az Áht. 15/A., illető-
leg a 15/B. §-ra – közzéteszi az alábbi nettó ötmillió forintot meghaladó, közbeszerzési eljárás lefolytatásával megkötött 
szerződésének adatait: 

Ajánlattételi felhívás megjelenése: Közbeszerzési Értesítő 111. szám
Közzététel napja: 2009. 09. 23.
Közbeszerzés száma: 19119/2009 (09.23.)
Az eljárás fajtája: nemzeti tárgyalásos
A nyertes ajánlattevővel kötött szerződés adatai:

A szerződés megnevezése (típusa): Építési beruházás

A szerződés tárgya:  Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 
   (1047 Budapest, Baross u. 100.)
   Belső átalakítási munkák,  „A” épület energiaellátásának kialakításához kapcsolódó építési  

   feladatok elvégzése.
   1046 Budapest, Csokonai u. 38. közlekedési utak felújítása.

A szerződő fél neve:  GAZSI és GAZSI Kft.
   2251 Tápiószecső, Kátai út 47.

A szerződés értéke: 24 167 473 Ft + áfa

A szerződés időtartama: 2009. november 12. – 2010. február 09.

Budapest, 2009. november 13.

        Juhász Lászlóné s. k.
        intézményvezető
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FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK ÉS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK 
OTTHONÁNAK KÖZLEMÉNYE

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

 1. a)   Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe: 
Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona
8925 Búcsúszentlászló, Arany János u. 17. 

 b)   A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: 
Kozma Kft. (8900 Zalaegerszeg, Virágzó mező u. 2/b)

 2. a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása: 
Vállalkozási szerződés „Főépület tűzvédelmi rendszerének felújítása”

 b)   A szerződéskötés időpontja: 2009. május 26.
c)  A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok és Pszichiát-

riai Betegek Otthona főépület földszintjén 2 helyiség, emeletén 9 helyiség kialakítása, tűzjelző és nővérhívó rend-
szer teljes körű átalakítása és bővítése, tűzgátló ajtók beépítése. Bruttó: 34 660 565,- Ft. 

 d) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2009. november 17.

 3.  A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás: 
 Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona főépület földszintjén 2 helyiség, emeletén 9 

helyiség kialakítása, tűzjelző és nővérhívó rendszer teljes körű átalakítása és bővítése, tűzgátló ajtók beépítése. Brut-
tó 34 660 565,- Ft. 

 4.  a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája:
   hirdetmény közzététele nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás
 b) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: 
   legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
 c)* Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító illetőleg meghirdető hirdetményre, és közzétételének 

 napja: 2009. március 02. 

 5.*a) A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e: igen

 6.*a) A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e: –

 7.  a) A szerződést módosították-e: nem

 9.  A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: egyetért a tájékoztató tartalmával.

10.  A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja: 2009. november 23.

Búcsúszentlászló, 2009. november 25.

        Nagy László s. k.
          intézményvezető

________
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
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TÁJÉKOZTATÓ
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRŐL

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete az 549/ÖK/2009. (IX. 30.) 
határozatával 

a 19949/4 hrsz.-ú névtelen közterületnek a 

Kösöntyű utca

a 16461/5 hrsz.-ú névtelen közterületnek az 

Ambrózia utca

a 64255/5 hrsz.-ú névtelen közterületnek az

Éden utca

a 64254 hrsz.-ú névtelen közterületnek a 

Szomorúfűz utca

a 65392 és 65393 hrsz.-ú névtelen közterületnek a 

Békahát utca

a 21269 hrsz.-ú névtelen közterületnek a

Tündérvár utca

a 18822/6 , 18845/3 és 18848/15 hrsz.-ú névtelen közterületnek a

Szőlőkert utca

a 22243/2 hrsz.-ú névtelen közterületnek a 

Doromb utca

a 22223/2 hrsz.-ú névtelen közterületnek a

Kaláka utca

a 22569/8, 22570/1, 22571/1, 22572/9 hrsz.-ú névtelen közterületnek a 

Pogánytorony utca

a 22570/7 hrsz.-ú névtelen közterületnek a 

Trófea utca

a 22472/1 és 22472/2 hrsz.-ú névtelen közterületnek a 

Kópé utca



2009. december 10. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2127

a 22753/4 hrsz.-ú névtelen közterületnek a

Násfa utca

a 22448/3 hrsz.-ú névtelen közterületnek az

Ürömhegyi lejtő

a 22453 hrsz.-ú névtelen közterületnek a

Szakóca utca

a 65266 hrsz.-ú névtelen közterületnek az

Óbarack utca

a 65379 és 65372 hrsz.-ú névtelen közterületnek a

Kisüsti utca

a 65220 és 65120 hrsz.-ú névtelen közterületnek a

Rézüst utca

a 16487/2 hrsz.-ú névtelen közterületnek a

Széltető köz

a 19916/1 és 19871/2 hrsz.-ú névtelen közterületnek a

Magnólia utca

a 22477/2 hrsz.-ú névtelen közterületnek a

Jutas utca

elnevezést adta.
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TÁJÉKOZTATÓ 
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRŐL

Budapest Főváros Közgyűlése az 1740/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h. határozatával a Budapest XIII. kerületben 
a 25400/4 hrsz.-ú névtelen közterületnek a 

Wein János park

elnevezést adta.

�
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