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A fôvárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzat-

ok közötti forrásmegosztásról szóló módosított 2006. évi

CXXXIII. törvény (továbbiakban: forrásmegosztásról

szóló törvény) 2. §-a szerint a Fôvárosi Közgyûlésnek 

a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 64. § 

(4) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló 1990.

évi C. törvényben meghatározott, a fôvárosi önkormány-

zatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megilletô

bevételek megosztásáról szóló rendeletét a forrásmeg-

osztásról szóló törvényben foglaltak szerint kell megal-

kotnia.

A normatív részesedési arány változása miatti 
korrekció

1. §

A forrásmegosztásról szóló törvény 5. § (1) és (2) be-

kezdésében foglaltak szerint a 4. § (1) bekezdés szerint

osztottan megilletô bevételekbôl – a 4. § (2)–(3) bekez-

dései szerinti összegek kivételével, valamint a személyi

jövedelemadó helyben maradó részébe beleértve a jöve-

delemdifferenciálódás mérséklése miatt elvont összeg

tárgyévet megelôzô évben visszaigényelhetô, illetve be-

fizetendô részét is – 2009-ben 

a) a Fôvárosi Önkormányzatot 47,14243864%, 

b) a kerületi önkormányzatokat együttesen

52,85756136%

részesedés illeti meg. A kerületi önkormányzatokat meg-

illetô részesedés felosztásakor a forrásmegosztásról szóló

törvény 6. §-a szerint kell eljárni.

Az állandó népességhez kapcsolódó normatív 
hozzájárulás megosztása

2. §

A Fôvárosi Közgyûlés

(1) az állandó népességhez kapcsolódó normatív hoz-

zájárulásokat – kivéve a település-üzemeltetési és igazga-

tási valamint a települési sportfeladatokhoz kapcsolódó

normatív hozzájárulást – a feladatot ellátó önkormányzat-

okhoz szabályozza, és a 2008. január elsejei állandó né-

pesség alapján az önkormányzatok között osztja meg.

(2) a település-üzemeltetési és igazgatási feladatokra a

2008. január elsejei állandó népesség után járó 1057 Ft/fô

mértékû 1 790 563 285 Ft összegû normatív hozzájárulás-

ból e rendelet 1. § a) pontjában meghatározott részesedés

alapján számítva 844 115 198 Ft-ot a Fôvárosi Önkor-

mányzathoz szabályoz, a fennmaradó 946 448 087 Ft-ot 

a kerületi önkormányzatok között osztja meg az 1. számú

melléklet 3. oszlopa szerint.

(3) a települési sportfeladatokra a 2008. január el- 

sejei állandó népesség után járó 500 Ft/fô mértékû 

847 002 500 Ft összegû normatív hozzájárulásból e ren-

delet 1. § a) pontjában meghatározott részesesedés alap-

ján számítva 399 297 634 Ft-ot a Fôvárosi Önkormány-

zathoz szabályoz, a fennmaradó 447 704 866 Ft-ot a 

kerületi önkormányzatok között osztja meg az 2. számú

melléklet 3. oszlopa szerint.

A magánszemélyek jövedelemadójából 
– beleértve a jövedelemdifferenciálódás

mérsékléséhez kapcsolódó korrekciót is – 
a Fôvárosi Önkormányzatot megilletô rész,
a helyi iparûzési, illetve idegenforgalmi adó, 

valamint az üdülôhelyi normatív hozzájárulások 
megosztása

3. §

A Fôvárosi Közgyûlés

(1) a magánszemélyek jövedelemadójából – beleértve

a jövedelemdifferenciálódás mérsékléséhez kapcsolódó

korrekciót is – a Fôvárosi Önkormányzatot megilletô

részt, az iparûzési, továbbá az idegenforgalmi adót, vala-

mint az üdülôhelyi normatív hozzájárulásokat e rendelet

1. § a) és b) pontjában meghatározott arányban osztja

meg a Fôvárosi Önkormányzat és a kerületi önkormány-

zatok között, melyeknek a kerületi önkormányzatok kö-

zötti megosztása az 1. sz. melléklet 2. oszlopában rögzí-

tett részesedési arányoknak megfelelôen történik.

(2) az (1) bekezdés szerinti megosztásnak megfele-

lôen a magánszemélyek jövedelemadójából a Fôvárosi

Önkormányzatot, mint települési önkormányzatot

megilletô – a jövedelemkülönbségek mérséklése miatti

26 704 294 820 Ft összegû elvonással csökkentett – 

12 454 591 020 Ft összegbôl 5 871 397 929 Ft-ot a Fôvá-
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rosi Önkormányzathoz, 6 583 193 091 Ft-ot a 3. számú

melléklet 3. oszlopa szerint a kerületi önkormányzatok-

hoz szabályoz.

(3) az (1) bekezdés szerinti megosztásnak megfele-

lôen a 2007. évi jövedelemdifferenciálódás mérséklésé-

nek elszámolásából, valamint a 2008. évi jövedelem-

differenciálódás mérséklésének évközi módosításából

adódó – 2008-ban teljes egészében a Fôvárosi Önkor-

mányzatnál érvényesített – a Fôvárosi Önkormányzatot

és a kerületi önkormányzatokat együttesen érintô egyszeri

468 110 ezer Ft összegû korrekcióból 247 432 ezer Ft-ot 

a 4. számú melléklet 3. oszlopa szerint a kerületi önkor-

mányzatokhoz szabályoz.

(4) a fôvárost és a kerületeket érintô 2007. és 2008.

évi forrásmegosztási rendeletek Állami Számvevôszék

általi felülvizsgálatának eredményeként az egyes kerü-

leteket érintô egyszeri jellegû korrekciókat az 5. számú

melléklet tartalmazza.

(5) az (1) bekezdés szerinti megosztásnak megfele-

lôen a tervszinten 1 500 000 000 Ft összegû idegenfor-

galmi adót tervszinten 707 136 580 Ft összegben a

Fôvárosi Önkormányzathoz, tervszinten 792 863 420 Ft

összegben a kerületi önkormányzatokhoz szabályozza,

melynek kerületi önkormányzatonkénti összegeit (aján-

lott tervszámait) a 6. számú melléklet 3. oszlopa szerint

határozza meg. 

(6) az (1) bekezdés szerinti megosztásnak megfele-

lôen az üdülôvendégek tartózkodási ideje alapján besze-

dett idegenforgalmi adó minden forintjához 2 Ft/idegen-

forgalmi adóforint mértékû, 3 000 000 000 Ft összegû

üdülôhelyi normatív hozzájárulásból 1 414 273 160 Ft-ot

a Fôvárosi Önkormányzathoz, 1 585 726 840 Ft-ot a ke-

rületi önkormányzatokhoz szabályoz. Az egyes kerületi

önkormányzatok részesedését (ajánlott tervszámait) a 

6. számú melléklet 4. oszlopa szerinti összegekben hatá-

rozza meg.

(7) a 196 000 000 ezer Ft összegben tervezett helyi

iparûzési adóból 

a) az e rendelet 1. § a) pontjában meghatározott része

a Fôvárosi Önkormányzatot illeti meg. 

b) az e rendelet 1. § b) pontjában meghatározott rész

megosztását az egyes kerületi önkormányzatok kö-

zött a 7. számú melléklet 2. oszlopa szerinti része-

sedési arányoknak megfelelôen és 3. oszlopa sze-

rinti összegekben határozza meg 

(8) A 3. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott kor-

rekcióknak a helyi iparûzési adóból a 6. § (7) és (8) be-

kezdése szerinti utalással történô végrehajtása következ-

tében kialakuló végleges részesedéseket – mint a helyi

iparûzési adó ajánlott tervszámait – a 7. számú melléklet

6. oszlopa tartalmazza.

A kerületi önkormányzatokhoz befolyt helyi adó, 
illetve gépjármûadó megosztása

4. §

A kerületi önkormányzatok kivetései alapján a kerüle-

ti adóbeszedési számlákra 2009. január 1-jétôl 2009. de-

cember 31-éig befolyt helyi adó, illetve gépjármûadó

100%-ban az érintett kerületi önkormányzat költségveté-

si bevétele.

A mûködésképtelenné vált kerületi 
önkormányzatok kiegészítô támogatása

5. §

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérôl

szóló 2008. évi CII. törvény (továbbiakban: költségve-

tési törvény) 17. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a

Fôvárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok

tekintetében a Fôvárosi Közgyûlés látja el – a forrásmeg-

osztás részeként – az önhibájukon kívül hátrányos hely-

zetben lévô önkormányzatok kiegészítô támogatásának

szabályozását a költségvetési törvény 6. számú mellék-

lete 1. pontja alkalmazásával. A Fôvárosi Önkormányzat

ehhez abban az esetben igényelhet támogatást, ha a

Fôvárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok

költségvetéseinek összesített adataiból a költségvetési

törvény 6. számú melléklete 1. pontja szerint forráshiány

mutatható ki.

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévô kerü-

leti önkormányzatok kiegészítô támogatási igényének

benyújtási feltételeit a 8. számú melléklet tartalmazza.

Végrehajtási szabályok

6. §

(1) A 3. § (7) bekezdése szerinti szabályozást a

Fôvárosi Önkormányzat helyi iparûzési adóbeszedéssel

kapcsolatos számlájára 2009. január 1-jétôl 2009. de-

cember 31-éig befolyt helyi iparûzési adóra kell alkal-

mazni.

(2) A Fôpolgármesteri Hivatalnak havonta, a tárgyhót

követô hónap 10-éig kell átutalnia a helyi iparûzési adót

– a 3. § (7) bekezdésben szabályozott részesedési arány-

nak megfelelôen – az önkormányzatok költségvetési el-

számolási számláira, az alábbi eltéréssel:

a) a június hónapban befolyt iparûzési adót úgy kell

átutalni, hogy június 30-án megérkezzen a Fôvá-

rosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok

költségvetési elszámolási számláira.

b) a december hónapban befolyt iparûzési adót úgy

kell átutalni a Fôvárosi Önkormányzat és a kerületi
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önkormányzatok részére, hogy az december 31-én

megérkezzen azok költségvetési elszámolási szám-

láira.

(3) A 3. § (5)–(6) bekezdései szerinti szabályozást a

Fôvárosi Önkormányzat idegenforgalmi adóbeszedéssel

kapcsolatos számláira 2009. január 1-jétôl 2009. decem-

ber 31-éig befolyt idegenforgalmi adóra és a hozzá kap-

csolódóan igénybe vehetô üdülôhelyi normatív hozzájá-

rulásokra kell alkalmazni.

(4) A Fôpolgármesteri Hivatalnak:

a) havonta, júniusban és decemberben a tárgyhó utol-

só napján, a többi hónapban a tárgyhót követô hó 

5-éig kell a befolyt idegenforgalmi adót átutalnia a

Fôvárosi Önkormányzat költségvetési elszámolási

számlájára.

b) havonta, a tárgyhót követô hó 10-éig kell a befolyt

idegenforgalmi bevétel (idegenforgalmi adó és a

hozzá kapcsolódó üdülôhelyi normatív hozzájáru-

lások) arányos részét átutalnia a kerületi önkor-

mányzatok költségvetési elszámolási számláira.

c) az 1.500 millió Ft-on felül befolyó idegenforgalmi

adóhoz kapcsolódó – utólagosan igényelhetô – nor-

matív hozzájárulásból a kerületi önkormányzatokat

megilletô összegeket a Fôvárosi Önkormányzat

költségvetési elszámolási számlájára érkezést

követô 15 napon belül kell a kerületi önkormány-

zatok költségvetési elszámolási számláira átutalnia.

(5) A kerületi önkormányzatoknak az e rendelet 

6. számú melléklete szerinti tervszámokat, valamint a 

(4) bekezdés b) és c) pontjai szerint a költségvetési el-

számolási számláikra befolyó összeget „támogatásértékû

mûködési bevétel”-ként kell a költségvetéseikben, illetve

a beszámolóikban szerepeltetniük.

(6) E rendelet 2. § (2) és (3) bekezdésében, továbbá a

3. §-ban tételesen felsorolt megosztott forrásokat, kivéve

a 3. § (3) és (4) bekezdésekben meghatározott egyszeri

korrekciókat – az e rendeletben szabályozottaknak meg-

felelôen – a kihirdetést követô elsô utalásnál vissza-

menôleg korrigálni kell.

(7) A 3. § (3) bekezdésében meghatározott egyszeri

korrekciót a helyi iparûzési adó 2009. áprilisi utalásánál

kell rendezni a 4. számú melléklet 3. oszlopa szerint. 

A Fôvárosi Önkormányzattól elvont összeget a kerületi

önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira kell

utalni.

(8) A 3. § (4) bekezdésében meghatározott egyszeri

korrekciót a helyi iparûzési adó 2009. áprilisi utalásánál

a kerületi önkormányzatok között kell rendezni az 5. szá-

mú melléklet szerint. 

Záró rendelkezés

7. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

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

fôjegyzô fôpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Budapest Fôváros Közgyûlése a Fôvárosi Önkor-

mányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrás-

megosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény (továb-

biakban: forrásmegosztásról szóló törvény) 2. §-ában

foglaltak szerint alkot rendeletet a Fôvárosi Önkormány-

zatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megilletô

bevételek 2009. évi megosztására.

A rendelet a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

LXV. törvényben (továbbiakban: Ötv.), valamint a Ma-

gyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérôl szóló 2007.

évi CLXIX. törvényben (továbbiakban: költségvetési

törvény) meghatározott szabályozással összhangban té-

telesen rögzíti az Ötv. 64. § (4) bekezdésében meghatá-

rozott bevételek megosztásának arányait és a megosztott

bevételek önkormányzatonkénti összegeit.

Részletes indokolás

Az 1. § a bázisévi normatív részesedési aránynak a

Fôvárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok

közötti változása miatti korrekció mértékét határozza

meg a törvényi szabályozásnak megfelelôen, amit 2009-

ben kell elôször alkalmazni.

A 2. § az állandó népességhez kapcsolódó normatív

hozzájárulásokat a 2008. január elsejei állandó népesség

alapján a feladatot ellátó önkormányzatokhoz szabályoz-

za, és az önkormányzatok között osztja meg, kivéve a te-

lepülés-üzemeltetési és igazgatási valamint a települési

sportfeladatokhoz kapcsolódó központi hozzájárulást,

melybôl az 1. § a) pontja szerinti részesedés a Fôvárosi

Önkormányzatot illeti meg, a fennmaradó részt az 1. szá-

mú melléklet szerint osztja meg a kerületi önkormány-

zatok között.
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A 3. § a forrásmegosztásról szóló törvényben foglal-

taknak megfelelôen a Fôvárosi Önkormányzat és a kerü-

leti önkormányzat közötti megosztással szabályozza a

magánszemélyek jövedelemadójából – beleértve a jöve-

delemdifferenciálódás mérsékléséhez és az ÁSZ felül-

vizsgálathoz kapcsolódó korrekciókat is – a Fôvárosi

Önkormányzatot megilletô rész, a helyi iparûzési- és ide-

genforgalmi adó, valamint az üdülôhelyi normatív hoz-

zájárulások összegeit.

A 4. § a kerületi kivetésû adókat, illetve a gépjármû-

adót teljes egészében az érintett önkormányzat költség-

vetési bevételeként szabályozza.

Az 5. § a költségvetési törvény 17. § (2) bekezdésében

foglaltak szerint rögzíti, hogy a Fôvárosi Önkormányzat

és a kerületi önkormányzatok tekintetében a Fôvárosi

Közgyûlés látja el – a forrásmegosztás részeként – az ön-

hibájukon kívül hátrányos helyzetben lévô önkormány-

zatok kiegészítô támogatásának szabályozását a költség-

vetési törvény 6. számú melléklete 1. pontja alkalmazá-

sával. Továbbá, kimondja, hogy a Fôvárosi Önkormány-

zat ehhez abban az esetben igényelhet támogatást, ha a

Fôvárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok

költségvetéseinek összesített adataiból a költségvetési

törvény 6. számú melléklete 1. pontja szerint forráshiány

mutatható ki. A kapcsolódó 8. számú melléklettel rögzíti

az önhibájukon kívül mûködésképtelenné váló kerületi

önkormányzatok kiegészítô támogatási igényei benyújtá-

sának feltételeit. A fôvárosra vonatkozó szabályozás a

költségvetési törvény 6. számú mellékletének adaptálá-

sával, a kerületi önkormányzatokra nem értelmezhetô

szabályok elhagyásával készült. 

A 6. § a végrehajtási szabályokat rögzíti:

• Az (1)–(2) bekezdések a helyi iparûzési adó elszá-

molási, utalási rendjét tartalmazzák. Általános sza-

bály a tárgyhót követô hó 10-éig történô utalás.

Emellett tételesen rögzítésre kerülnek az ettôl

eltérô, illetve a feltételhez kötött utalási szabályok.

• A (3)–(5) bekezdések az idegenforgalmi célú bevé-

telekkel kapcsolatos tervezési, elszámolási, utalási

szabályokat tartalmazzák.

• A (6)–(8) bekezdések a rendelet 2. § (2) és (3) be-

kezdésében, továbbá a 3. §-ban tételesen felsorolt

megosztott forrásoknak a korrekcióit szabályozzák. 

• (6) bekezdés: A forrásmegosztási rendelet hatályba

lépéséig az érintett bevételek utalását a Fôvárosi

Közgyûlésnek a 2009. évi átmeneti finanszírozás-

ról és Költségvetési gazdálkodásról szóló önkor-

mányzati rendelete szabályozza. A forrásmegosztá-

si rendelet hatályba lépését követôen az új, 2009-re

vonatkozó szabályozást visszamenôleg is érvénye-

síteni kell.

• (7) bekezdés: A 3. § (3) bekezdésében szabályozott

egyszeri korrekció 2008. évben a Fôvárosi Önkor-

mányzatnál lett teljes egészében érvényesítve. Így 

a pénzügyi rendezés érdekében szükséges, hogy a

kerületi önkormányzatoknak járó összeg a Fôvárosi

Önkormányzattól áprilisban átutalásra kerüljön. 

• (8) bekezdés: A 3. § (4) bekezdésében szabályozott

egyszeri korrekció a kerületek közötti pénzügyi át-

csoportosítást jelenti, melyet az iparûzési adó ápri-

lisi utalásánál kell végrehajtani.

A 7. § záró rendelkezésként a hatálybalépés napját a

kihirdetés idôpontjában határozza meg. 
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1. számú melléklet a 10/2009. (II. 27.) Fôv. Kgy. rendelethez

A település-üzemeltetési és igazgatási feladatokhoz kapcsolódó
normatív hozzájárulás kerületi önkormányzatok közötti megosztása 

2009. évre

30 FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2009. február 27.

Település-üzemeltetési és  

Önkormányzatok megnevezése
Részesedési

igazgatási feladatokhoz kapcsolódó
arányok

normatív hozzájárulás
(%)

(Ft)

1 2 3

I. kerületi önkormányzat 1,5814 14 967 061

II.  kerületi önkormányzat 4,7371 44 833 881

III. kerületi önkormányzat 7,1876 68 027 236

IV.  kerületi önkormányzat 5,9154 55 986 564

V.   kerületi önkormányzat 1,3053 12 353 947

VI.   kerületi önkormányzat 2,7585 26 107 757

VII. kerületi önkormányzat 3,6378 34 429 550

VIII. kerületi önkormányzat 4,1865 39 622 581

IX.  kerületi önkormányzat 3,9675 37 550 501

X.   kerületi önkormányzat 4,7351 44 815 028

XI. kerületi önkormányzat 7,1509 67 679 980

XII. kerületi önkormányzat 2,8829 27 285 245

XIII. kerületi önkormányzat 6,4756 61 287 802

XIV. kerületi önkormányzat 6,8423 64 758 576

XV.  kerületi önkormányzat 4,9911 47 238 107

XVI. kerületi önkormányzat 4,0076 37 930 292

XVII. kerületi önkormányzat 5,0540 47 833 473

XVIII. kerületi önkormányzat 6,3782 60 366 193

XIX. kerületi önkormányzat 3,4110 32 283 616

XX.  kerületi önkormányzat 3,3396 31 607 432

XXI. kerületi önkormányzat 4,9427 46 780 335

XXII. kerületi önkormányzat 3,1487 29 800 362

XXIII. kerületi önkormányzat 1,3633 12 902 567

Kerületi önkormányzatok összesen 100,0000 946 448 087
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2. számú melléklet a 10/2009. (II. 27.) Fôv. Kgy. rendelethez

A települési sportfeladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás
kerületi önkormányzatok közötti megosztása

2009. évre

2009. február 27. FÔVÁROSI KÖZLÖNY 31

Részesedési
Települési sportfeladatokhoz

Önkormányzatok megnevezése arányok
kapcsolódó

(%)
normatív hozzájárulás

(Ft)

1 2 3

I. kerületi önkormányzat 1,5814 7 079 972

II.  kerületi önkormányzat 4,7371 21 208 080

III. kerületi önkormányzat 7,1876 32 179 393

IV.  kerületi önkormányzat 5,9154 26 483 711

V.   kerületi önkormányzat 1,3053 5 843 873

VI.   kerületi önkormányzat 2,7585 12 349 932

VII. kerületi önkormányzat 3,6378 16 286 447

VIII. kerületi önkormányzat 4,1865 18 742 943

IX.  kerületi önkormányzat 3,9675 17 762 773

X.   kerületi önkormányzat 4,7351 21 199 162

XI. kerületi önkormányzat 7,1509 32 015 128

XII. kerületi önkormányzat 2,8829 12 906 928

XIII. kerületi önkormányzat 6,4756 28 991 392

XIV. kerületi önkormányzat 6,8423 30 633 196

XV.  kerületi önkormányzat 4,9911 22 345 367

XVI. kerületi önkormányzat 4,0076 17 942 428

XVII. kerületi önkormányzat 5,0540 22 626 998

XVIII. kerületi önkormányzat 6,3782 28 555 436

XIX. kerületi önkormányzat 3,4110 15 271 342

XX.  kerületi önkormányzat 3,3396 14 951 481

XXI. kerületi önkormányzat 4,9427 22 128 824

XXII. kerületi önkormányzat 3,1487 14 096 671

XXIII. kerületi önkormányzat 1,3633 6 103 390

Kerületi önkormányzatok összesen 100,0000 447 704 866
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3. számú melléklet a 10/2009. (II. 27.) Fôv. Kgy. rendelethez

Az átengedett személyi jövedelemadó
kerületi önkormányzatok közötti megosztása 

2009. évre

32 FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2009. február 27.

Részesedési arány szerint
Részesedési

átengedett személyi
Önkormányzatok megnevezése arányok

jövedelemadó
(%)

(Ft)

1 2 3

I. kerületi önkormányzat 1,5814 104 106 133

II.  kerületi önkormányzat 4,7371 311 850 274

III. kerületi önkormányzat 7,1876 473 175 907

IV.  kerületi önkormányzat 5,9154 389 424 806

V.   kerületi önkormányzat 1,3053 85 930 141

VI.   kerületi önkormányzat 2,7585 181 597 290

VII. kerületi önkormányzat 3,6378 239 481 041

VIII. kerületi önkormányzat 4,1865 275 602 124

IX.  kerületi önkormányzat 3,9675 261 189 393

X.   kerületi önkormányzat 4,7351 311 719 141

XI. kerületi önkormányzat 7,1509 470 760 504

XII. kerületi önkormányzat 2,8829 189 787 524

XIII. kerületi önkormányzat 6,4756 426 298 540

XIV. kerületi önkormányzat 6,8423 450 440 141

XV.  kerületi önkormányzat 4,9911 328 573 307

XVI. kerületi önkormányzat 4,0076 263 831 096

XVII. kerületi önkormányzat 5,0540 332 714 488

XVIII. kerületi önkormányzat 6,3782 419 888 115

XIX. kerületi önkormányzat 3,4110 224 554 608

XX.  kerületi önkormányzat 3,3396 219 851 283

XXI. kerületi önkormányzat 4,9427 325 389 190

XXII. kerületi önkormányzat 3,1487 207 281 881

XXIII. kerületi önkormányzat 1,3633 89 746 166

Kerületi önkormányzatok összesen 100,0000 6 583 193 091
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4. számú melléklet a 10/2009. (II. 27.) Fôv. Kgy. rendelethez

Jövedelemdifferenciálódás mérsékléséhez kapcsolódó
korrekció kerületi önkormányzatok közötti megosztása

2009. évre
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Részesedési arány szerint

Önkormányzatok megnevezése
Részesedési

a jövedelemdifferenciálódás
arányok

mérsékléséhez kapcsolódó korrekció
(%)

(ezer  Ft)

1 2 3

I. kerületi önkormányzat 1,5814 3 913

II.  kerületi önkormányzat 4,7371 11 721

III. kerületi önkormányzat 7,1876 17 784

IV.  kerületi önkormányzat 5,9154 14 637

V.   kerületi önkormányzat 1,3053 3 230

VI.   kerületi önkormányzat 2,7585 6 825

VII. kerületi önkormányzat 3,6378 9 001

VIII. kerületi önkormányzat 4,1865 10 359

IX.  kerületi önkormányzat 3,9675 9 817

X.   kerületi önkormányzat 4,7351 11 716

XI. kerületi önkormányzat 7,1509 17 694

XII. kerületi önkormányzat 2,8829 7 133

XIII. kerületi önkormányzat 6,4756 16 023

XIV. kerületi önkormányzat 6,8423 16 930

XV.  kerületi önkormányzat 4,9911 12 350

XVI. kerületi önkormányzat 4,0076 9 916

XVII. kerületi önkormányzat 5,0540 12 505

XVIII. kerületi önkormányzat 6,3782 15 782

XIX. kerületi önkormányzat 3,4110 8 440

XX.  kerületi önkormányzat 3,3396 8 263

XXI. kerületi önkormányzat 4,9427 12 230

XXII. kerületi önkormányzat 3,1487 7 791

XXIII. kerületi önkormányzat 1,3633 3 373

Kerületi önkormányzatok összesen 100,0000 247 432
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5. számú melléklet a 10/2009. (II. 27.) Fôv. Kgy. rendelethez

ÁSZ vizsgálat miatti korrekciók
kerületi önkormányzatok közötti megosztása

2009.évre

34 FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2009. február 27.

ÁSZ vizsgálat  ÁSZ vizsgálat ÁSZ vizsgálat miatti
Önkormányzatok megnevezése korrekció a miatt korrekciója miatt korrekció összesen

a kerületnek utalandó a kerülettôl elvonandó (ezer Ft)

1 2 3 4

I. kerületi önkormányzat 0

II.  kerületi önkormányzat –12 111 –12 111

III. kerületi önkormányzat –62 404 –62 404

IV.  kerületi önkormányzat 0

V.   kerületi önkormányzat 0

VI.   kerületi önkormányzat 15 128 15 128

VII. kerületi önkormányzat 47 349 47 349

VIII. kerületi önkormányzat 0

IX.  kerületi önkormányzat 28 490 28 490

X.   kerületi önkormányzat 11 827 11 827

XI. kerületi önkormányzat 0

XII. kerületi önkormányzat 850 850

XIII. kerületi önkormányzat 0

XIV. kerületi önkormányzat –513 –513

XV.  kerületi önkormányzat –3 449 –3 449

XVI. kerületi önkormányzat –2 468 –2 468

XVII. kerületi önkormányzat 0

XVIII. kerületi önkormányzat –11 802 –11 802

XIX. kerületi önkormányzat 1 785 1 785

XX.  kerületi önkormányzat 1 159 1 159

XXI. kerületi önkormányzat –11 263 –11 263

XXII. kerületi önkormányzat –1 927 –1 927

XXIII. kerületi önkormányzat –651 -651

Kerületi önkormányzatok összesen 106 588 –106 588 0
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6. számú melléklet a 10/2009. (II. 27.) Fôv. Kgy. rendelethez

Az idegenforgalmi bevételek kerületi önkormányzatok közötti megosztása
és ajánlott tervszáma

2009. évre
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Üdülôhelyi feladatokhoz
Az idegenforgalmi adó kapcsolódó

Önkormányzatok megnevezése
Részesedési

részesedési arány szerinti normatív hozzájárulás
arányok

megosztása megosztása
(%)

(ajánlott tervszám) (ajánlott tervszám)
(Ft) (Ft)

1 2 3 4

I. kerületi önkormányzat 1,5814 12 538 284 25 076 568

II.  kerületi önkormányzat 4,7371 37 558 472 75 116 944

III. kerületi önkormányzat 7,1876 56 988 131 113 976 261

IV.  kerületi önkormányzat 5,9154 46 901 356 93 802 712

V.   kerületi önkormányzat 1,3053 10 349 213 20 698 425

VI.   kerületi önkormányzat 2,7585 21 871 126 43 742 253

VII. kerületi önkormányzat 3,6378 28 842 502 57 685 003

VIII. kerületi önkormányzat 4,1865 33 192 835 66 385 670

IX.  kerületi önkormányzat 3,9675 31 457 002 62 914 003

X.   kerületi önkormányzat 4,7351 37 542 679 75 085 358

XI. kerületi önkormányzat 7,1509 56 697 225 113 394 451

XII. kerületi önkormányzat 2,8829 22 857 538 45 715 076

XIII. kerületi önkormányzat 6,4756 51 342 337 102 684 674

XIV. kerületi önkormányzat 6,8423 54 249 891 108 499 783

XV.  kerületi önkormányzat 4,9911 39 572 553 79 145 106

XVI. kerületi önkormányzat 4,0076 31 775 162 63 550 323

XVII. kerületi önkormányzat 5,0540 40 071 306 80 142 613

XVIII. kerületi önkormányzat 6,3782 50 570 281 101 140 563

XIX. kerületi önkormányzat 3,4110 27 044 799 54 089 598

XX.  kerületi önkormányzat 3,3396 26 478 342 52 956 685

XXI. kerületi önkormányzat 4,9427 39 189 066 78 378 131

XXII. kerületi önkormányzat 3,1487 24 964 515 49 929 029

XXIII. kerületi önkormányzat 1,3633 10 808 805 21 617 611

Kerületi önkormányzatok összesen 100,0000 792 863 420 1 585 726 840
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7. számú melléklet a 10/2009. (II. 27.) Fôv. Kgy. rendelethez

A helyi iparûzési adó kerületi önkormányzatok közötti megosztása 
és ajánlott tervszáma

2009. évre

36 FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2009. február 27.

Jövedelem- ÁSZ Helyi
Részesedési

differenciálódás vizsgálat iparûzési adó
Részesedési arány szerinti

mérsékléséhez miatti ajánlott
Önkormányzatok megnevezése arányok helyi

kapcsolódó korrekció tervszáma
(%) iparûzési adó

korrekció összesen (3+4+5)
(ezer Ft)

(ezer Ft) (ezer Ft) (ezer Ft)

1 2 3 4 5 6

I. kerületi önkormányzat 1,5814 1 638 336 3 913 0 1 642 249

II.  kerületi önkormányzat 4,7371 4 907 640 11 721 –12 111 4 907 250

III. kerületi önkormányzat 7,1876 7 446 449 17 784 –62 404 7 401 830

IV.  kerületi önkormányzat 5,9154 6 128 444 14 637 0 6 143 081

V.   kerületi önkormányzat 1,3053 1 352 297 3 230 0 1 355 527

VI.   kerületi önkormányzat 2,7585 2 857 827 6 825 15 128 2 879 781

VII. kerületi önkormányzat 3,6378 3 768 754 9 001 47 349 3 825 104

VIII. kerületi önkormányzat 4,1865 4 337 197 10 359 0 4 347 556

IX.  kerületi önkormányzat 3,9675 4 110 382 9 817 28 490 4 148 688

X.   kerületi önkormányzat 4,7351 4 905 577 11 716 11 827 4 929 120

XI. kerületi önkormányzat 7,1509 7 408 437 17 694 0 7 426 131

XII. kerületi önkormányzat 2,8829 2 986 718 7 133 850 2 994 702

XIII. kerületi önkormányzat 6,4756 6 708 732 16 023 0 6 724 755

XIV. kerületi önkormányzat 6,8423 7 088 652 16 930 –513 7 105 069

XV.  kerületi önkormányzat 4,9911 5 170 814 12 350 –3 449 5 179 714

XVI. kerületi önkormányzat 4,0076 4 151 954 9 916 –2 468 4 159 403

XVII. kerületi önkormányzat 5,0540 5 235 984 12 505 0 5 248 489

XVIII. kerületi önkormányzat 6,3782 6 607 850 15 782 –11 802 6 611 830

XIX. kerületi önkormányzat 3,4110 3 533 854 8 440 1 785 3 544 079

XX.  kerületi önkormányzat 3,3396 3 459 837 8 263 1 159 3 469 259

XXI. kerületi önkormányzat 4,9427 5 120 705 12 230 –11 263 5 121 671

XXII. kerületi önkormányzat 3,1487 3 262 030 7 791 –1 927 3 267 894

XXIII. kerületi önkormányzat 1,3633 1 412 351 3 373 –651 1 415 073

Kerületi önkormányzatok összesen 100,0000 103 600 820 247 432 0 103 848 252
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8. számú melléklet a 10/2009. (II. 27.) Fôv. Kgy. rendelethez 

A helyi önkormányzatok mûködôképességének megôrzését szolgáló
kiegészítô támogatási igény benyújtásának feltételei

A mûködési forráshiányból és az önkormányzati kötelezô feladatok alacsony szintû ellátási képességébôl eredôen az

önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levô települési önkormányzatok támogatást igényelhetnek az alábbi feltételek

szerint.

E támogatást csak azok az önkormányzatok igényelhetik, amelyek a normatívan képzôdô forrásokon túl a saját forrá-

sok maximális feltárására és a kiadások lehetséges csökkentésére tett intézkedések mellett sem képesek a kötelezô 

önkormányzati feladatok ellátására.

Az önkormányzattól elvárható bevételek és az elismerhetô kiadások számításához a Fôpolgármesteri Hivatal adaptálja

a költségvetési törvény alapján a Pénzügyminisztérium részletes módszertani útmutatót (a továbbiakban: útmutató), mely

a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatósága Államháztartási Iroda Fôvárosi Részlegén keresztül – 2009. február 10-ig

érkezik meg a Fôpolgármesteri Hivatalhoz.

1.1. Nem igényelhet támogatást ezen a címen az önkormányzat, amely(nek):

1.1.1. az 1.2.1. és 1.2.2. pontokban meghatározott kapacitás-kihasználtsági feltételeknek nem felel meg, illetve azok

teljesítését nem vállalja, kivéve, ha a közigazgatási hivatal felmentésével rendelkezik.

A közigazgatási hivatal a felmentést megadja:

– ha a kerületi önkormányzat földrajzi helyzete vagy a közlekedési viszonyok nem teszik lehetôvé, hogy társuljon és

ezáltal teljesítse az 1.2.1. és 1.2.2. pontokban meghatározott feltételeket,

– ha a kerületi önkormányzat az adott feladat ellátására már mûködô társuláshoz vagy más települési önkormány-

zat(ok) által ellátott feladathoz, fenntartott intézményhez kívánt csatlakozni, de a társulásban résztvevô, illetve a kö-

zös feladatellátáshoz felkért települési önkormányzatok ezt nem tették számára lehetôvé,

1.1.2. helyi adó bevezetésérôl nem döntött, és ilyen bevételt nem tervez és nem realizál,

1.1.3. a tárgyévi összes felhalmozási célú bevételein túl tervezi a felhalmozási célú kiadásait. 

Felhalmozási célú bevételként a felhalmozási célra kapott támogatás vagy támogatás értékû bevétel, az állam-

háztartáson kívülrôl átvett pénzeszköz, az e törvény 3. számú mellékletének 7. pont szerinti jogcíme alapján a

társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küz-

dô települési önkormányzat feladataihoz történô hozzájárulás 100%-a, a magánszemélyek által befizetett épít-

ményadó és telekadó, valamint a luxusadó 20%-a, továbbá az önkormányzat döntése alapján a magánszemélyek

kommunális adójának 100%-a, az önkormányzat felhalmozási és tôke jellegû bevételei, a pénzmaradvány felhal-

mozási célú része, a felhalmozási kiadások általános forgalmi adó tartalmának visszatérített összege, valamint a

felhalmozási célra felvett hitel, kibocsátott kötvény vehetô figyelembe. Felhalmozási kiadás forrásaként figye-

lembe vehetô továbbá az önkormányzat 2009. évi személyi jövedelemadó vagy normatív hozzájárulás bevételé-

bôl a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérôl szóló 2006. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: 2007.

évi költségvetési törvény) 3. számú melléklete 10. pontja szerinti – a lakáshoz jutás feladatai – jogcímen az ön-

kormányzatot megilletô 2007. évi normatív hozzájárulás 100%-ával megegyezô összeg is,

1.1.4. kötelezô könyvvizsgálat esetén a tárgyévet megelôzô évi zárszámadását a könyvvizsgáló elutasító záradékkal

látta el,

1.1.5. mûködési forráshiányának az igénybejelentésben szerepeltetett összege nulla, vagy ennél kisebb érték.

1.2. Kapacitás-kihasználtsági feltételek:

A kerületi önkormányzat által fenntartott óvoda és alapfokú oktatási intézmények intézményenként, ezen belül az ál-

talános iskolákban évfolyam-csoportonként számított kihasználtsága a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 

(a továbbiakban: Közokt. tv.) 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport, illetve osztály átlaglétszáma 

(a továbbiakban: elvárt csoport, illetve osztály átlaglétszám)
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1.2.1. a 2008/2009. nevelési-, illetve tanévben érje el 2008. évi költségvetési törvény 6. számú melléklete 1.2.2. pont-

jában a 2008/2009. tanévre meghatározottakat.

1.2.2. a 2009/2010. nevelési-, illetve tanévben érje el

a) a kerületi önkormányzat esetében – a b) pont szerinti kerületi önkormányzat kivételével –

aa) óvodai csoport(ok)ban valamennyi nevelési évben, illetve alapfokú oktatási intézmények 1–3. és 5–7. év-

folyamain (hat évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén a 7-8. évfolyamon) együttesen az elvárt csoport, 

illetve osztály átlaglétszámának a 75%-át, és 

ab) alapfokú oktatási intézmények 4. és 8. évfolyamain az elvárt csoport, illetve osztály átlaglétszámának a

70%-át.

b) a kerületi önkormányzat esetében tagintézményként mûködô alapfokú oktatási intézmény kihasználtsága érje el:

ba) az 5–7. évfolyamokon (hat évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén a 7–8. évfolyamon) együttesen az 

elvárt osztály átlaglétszámának a 75%-át, és

bb) a 8. évfolyamon az ab) pontban meghatározottakat.

Az 1.2.1. pont esetében a 2008. évi költségvetési törvény 6. számú melléklete 1.2.2. b) és c) pontjai, valamint a jelen

melléklet 1.2.2. b) és c) pontjai szerinti számításnál a nemzeti és etnikai kisebbségek számára, továbbá a gyógypeda-

gógiai nevelés, oktatás céljából létrehozott, szervezett csoport, illetve osztály létszámát figyelmen kívül kell hagyni. 

A sajátos nevelési igényû vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdô gyermeket/tanulót, ha a többi

gyermekkel/tanulóval együtt vesz részt az óvodai nevelésben, illetve az általános iskolai oktatásban, a Közokt. tv. 3. szá-

mú mellékletének II. 3. pontjára tekintettel kell figyelembe venni.

1.2.3. A támogatás teljes összegére jogosult az önkormányzat abban az esetben, ha a 2008/2009. nevelési-, illetve tan-

évben nem felel meg az 1.2.1. pont szerinti feltételnek, de vállalja, hogy az 1.2.2. pont szerinti feltételeket a

2009/2010. nevelési-, illetve tanévben teljesíti.

1.2.4. A támogatás idôarányos, 8 havi részére jogosult az az önkormányzat, amely a 2008/2009. nevelési-, illetve 

tanévben megfelel az 1.2.1. pont szerinti feltételnek, de a 2009/2010. nevelési-, illetve tanévben nem vállalja, 

illetve nem teljesíti az 1.2.2. pont szerinti feltételeket.

1.3. A forráshiány összegének megállapításánál a kötelezô önkormányzati feladatok – az Országos Egészségbiztosítá-

si Pénztár által finanszírozott feladatok (a továbbiakban: OEP finanszírozási kör) nélküli – tárgyévet megelôzô év

tényleges mûködési kiadásait a tárgyévre vonatkozó költségvetési törvénybôl fakadó kötelezettséggel növelten 

lehet figyelembe venni. Az OEP finanszírozási kör tárgyévet megelôzô év kiadása alatt a következô forrásokból

teljesített kiadások értendôk: egészségügyi mûködési célra OEPtôl és egyéb szervektôl átvett pénzeszköz, a gyó-

gyító-megelôzô feladatellátás saját mûködési bevétele, az ilyen célú elôzô évi maradvány-felhasználás.

1.3.1. A mûködési kiadás számításánál – az útmutató módszertana szerint – e törvény elôirányzatait megalapozó para-

métereket lehet figyelembe venni. Ezen belül 

1.3.1.1. a személyi juttatásoknál a 2008. évben kifizetett tizenharmadik havi illetmény összegével – az útmutató mód-

szertana szerint – korrigált összeg vehetô számításba,

1.3.1.2. a dologi kiadásokon belül a villamosenergia-szolgáltatás díj jogcímen a villamosenergia 2008. évközi áremelés

hatása – az útmutató módszertana szerint – éves szintre számított összegének és a további dologi kiadások, 

valamint az önkormányzat helyi rendeletében megállapított – útmutató módszertana szerint számított – egyéb 

rászorultságtól függô pénzbeli és természetbeni szociális juttatások 2008. évi teljesített összegének 3,4%-os nö-

vekménye vehetô figyelembe,

1.3.1.3. a szociális étkeztetésnél, a házi segítségnyújtásnál, a közcélú munkavégzésnél és a pénzbeli szociális juttatások-

nál az e törvény 3. számú melléklet szerinti normatív hozzájárulások együttes elôirányzatának és a 2008. évi

költségvetési törvény 3. számú melléklet szerinti elôirányzatok együttes teljesítésének pozitív különbözetét 

lehet növekményként – az útmutató módszertana szerint – figyelembe venni, azzal, hogy a szociális igazgatás-

ról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a gyermekek védelmérôl és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján kötelezô pénzbeli juttatások esetén az ellátotti létszám változása az ön-

kormányzat által 2008. évben egy ellátottra fordított saját forrás összegével vehetô számításba,
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1.3.1.4. a köz- és magánszféra együttmûködése (a továbbiakban: PPP) keretében megvalósult létesítmények esetében 

– ha a XI. Önkormányzati Minisztérium fejezetbôl 2009. évben költségvetési támogatásban részesülnek – a mû-

ködési kiadások körében – a szolgáltatási szerzôdés hatálya idôszakában – kizárólag az önkormányzat által 

fizetendô szolgáltatási díjból az üzemeltetéshez kapcsolódó fizetési kötelezettség 25%-a vehetô figyelembe. 

Az üzemeltetési célú hozzájárulás-rész arányát az önkormányzati szolgáltatási díjban és a költségvetési hozzá-

járulásban egyenlônek kell tekinteni. Egyéb esetben a PPP keretei között megvalósult fejlesztéshez kapcsolódó

mûködési kiadások nem vehetôk számításba.

1.3.2. A személyi juttatások számításánál

1.3.2.1. a fôállású polgármester, alpolgármester illetményét és a társadalmi megbízatású polgármester, alpolgármester

havi tiszteletdíját a 2008. évben hatályos köztisztviselô illetményalappal a polgármesteri tisztség ellátásának

egyes kérdéseirôl és az önkormányzati képviselôk tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (a továbbiak-

ban: Pttv.) 3. és 4. §-a alapján számított minimum összegben lehet figyelembe venni.

1.3.2.2. a polgármester, alpolgármester költségtérítése a Pttv. 18. §-a szerinti minimum összegben kerül figyelembevé-

telre, legfeljebb a 2008. évben ténylegesen kifizetett költségtérítés összegének erejéig,

1.3.2.3. az önkormányzati képviselôk tiszteletdíja a tárgyévben hatályos köztisztviselôi illetményalap és a Pttv. 15. §-a

szerinti minimum szorzószámok, és a költségtérítésük az útmutató módszertana szerint meghatározott összegben

kerül figyelembevételre, legfeljebb a 2008. évben ténylegesen kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés együttes ösz-

szegének erejéig,

1.3.2.4 a nem rendszeres személyi juttatások számításánál legfeljebb az egy havi illetmény 25%-ának megfelelô jutalom

összege kerül figyelembevételre.

1.3.3. A forráshiány számításánál az önkormányzat elvárható bevételeit - az OEP finanszírozási kör nélkül – a költség-

vetési törvényben meghatározott központi költségvetési kapcsolatokból származó mûködési célú forrásai, az in-

tézményi mûködési bevételek, az önkormányzatok sajátos mûködési bevételei, a támogatásértékû mûködési

bevételek és az államháztartáson kívülrôl átvett mûködési célú pénzeszközök, a mûködési célú kölcsönökbôl és

értékpapírokból származó bevételek, továbbá a kötelezettségvállalás nélküli mûködési célú pénzmaradvány és a

felhalmozási bevételbôl mûködésre tervezett összeg képezi. Amennyiben az intézményi mûködési és önkor-

mányzati sajátos mûködési bevételeknek az útmutató módszertana szerint korrigált összege az elôzô évi teljesí-

téshez képest nem növekszik legalább a tárgyévre prognosztizált infláció mértékével, a különbözet csökkenti 

a számított forráshiányt.

1.3.4. A forráshiány számítása során a támogatásértékû mûködési bevételek és kiadások, valamint az államháztartáson

kívülrôl származó mûködési célú átvett és átadott pénzeszközök egyenlege az útmutató módszertana szerint szá-

mított növekménnyel együtt kerül figyelembevételre.

1.3.5. A pénzmaradvány igazolt kötelezettségeken felüli összege csökkenti a számított forráshiányt. Az elôzô évi pénz-

maradvány megállapítását és felhasználását tételesen be kell mutatni. 

1.3.6. A kiegészítô támogatás összegét csökkenti:

1.3.6.1. a költségvetési törvény 3. számú mellékletének 16.6.1. és 16.6.2. pont szerinti, valamint a 16.6.1. pont szerinti

jogcímnél figyelembe vett gyermekek, tanulók létszáma után – a 3. számú melléklet kiegészítô szabályainak 

10. a) pontjában meghatározottak figyelembevételével – a 15. pont szerinti jogcímen szereplô normatív hozzá-

járulások kivételével számított tárgyévi normatív hozzájárulás és az átengedett személyi jövedelemadó, valamint

az iparûzési adóerô-képesség együttes összegének 2%-a, 

1.3.6.2. az elsôfokú építésügyi hatóságok kijelölésérôl szóló jogszabály szerinti elsôfokú építésügyi hatósági hatáskört

gyakorló jegyzôt foglalkoztató nem körzetközpont települési önkormányzatoknál az építésügyi hatósági felada-

tokhoz kapcsolódó – az útmutató módszertana szerinti – forráshiány összege,

1.3.6.3. továbbá a 2007. évi költségvetési törvény 6. számú melléklete 1.11.1. pontjában, valamint a 2008. évi költség-

vetési törvény 6. számú melléklete 1.11.1. pontjában 2009. évre meghatározottak.
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1.3.7. Az elôzô években felvett mûködési hitel tárgyévi visszafizetési kötelezettsége a számított forráshiánynak nem

része.

1.3.8. Amennyiben az önkormányzat egy lakosra jutó tárgyévet megelôzô évi teljesített mûködési kiadásainak összege

a 2007. évi teljesített mûködési kiadásoknak az 5%-kal növelt országos, településkategóriánkénti egy lakosra jutó

– a helyi kötelezô feladatok megjelenítését eredményezô, útmutató módszertana szerinti korrekciókkal és a leg-

alacsonyabb és legmagasabb mûködési kiadást teljesítô önkormányzatok 3%-a figyelmen kívül hagyásával –

számított átlagának 110%-át meghaladja, illetve nem éri el annak 90%-át, akkor a forráshiány összege csökken,

illetve nô. A számítást az OEP finanszírozási kör nélkül kell elvégezni. Egy adott önkormányzat szempontjából

a településkategória átlaga az önkormányzat lakosságszáma alapján, a kategória intervallumának közepétôl való

elhelyezkedése figyelembevételével kerül – az útmutató módszertana szerint – meghatározásra.

1.3.9. Az 1.3.8. pontban foglalt átlagtól való eltérés számításakor – legfeljebb az országos településkategória 100%-os

mértékének megfelelô szintig – az önkormányzat 2008. évi kiadását csökkenti:

1.3.9.1. a közmunka és közhasznú foglalkoztatás erre a célra kapott támogatásértékû mûködési bevételt, az államház-

tartáson kívülrôl származó mûködési célú átvett pénzeszközt és mûködési bevételt meghaladó személyi kiadása

és annak munkaadókat terhelô járuléka,

1.3.9.2. a határátkelôhelyek, kompok, révek fenntartásához kapcsolódó mûködési célú állami támogatáson és a tevékeny-

séghez kapcsolódó mûködési bevételeken felüli kiadása, 

1.3.9.3. továbbá a 2007. évi költségvetési törvény 6. számú melléklete 1.11.2. pontjában, valamint a 2008. évi költség-

vetési törvény 6. számú melléklete 1.11.2. pontjában 2009. évre meghatározottak.

1.3.10. Az elôzô pontokban foglalt korrekciókkal számított támogatás nem lehet több az önkormányzat költségvetési

rendeletében elfogadott mûködési célú hitel elôirányzatának összegénél.

1.4. Az önkormányzatok igényüket a fôpolgármesternek címezve a Fôpolgármesteri Hivatal Költségvetési Tervezési

Ügyosztályán keresztül nyújthatják be 2 példányban. Az Ügyosztályhoz való beérkezés idôpontja 2009. április 10.

Az igénylést a következô dokumentumokkal együtt kell megküldeni:

– a tárgyévet megelôzô év költségvetésének végrehajtásáról, pénzmaradványának megállapításáról és tételes

felhasználásáról, a tárgyévi költségvetésrôl, és a tárgyévi elsô félévi beszámolóról szóló képviselôtestületi

elôterjesztés, rendelet, illetôleg határozat, könyvvizsgálói jelentés,

– a képviselô-testület nyilatkozata az 1.1.1.–1.1.4., 1.1.6., valamint az 1.2. és 1.3.6.3. pontokban foglaltak iga-

zolásáról, illetve vállalásáról.

1.5. Amennyiben a Fôvárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetéseinek összesített adataiból a

költségvetési törvény 6. sz. mellékletének 1. pontja szerinti forráshiány mutatható ki, a Fôvárosi Önkormányzat

támogatást igényelhet. A fôpolgármester az igényt a Pénzügyminisztériumhoz a MÁK Közép-magyarországi

Regionális Igazgatósága Államháztartási Iroda Fôvárosi Részlegén keresztül nyújthatja be 2009. április 24-ig.

1.6. A támogatásokról a pénzügyminiszter 2009. július 15-éig dönt. 

1.7. A kapott támogatást az érintett kerületi önkormányzat(ok) részére továbbítja. A támogatott kerületi önkormány-

zat a jóváhagyott támogatásról év végén az útmutató szerint elszámol. Az elszámolás során az önkormányzat be-

mutatja az igénybejelentés alapjául szolgáló feltételrendszer és a nyilatkozatában vállalt kötelezettségei teljesü-

lését, valamint a költségvetési törvény 6. sz. mellékletének az 1.8.2.–1.8.6. pontokban foglaltakat. Amennyiben

az elszámolás során a kerületi önkormányzat jelen melléklet az 1.1.1.–1.1.4. és 1.2. pontok szerinti valamely fel-

tételt, illetve annak vállalását nem teljesíti, akkor a jogtalanul igénybe vett teljes támogatást köteles visszafizetni.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerinti kamat-

tal együtt.
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Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányza-

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

désében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi

XXXVIII. tv. 76. § (I) bekezdésében kapott felhatal-

mazás alapján a következô rendeletet alkotja.

1. §

A 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési

gazdálkodásról szóló 84/2008. (XII. 30.) Fôv. Kgy. ren-

delet (továbbiakban: Rendelet) 4. § az alábbi új (20) be-

kezdéssel egészül ki:

„(20) A Fôvárosi Önkormányzat Szent János Kórháza
és Észak-budai Egyesített Kórházai egyszeri vissza nem
térítendô támogatásához a 16 000 ezer Ft-ot igénylés
alapján utalja.”

2. §

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a ren-

delet 14. § (2) bekezdés b)–c) pontja helyébe a következô

rendelkezés lép:

„b) a 3–13. §-ok a kapcsolódó 2. számú melléklettel
– a 4. § (1) bekezdés c) pontja, a 4 § (5) bekez-
dése, a 4. § (20) bekezdése, az 5. § (3) bekezdése,
a 11. § (1) bekezdés a) pontja, valamint az 11. §
(2) bekezdés kivételével – a Fôvárosi Önkor-
mányzat 2009. évi költségvetési rendeletének
hatálybalépéséig, de legfeljebb 2009. március 
15-ig hatályosak, 

c) a 4. § (1) bekezdés c) pontja, a 4. § (5) bekezdése,
a 4. § (20) bekezdése, az 5. § (3) bekezdése, a 
11. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 11. § 
(2) bekezdés a Fôvárosi Önkormányzat 2008. évi
pénzmaradványának felosztásáról szóló közgyû-
lési döntés meghozataláig, a Fôpolgármesteri Hi-
vatal elôirányzatait érintôen a döntést tartalmazó
2009. évi költségvetési rendelet-módosítás hatály-
balépéséig hatályosak.”

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

fôjegyzô fôpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített

Kórházai Traumatológiai Osztályán leállt a fûtés. A téli

szezonra való tekintettel helyreállítása azonnali beavat-

kozást igényel. Az Intézmény nem rendelkezik megfelelô

anyagi forrással, a mûködôképesség megtartása érdeké-

ben szükséges a rendeletben foglalt támogatás nyújtása.

Részletes indokolás Az 1. §-hoz

Az egyszeri vissza nem térítendô támogatás utalásáról

rendelkezik.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépésérôl, illetve az alkalmazáshoz

szükséges módosításokról rendelkezik.
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Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1737/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 1. pontként tárgyalja meg „Az

SZMSZ 55/B. § szerinti határozathozatal az Egész-

ségügyi és Szociálpolitikai Bizottság 340-341-

342/2008. (IX. 24.) végrehajtásukban felfüggesz-

tett döntéseirôl, és a Fôvárosi Önkormányzat Szer-

vezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992.

(III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról” címû

elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1738/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 30. pontként tárgyalja meg 

a „Javaslat a FOK Nonprofit Kft. közszolgáltatási

szerzôdésének kiegészítésére” címû elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1739/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 31. pontként tárgyalja meg 

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

önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésben 

rögzített egyetértési jog gyakorlására. Budapest,

XII. kerület Hegyvidék Kerület Szabályozási Ter-

ve” címû elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1740/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 28. pontként tárgyalja meg a

„Budapest Komplex Integrált Szennyvízelveze-

tése Projekt pályázatának benyújtása” címû elôter-

jesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1741/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 15. pontként tárgyalja meg 

a „Fôvárosi szmogriadó rendelet megújítása” címû

elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1742/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 16. pontként tárgyalja meg 

a „Javaslat a Budapest Ösztöndíj Programról szóló

44/2008. (IX. 10.) Fôv. Kgy. rendelet felülvizsgá-

latára a Közép-Magyarországi Regionális Közigaz-

gatási Hivatal vezetôje által tett B-31-21547/2008.

számú törvényességi észrevétel alapján” címû elô-

terjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1743/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 20. pontként tárgyalja meg 

a „A Fôvárosi Önkormányzat 2008–2010. évi 

útfelújításokra vonatkozó program engedélyokirat

II. számú módosítása” címû elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1744/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 9. pontként tárgyalja meg a

„Javaslat a Budapest III. kerület, Bécsi út 343. sz.

alatti 19916/5 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére vonat-

kozó pályázat kiírására” címû elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1745/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 21. pontként tárgyalja meg a

„A »Városliget Kapuja« (Városligeti Mûjégpálya

rekonstrukciója) címû kiemelt projekt támogatási

szerzôdésének megkötése” címû elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1746/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 1/b. pontként tárgyalja meg a

„Javaslat a Margitszigeti Atlétikai Centrum intéz-

ménynél Tulajdonosi Felügyelôtanács tag szemé-

lyének cseréje” címû elôterjesztést.
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Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1747/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 17. pontként tárgyalja meg a

„Javaslat a „Fôvárosi Egészségközpont Zrt.” megala-

pításával kapcsolatos döntésekre” címû elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1748/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 19. pontként tárgyalja meg a

„Javaslat TISZK pályázatok támogatási szerzôdé-

seinek megkötésére” címû elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1749/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 18. pontként tárgyalja meg a

„Budapest Szíve Program Reprezentatív kaputér-

ség, illetve Hídfôterek és új pesti korzó kiépítése

címû kiemelt projektek egyes kérdései” címû elô-

terjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1750/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére  veszi  és  ebédszünet  után  elsô napi-

rendként tárgyalja meg a „A Kelenföldi pályaudvar

térségébe tervezett intermodális csomópont fejlesz-

tési koncepciója” címû elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1751/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 32. pontként tárgyalja meg a

„A Rossi Bt. V. ker., Deák Ferenc téri közterület-

használati ügyében hozott bizottsági döntések fe-

lülvizsgálata” címû elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1752/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Javaslat Budapest Fôváros Ön-

kormányzata 2008. évi költségvetésérôl szóló

15/2008. (III. 15.) Fôv. Kgy. rendelet módosításá-

ra” címû napirend elôtt 14. pontként tárgyalja meg

a „Javaslat az „Egyesített Szent István és Szent

László Kórház- Rendelôintézet Merényi Gusztáv

Kórháza, traumatológiai felvonó felújítása” meg-

nevezésû engedélyokirat jóváhagyására” címû elô-

terjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1753/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

01. Az SZMSZ 55/B. § szerinti határozathozatal

az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság

340-341-342/2008. (IX. 24.) számú, végre-

hajtásukban felfüggesztett döntéseirôl, és a

Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûkö-

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

Fôv. Kgy. rendelet módosításáról.

02/a. Javaslat a Margitszigeti Atlétikai Centrum in-

tézménynél Tulajdonosi Felügyelôtanács tag

személyének cseréjére.

02/b. Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat fenntartá-

sában mûködô egyes egészségügyi intézmé-

nyek ellátási területéhez tartozó települési ön-

kormányzatok által delegált kórházi felügye-

lôtanácsi tagok megválasztására. 

03. Javaslat az Esély Budapest (gyermek és ifjú-

sági) Alapítvány alapító okiratának módosítá-

sára. 

04. Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat Jahn Fe-

renc Dél-pesti Kórház és Rendelôintézet egyes

járóbeteg-szakellátási feladatainak Budapest

Fôváros XXIII. kerület Soroksár Önkor-

mányzatának részére történô átadására. 

05. A fôvárosi átmeneti szállókban végzendô po-

loskairtás fedezetének biztosítása. 

06. Javaslat az „Általános Iskola és Diákotthon

(Csalogány u.) létesítése” beruházás többlet

forrás biztosítására és engedélyokirata 4. szá-

mú módosításának jóváhagyására. 

07. Javaslat a Rajkó Oktatási és Mûvészeti Ala-

pítvány szerzôdéseinek jóváhagyására. 

08. Javaslat a 2008. évi létszámleépítési pályázat

II. ütemében részt vett szociális intézmények

létszámleépítési költségeivel kapcsolatos el-

számolás elfogadására. 

09. Javaslat a „Fogyatékosok és Pszichiátriai Bete-

gek Otthona Bucsuszentlászló, fôépület tûzvé-

delmi rendszerének felújítása” tárgyú felújí-

tási feladat engedélyokiratának jóváhagyására. 

10. Javaslat a Budapest, III. kerület, Bécsi út 

343. sz. alatti 19916/5 hrsz.-ú ingatlan érté-

kesítésére vonatkozó pályázat kiírására.

11. Javaslat egyedi kérelmek támogatására a

„8413 Sportcélú támogatás” cím elôirányzata

terhére. 

12. Javaslat a Budapest XIII. ker., Esztergomi úti

gyûjtôcsatorna beruházás engedélyokiratának

2. sz. módosítására. 

13. Jelzôlámpás forgalomirányítás létesítése a

XIV., Fogarasi út–Bagolyvár u. keresztezô-

désben.
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14. Javaslat az Erzsébet híd díszvilágításának

megvalósítására.

15. Javaslat az „Egyesített Szent István és Szent

László Kórház- Rendelôintézet Merényi Gusz-

táv Kórháza, traumatológiai felvonó felújítása”

megnevezésû engedélyokirat jóváhagyására. 

16. Javaslat Budapest Fôváros Önkormányzata

2008. évi költségvetésérôl szóló 15/2008.

(III. 15.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására. 

17. Fôvárosi szmogriadó rendelet megújítása.

18. Javaslat a Budapest Ösztöndíj Programról

szóló 44/2008. (IX. 10.) számú Fôv. Kgy.

rendelet felülvizsgálatára a Közép-Magyar-

országi Regionális Közigazgatási Hivatal 

vezetôje által tett B-31-21547/2008. számú

törvényességi észrevétel alapján.

19. Javaslat a „Fôvárosi Egészségközpont Zrt.”

megalapításával kapcsolatos döntésekre.

20. Budapest Szíve Program Reprezentatív kaput-

érség, illetve Hídfôterek és új pesti korzó ki-

építése címû kiemelt projektek egyes kérdései.

21. Egyeztetés területhasználati engedély kiadá-

sáról.

22. Javaslat a Károlyi Sándor Kórház és Rende-

lôintézet Jókai utcai gyermek-szakrendelô

gyermek fogszabályozási feladatának Buda-

pest Fôváros XV. kerület Rákospalota, Pest-

újhely, Újpalota Önkormányzat részére tör-

ténô átadására.

23. Javaslat TISZK pályázatok támogatási szer-

zôdéseinek megkötésére.

24. Javaslat a Tótfalusi Kis Miklós Nyomdász-

képzésért Közalapítvány megszüntetésére. 

25. Javaslat a II. kerület, Árpád fejedelem út sza-

bályozására és egyes közterületi ingatlanok

tulajdonjogának rendezésére. 

26. A Fôvárosi Önkormányzat 2008–2010. évi

útfelújításokra vonatkozó program engedély-

okirat II. számú módosítása.

27. „Városliget Kapuja” (Városligeti Mûjégpálya

rekonstrukciója) címû kiemelt projekt támo-

gatási szerzôdésének megkötése.

28. Végleges pénzeszköz átadás-átvételrôl szóló

megállapodás megkötése a LIDL Bt.-vel a

Budapest, XV. ker., P 112 jelû Régi Fóti út–

Szilas-patak feletti közúti híd átépítéséhez

kapcsolódóan. 

29. Javaslat közszolgáltatási szerzôdések módo-

sítására és megkötésére. 

30. Elôterjesztés a Budapest II. kerület, Szakadék

úti szennyvízcsatornának, mint állami vagyon-

nak az átvételéhez szükséges igénylésérôl. 

31. Tulajdonosi hozzájárulás a Gellért rakparti

monitoring kút fúrására. 

32. Javaslat a Budapesti Közlekedési Szövetség

2009. évi költségvetési igényére, valamint a

BKSZ Kht. Társasági Szerzôdésének módo-

sítására.

33. Hírközlési berendezések kártalanítási- és el-

lenszolgáltatási díja, a 2122/2003. (XI. 27.)

Fôv. Kgy. határozat módosítása. 

34. A Rác Sikló-projekt megvalósítására vonat-

kozó megállapodás. 

35. Budapest Komplex Integrált Szennyvízelve-

zetése Projekt pályázatának benyújtása.

36. Budapest stratégiai zajtérképéhez tartozó intéz-

kedési terv elfogadása és a „Budapest és von-

záskörzete zajtérképe” címû projekt lezárása. 

37. A Fôvárosi Önkormányzat 2007. évi útfelújí-

tásokra vonatkozó program engedélyokiratá-

nak VII. számú módosítása.

38. Javaslat a FOK Nonprofit Kft. közszolgálta-

tási szerzôdésének kiegészítésére.

39. Javaslat a Fôvárosi Közgyûlés 48/1998. (X.

15.) sz. önkormányzati rendelete 7. § (1) be-

kezdésben rögzített egyetértési jog gyakorlá-

sára. Budapest XII. kerület Hegyvidék Kerü-

let Szabályozási Terve.

40. A Rossi Bt. V. ker., Deák Ferenc téri közterü-

let-használati ügyében hozott bizottsági dön-

tések felülvizsgálata.

41/a. Taxi Kht. közszolgáltatási keretszerzôdése. 

41/b. FTSZV Kht. közszolgáltatási keretszerzôdése. 

42. Javaslat a teljesítménykövetelmények alapját

képezô kiemelt célok 2009. évi meghatározá-

sára a Fôvárosi Közterület-felügyeletnél és a

Fôpolgármesteri Hivatalban. 

43. Javaslat alapítvány támogatására a 2008. évi

Települési Értékvédelmi Támogatásból.

44. Javaslat az V. kerületi Szivárvány köz Pi-

linszky János közre történô elnevezésére.

45. Dr. Miláj Vaszilné gondnok fellebbezése 

Zsebe Józsefné személyi térítési díj ügyében. 

46/a. Jelentés a lejárt határidejû közgyûlési határo-

zatok végrehajtásáról.

Ebédszünet utáni elsô napirend:

A Kelenföldi pályaudvar térségébe tervezett inter-

modális csomópont fejlesztési koncepciója.

A napirend 1. pontja: Az SZMSZ 55/B. § szerinti ha-
tározathozatal az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bi-
zottság 340-341-342/2008. (IX. 24.) számú, végrehajtá-
sukban felfüggesztett döntéseirôl, és a Fôvárosi Önkor-
mányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról.

Elôadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1754/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a napirend vitáját lezárja.
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Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1755/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot,

mely szerint: „A Fôvárosi Közgyûlés a 7/1992.

(III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 55/B. § (1) bekezdése

alapján az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bi-

zottság végrehajtásában felfüggesztett 340-341-

342/2008. (IX. 24.) számú határozatait módosítja,

és úgy dönt, hogy nem ír ki pályázatot a Fôvárosi

Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Ren-

delôintézet, a Fôvárosi Önkormányzat Károlyi Sán-

dor Kórház és Rendelôintézet, valamint a Fôvárosi

Önkormányzat Nyírô Gyula Kórház fôigazgatói ál-

lásának betöltésére.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor.”

A Fôvárosi Közgyûlés nem fogadja el a Fôvárosi

Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályza-

táról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet mó-

dosítására vonatkozó javaslatot.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1756/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy újra kíván szavazni az elôterjesztés

határozati javaslatairól.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1757/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
a 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 55/B. § 

(1) bekezdése alapján az Egészségügyi és Szociál-

politikai Bizottság végrehajtásában felfüggesztett

340-341-342/2008. (IX. 24.) számú határozatait

módosítja, és úgy dönt, hogy nem ír ki pályázatot a

Fôvárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház

és Rendelôintézet, a Fôvárosi Önkormányzat Károlyi

Sándor Kórház és Rendelôintézet, valamint a Fô-

városi Önkormányzat Nyírô Gyula Kórház fôigaz-

gatói állásának betöltésére.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja 67/2008. (XII. 10.) önkormányzati ren-

deletét a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és

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

Fôv. Kgy. rendelet módosításáról a 8. számú mel-

léklet szerinti tartalommal.

A napirend 2/a. pontja: Javaslat a Margitszigeti 
Atlétikai Centrum intézménynél Tulajdonosi Felügyelô-
tanács tag személyének cseréjére.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1758/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
tudomásul veszi Molnár István lemondását a Mar-

gitszigeti Atlétikai Centrum Tulajdonosi Felügye-

lôtanács tagságáról és helyette egyidejûleg, az Egész-

ségügyi és Szociálpolitikai Bizottság 452/2008. 

(XI. 20.) ESZB számú határozatában foglalt javas-

lata alapján megválasztja Szabadai Viktor képvi-

selôt (SZDSZ) a Margitszigeti Atlétikai Centrum

Tulajdonosi Felügyelôtanács tagjának 2008. no-

vember 1-jétôl képviselôi megbízatásának idôtar-

tamáig.

1759/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
A Felügyelôtanács tagjának tiszteletdíja egysége-

sen tagok esetében a sportintézményi igazgató

alapbérének 10%-a.

Határidô: 2008. november 1-jétôl a megbízás idô-

tartamáig

Felelôs: dr. Demszky Gábor

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

A napirend 4. pontja: Javaslat a Fôvárosi Önkor-
mányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelôintézet
egyes járóbeteg-szakellátási feladatainak Budapest
Fôváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának ré-
szére történô átadására.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1768/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
eseti jelleggel magához vonja a Fôvárosi Önkor-

mányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról

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

melléklet VII. 41. pontjában a fôpolgármesterre 

átruházott, valamint a Fôvárosi Önkormányzat va-

gyonáról a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok

gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 20.) Fôv. Kgy.

rendelet 42. § a) pontjában a Gazdasági Bizottság-

ra,valamint az Egészségügyi és Szociálpolitikai 

Bizottságra átruházott hatáskörét, és úgy dönt,

hogy a Fôvárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-

pesti Kórház és Rendelôintézetben mûködô egyes

járóbeteg-szakellátási feladatokat – területi ellátási
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kötelezettséggel és az alábbi táblázatban szereplô

járóbeteg-szakellátási kapacitással, a feladat ellátá-

sához szükséges eszközök ingyenes tulajdonba

adásával – 2009. február 1-jétôl átadja Budapest

Fôváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat,

valamint a fenntartásában mûködô Budapest

Fôváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata

Egészségügyi és Szociális Intézménye részére.
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Átadó Szolgáltató Átvevô Szolgáltató 

Fôvárosi Önkormányzat Budapest Fôváros XXIII. Kerület

Szolgáltató neve Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Soroksár Önkormányzata 

és Rendelôintézet Egészségügyi és Szociális Intézménye

Szakrendelések neve Reumatológia 011521402 

Szakrendelési óra Szakorvosi Nem szakorvosi Szakorvosi Nem szakorvosi  

30 0 30 0  

Szakrendelések neve Fizikoterápia-gyógytorna 011525743 

Szakrendelési óra Szakorvosi Nem szakorvosi Szakorvosi Nem szakorvosi  

0 90 0 90  

Szakrendelések neve Nôgyógyászati szakrendelés 011520423, 011520422 

Szakrendelési óra Szakorvosi Nem szakorvosi Szakorvosi Nem szakorvosi  

30 0 30 0  

Szakrendelések neve Tüdôgyógyászat 011521903 

Szakrendelési óra Szakorvosi Nem szakorvosi Szakorvosi Nem szakorvosi  

10 0 10 0  

Szakrendelések neve Szemészeti szakrendelés 011520702 

Szakrendelési óra Szakorvosi Nem szakorvosi Szakorvosi Nem szakorvosi  

15 0 15 0  

ÖSSZESEN

Szakrendelési óra Szakorvosi Nem szakorvosi Szakorvosi Nem szakorvosi  

85 90 85 90

Jóváhagyja, megköti a jelen elôterjesztés 4. sz.

mellékletét képezô megállapodást, és felkéri a fô-

polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidô: 2008. december 1.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 5. pontja: A fôvárosi átmeneti szállókban
végzendô poloskairtás fedezetének biztosítása.

Elôadók: Horváth Csaba, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1769/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az ágyi poloska megtelepedésének és

elszaporodásának megelôzése érdekében az átmene-

ti és szociális otthonokban végzendô tevékenység

2008. évi fedezetének biztosítása érdekében csök-

kenti a „9300 Általános tartalék” cím elôirányzatát

1440 E Ft-tal, egyidejûleg ugyanezen összeggel

megemeli a „7204 Egészségügyi feladatok” cím

dologi kiadási elôirányzatát. Felhatalmazza a fôpol-

gármestert, hogy a szükséges elôirányzat fedezetét

a rendelet-módosítást követôen azonnal utalja.

Határidô: a Fôvárosi Közgyûlés novemberi rendes

ülését követôen azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1770/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2009. évi költ-

ségvetésben az ágyi poloska fertôzöttség mértéke

miatt a négyszeri irtás fedezetére a „7204 Egész-

ségügyi feladatok” címen 4.800 E Ft elôirányzatot

biztosít dologi kiadásokra. 

Határidô: 2009. évi költségvetés elfogadása

Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 6. pontja: Javaslat az „Általános Iskola
és Diákotthon (Csalogány u.) létesítése” beruházás több-
let forrás biztosítására és engedélyokirata 4. sz. módosí-
tásának jóváhagyására.

Elôadó: Horváth Csaba
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Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1771/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az „Általános Iskola és Diákotthon

(Csalogány utca) létesítése” feladathoz a szükséges

többletforrást biztosítja. Ennek érdekében csök-

kenti a „9300 Általános tartalék” elôirányzatát 

40,9 M Ft-tal, ezzel egyidejûleg azonos összeggel

megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések”

címen belül az Általános Iskola és Diákotthon

(Csalogány utca) létesítése feladat elôirányzatát. 

A feladat összköltsége 2.200,0 M Ft-ra változik,

melyben az önkormányzati saját forrás 1.042,8 M Ft,

a beruházási hitel változatlanul 1.157,2 M Ft.

1772/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja az „Általános Iskola és Diákotthon

(Csalogány u.) létesítése” feladat engedélyokirata

4. sz. módosítását és felhatalmazza a fôpolgármes-

tert az engedélyokirat mellékletben szereplô tarta-

lommal történô aláírására.

Határidô: határozat megjelenését követô 15 napon

belül

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 7. pontja: Javaslat a Rajkó Oktatási és
Mûvészeti Alapítvány szerzôdéseinek jóváhagyására.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1773/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
közös megegyezéssel megszünteti a Talentum Kul-

turális Alapítvánnyal a 2002. október 7. napján kelt,

jelen elôterjesztéshez 1. sz. mellékletként csatolt

közoktatási megállapodást, jóváhagyja és megköti

a közoktatási megállapodást megszüntetô okiratot a

3. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a fô-

polgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidô: a döntést követô 30 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1774/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Közös  megegyezéssel  megszünteti  a  Talentum

Kulturális Alapítvánnyal a 2008. május 15. napján

kelt, jelen elôterjesztéshez 2. sz. mellékletként 

csatolt közszolgáltatási szerzôdést, jóváhagyja és

megköti a közszolgáltatási szerzôdést megszüntetô

okiratot a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal, és

felkéri a fôpolgármestert annak aláírására és kiadá-

sára.

Határidô: a döntést követô 30 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1775/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Rajkó Oktatási ésMûvé-

szeti Alapítvánnyal a közoktatási megállapodást a

jelen elôterjesztéshez csatolt 5. számú melléklet

szerinti tartalommal, és felkéri a fôpolgármestert a

megállapodás aláírására és kiadására.

Határidô: a döntést követô 30 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1776/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Rajkó Oktatási és Mûvé-

szeti Alapítvánnyal a közszolgáltatási szerzôdést a

jelen elôterjesztéshez csatolt 6. számú melléklet

szerinti tartalommal, és felkéri a fôpolgármestert a

megállapodás aláírására és kiadására. 

Határidô: a döntést követô 30 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1777/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a „8383 Talentum Kulturális Ala-

pítvány támogatása” cím elôirányzatának 13 317 E Ft-

tal történô csökkentésével egyidejûleg megemeli az

új „8321 Rajkó Oktatási és Mûvészeti Alapítvány

támogatása” cím elôirányzatát. 

A napirend 8. pontja: Javaslat a 2008. évi létszám-
leépítési pályázat II. ütemében részt vett szociális intéz-
mények létszámleépítési költségeivel kapcsolatos elszá-
molás elfogadására.

Elôadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1778/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a teljes létszámleépítéshez kapcso-

lódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetôsége ér-

dekében egyszeri jelleggel a „9114 Céltartalék az

önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó

kiadásokra” cím elôirányzatának 1375 E Ft ösz-

szeggel történô csökkentésével egyidejûleg módo-

sítja az érintett intézmények támogatási és kiadási

elôirányzatát az alábbiak szerint:

Kiadásból: személyi juttatás +1042 E Ft

munkaadókat terhelô 

járulékok +333 E Ft
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1779/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a Fôvárosi Ön-

kormányzat Idôsek Otthona Kútvölgyi út, a Fô-

városi Önkormányzat Idôsek és Pszichiátriai 

Betegek Otthona Virág B. u. és a Fôvárosi Önkor-

mányzat Idôsek Otthona Vámosmikola létszámle-

építéséhez kapcsolódó juttatások fedezetének át-

utalására.

Határidô: igénylésre azonnal 

Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1780/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt. hogy a pályázati kiírásnak megfelelôen

megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem ál-

líthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó

többlet feladatok ezt indokolttá teszik.

1781/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Elfogadja a központi költségvetésbôl a nem pá-

lyázható, munkaviszony megszüntetéssel összefüg-

gô egyéb kifizetések (a felmentési és végkielégíté-

si összegen felül a jubileumi jutalom, szabadság-

megváltás, 13. havi juttatások és egyéb kifizetések)

részletes kimutatását (jelen elôterjesztés 3. tábláza-

ta tartalmazza), melyeket a „9114 Céltartalék az

önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó

kiadásokra” címkódról biztosított.

A napirend 9. pontja: Javaslat a „Fogyatékosok és
Pszichiátriai Betegek Otthona Bucsuszentlászló, fôépület
tûzvédelmi rendszerének felújítása” tárgyú felújítási fel-
adat engedélyokiratának jóváhagyására.

Elôadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1782/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja a 348/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. határo-

zattal elfogadott „Értelmi Fogyatékosok Otthona

Csákánydoroszló földtávvezetékek cseréje” tárgyú

5585 azonosítószámú engedélyokirattal rendelkezô

felújítási feladat leállítását, és a felmerült költségek

elszámolását az alábbiak szerint:

Elôirányzat: 13 000 E Ft,

Felmerült költségek: 528 E Ft,

Maradvány: 12 472 E Ft,

továbbá megszünteti a 2112 címkódon szereplô

„Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló

földtávvezeték cseréje” tárgyú feladatot, s az abból

keletkezett maradványból megnöveli a „Fogyaté-

kosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Bucsu-

szentlászló fôépület tûzvédelmi rendszerének fel-

újítása” tárgyú feladatát. 

Határidô: azonnal

Felelôs: dr Demszky Gábor 
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Cím
Intézmény megnevezése Elôleg Pályázható

Nem Változás
kód pályázható +/–

2106 Fôv. Önk. Idôsek Otthona Halom u. 3 765 1 383  49 –2 333 
– személyi juttatások 2 852 1 048   37 –1 767 
– munkaadókat terhelô járulékok  913 335 12 –566 

2108 Fôv. Önk. Idôsek Otthona Kútvölgyi út 27 593 12 141  16 926 +1 474 
– személyi juttatások 20 904 9 198  12 822 +1 116 
– munkaadókat terhelô járulékok  6 689 2 943  4 104 +358 

2110 Fôv. Önk. Idôsek és Pszichiátriai Betegek 
Otthona Virág B. u. 4 893 432 6 080 +1 619 
– személyi juttatások 3 707 327 4 607 +1 227 
– munkaadókat terhelô járulékok 1 186 105 1 473 +392

2111 Fôv. Önk. Fogyatékosok és Pszichiátriai 
Betegek Otthona Bucsuszentlászló 1 925 891 388 –646 
– személyi juttatások 1 458 675 294 –489 
– munkaadókat terhelô járulékok 467 216 94 –157 

2123 Fôv. Önk. Idôsek Otthona Vámosmikola 11 650 1 266  11 645 +1 261 
– személyi juttatások 8 826 959 8 822 +955 
– munkaadókat terhelô járulékok 2 824 307 2 823 +306 

Összesen: 49 826 16 113  35 088 +1 375 
ebbôl: – személyi juttatások 37 747 12 207  26 582 +1 042 

– munkaadókat terhelô járulékok 12 079 3 906  8 506 +333

M.e.: ezer Ft
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1783/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Ennek érdekében csökkenti a „2112 Fôvárosi Ön-

kormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Csá-

kánydoroszló” címen belül a céljelleggel támoga-

tott intézményi felújítás „Értelmi Fogyatékosok

Otthona Csákánydoroszló földtávvezeték cseréje”

tárgyú feladat elôirányzatát 12 472 E Ft-tal. Egy-

idejûleg azonos összeggel megemeli a „2111 Fô-

városi Önkormányzat Fogyatékosok és Pszichiátri-

ai Betegek Otthona Bucsuszentlászló” cím kiadási

azon belül a céljelleggel támogatott intézményi fel-

újítási feladatai között szereplô „Fogyatékosok és

Pszichiátriai Betegek Otthona Bucsuszentlászló

fôépület tûzvédelmi rendszerének” felújítási feladat

elôirányzatát. 2008. évi elôirányzat 27 472 E Ft-ra

módosul. A 2009. évi ütem 10 000 E Ft. A felújítás

összköltsége 37 472 E Ft. 

1784/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „Fogyatékosok és Pszichiátriai Bete-

gek Otthona Bucsuszentlászló fôépület tûzvédelmi

rendszerének felújítása” tárgyú feladat engedély-

okiratát a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal és

felkéri a fôpolgármestert annak aláírására.

Határidô: a Fôvárosi Közgyûlés novemberi  ülésé-

tôl számított 30 nap

Felelôs: dr Demszky Gábor 

A napirend 10. pontja: Javaslat a Budapest, III. ke-
rület, Bécsi út 343. sz. alatti 19916/5 hrsz.-ú ingatlan 
értékesítésére vonatkozó pályázat kiírására.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1785/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-

gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló

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

delet) 18. § b) pontja alapján, a Vagyongazdálkodá-

si Keretszerzôdés 4/B. számú melléklet 58., 59. és

114. pontja alapján értékesítésre kijelölt és ilyen

céllal a BFVK Zrt. részére átadott 19914, 19915 

és 19916/5 hrsz.-ú forgalomképes ingatlanok tár-

gyában úgy dönt, hogy a Fôvárosi Önkormányzat

Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló

7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet (SZMSZ) 49. §

(9) bek. alapján a Gazdasági Bizottság Fôvárosi

Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti

tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007.

(XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 18. §

a) pontjában megállapított jogkörét eseti jelleggel

magához vonja, és a Fôvárosi Közgyûlés 1453/2008.

(IX. 25.) Fôv. Kgy. határozatával jóváhagyott 

ingatlan-csereszerzôdést jelen elôterjesztés III. sz.

mellékletét képezô tartalommal hagyja jóvá és köti

meg, valamint felhatalmazza a fôpolgármestert 

annak aláírására.

Határidô: 15 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1786/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
az 1453/2008. (IX. 25.) és 1454/2008. (IX. 25.)

Fôv. Kgy. határozatait hatályon kívül helyezi.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1787/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
csökkenti a „8513 Tárgyi eszközök és immateriális

javak értékesítése” cím bevételi elôirányzatát 

22 500 E Ft-tal, a „8201 Vagyongazdálkodási ke-

ret” cím kiadási, azon belül az önkormányzati be-

ruházások elôirányzatát 48 300 E Ft-tal, növeli a

„9300 Általános tartalék” cím kiadási elôirányzatát

25 800 E Ft-tal, és felkéri a fôpolgármestert, hogy

a költségvetési rendeletmódosítási javaslatot ter-

jessze a Közgyûlés elé.

Határidô: a Fôvárosi Közgyûlés decemberi rendes

ülése

Felelôs: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1788/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja a Budapest, III. kerület, Bécsi út 343 sz.

alatti 19916/5 hrsz.-ú felépítményes ingatlan nyil-

vános, 1 fordulós pályázati eljárásban történô 

értékesítésére irányuló, jelen elôterjesztés V. sz.

mellékletét képezô pályázati kiírást, és hozzájárul 

ahhoz, hogy a pályázati kiírás, a pályázathoz csa-

tolt adásvételi szerzôdés és a pályázat egyéb mel-

lékletei alapján az ingatlan 4 335 000 000 Ft + áfa

induló (minimál) vételáron meghirdetésre kerüljön.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1789/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, hogy a pályázat eredmé-

nyének/eredménytelenségének megállapítására,

valamint a pályázat eredményessége esetén az

adásvételi szerzôdés megkötésére vonatkozó javas-

latot terjessze a Fôvárosi Közgyûlés elé.

Határidô: 90 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor
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A napirend 11. pontja: Javaslat egyedi kérelmek tá-
mogatására a „8413 Sportcélú támogatás” cím elôirány-
zata terhére.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1790/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2008. évi elô-

irányzata (ezen belül a mûködési célú pénzeszköz-

átadás Áht.-n kívülre sorának) terhére az alábbi

szervezeteket támogatja:

Jóváhagyja, megköti a mellékelt támogatási szer-

zôdéseket (1–5. számú mellékletek) és felkéri a

fôpolgármestert azok aláírására.

Határidô: a Közgyûlés döntését követô 25 munka-

napon belül

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1791/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
A „8413 Sportcélú támogatás” cím 2008. évi elô-

irányzata terhére 1000 E Ft támogatást átcsoporto-

sít a „8353 Budapest Sport Egyesület támogatása”

cím mûködési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívül-

re sorára, a Budapest Sport Egyesület mûködési 

kiadásainak támogatására. 

A napirend 12. pontja: Javaslat a „Budapest, XIII.
ker., Esztergomi úti gyûjtôcsatorna” beruházás enge-
délyokiratának 2. sz. módosítására.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1792/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Budapest, XIII. ker., Esztergomi

úti gyûjtôcsatorna építési beruházást a megnöve-

kedett költségek ellenére is megvalósítja.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1793/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Budapest XIII. ker., Esztergomi úti

gyûjtôcsatorna c. beruházás engedélyokiratának 

2. sz. módosítását az elôterjesztés 1. sz. melléklete

szerinti tartalommal és egyben felkéri a fôpol-

gármestert annak aláírására.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1794/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy az Esztergomi úti gyûjtôcsatorna

projekt összköltségének változása, valamint a 

Róna u.–Kerepesi úti tehermentesítô gyûjtôcsator-

na feladat elhagyása miatt

– csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések”

címen belül az Esztergomi úti gyûjtôcsatorna

feladat 2008. évi elôirányzatát 788,4 M Ft-tal,

ezzel egyidejûleg azonos összeggel megemeli a

„9112 Évközi indítású beruházások” címen be-

lül a Fejlesztések átütemezésének tartaléka elô-

irányzatát.

– törli a „9112 Évközi indítású beruházások” cí-

men belül a Róna u.–Kerepesi úti tehermentesítô

gyûjtôcsatorna megnevezésû feladat 2009–2010.

évi ütemeit.

– megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések”

címen belül az Esztergomi úti gyûjtôcsatorna

feladat 2009. évi ütemét 159,3 M Ft-tal (2009.

évi üteme 1077,6 MFt, ebbôl FCSM-tôl átvett

32,0 M Ft, visszaigényelhetô Áfa 179,6 M Ft,

kiadás és forrás évek közötti ütemkülönbsége

866,0 M Ft, 2010. évi üteme 1349,1 M Ft, ebbôl

FCSM-tôl átvett 824,0 M Ft, visszaigényelhetô

Áfa 224,9 M Ft, kiadás és forrás évek közötti

ütemkülönbsége 300,2 M Ft.) Tehát az Esztergo-

mi úti gyûjtôcsatorna beruházási feladat össz-

költsége 2448,4 M Ft.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 13. pontja: Jelzôlámpás forgalomirányí-
tás létesítése a XIV., Fogarasi út–Bagolyvár u. kereszte-
zôdésében.

Elôadó: Hagyó Miklós
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Támogatás
Sorsz. Megnevezés Támogatott cél összege 

(E Ft-ban)

Erzsébetvárosi
Az „Évszakköszöntô

1.
Lendület SE

családi hétvégék” 1000

programsorozat kiadásaira   

2. 
Nemzeti A MACKÓ Kosárovi

Torna Egylet program kiadásaira 
500

Budapesti 
Utánpótlás nevelésre

3. Honvéd 
és mûködési kiadásokra

500

Sportegyesület 

Budapesti 

4.
Legyôzhetetlen Utánpótlás nevelésre

500
Feketék Kosár- és mûködési kiadásokra

labda Klub    

5. 
Kôbányai Utánpótlás nevelésre

Diákok SE  és mûködési kiadásokra 
500

Összesen: 4000 
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Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1795/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy Budapest Fôváros Önkormányzata

XIV. ker. Zugló Önkormányzatával közösen,

50–50%-os költségmegosztással a XIV., Fogarasi

út–Bagolyvár u. keresztezôdésében jelzôlámpás

forgalomirányítást létesít. Ennek érdekében csök-

kenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen

belül a „Forgalomirányítás fejlesztése 2008” feladat

elôirányzatát 15,0 M Ft-tal, ezzel egyidejûleg azo-

nos összeggel címen belül tervbe veszi a „XIV.,

Fogarasi út–Bagolyvár u. keresztezôdésében jelzô-

lámpás forgalomirányítás létesítése” címû feladatot.

1796/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Eseti jelleggel visszavonja a Városüzemeltetési és

Környezetgazdálkodási Bizottság jogkörét, és az

50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. rendelet 12. § (1) bek.

alapján jóváhagyja és megköti a „Jelzôlámpás forga-

lomirányítás létesítése a XIV., Fogarasi út–Bagolyvár

u. keresztezôdésében” megnevezésû beruházás pénz-

eszköz átadás-átvételi megállapodását az elôterjesz-

tés 2. sz. mellékletében foglaltak alapján, továbbá

felkéri a fôpolgármestert a megállapodás aláírására. 

Határidô: 30 napon belül

Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 14. pontja: Javaslat az Erzsébet híd dísz-
világításának megvalósítására.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1797/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy meg kívánja valósítani az Erzsébet

híd díszkivilágítását és kötelezettséget vállal arra,

hogy a feladat megvalósításához 156 M Ft forrást

biztosít. Ennek érdekében csökkenti a „9300 Ál-

talános tartalék” elôirányzatát 9,6 M Ft-tal, ezzel

egyidejûleg azonos összeggel tervbe veszi a „9112

Évközi indítású beruházások” címen belül az új

„Erzsébet híd díszvilágításának megvalósítása” fel-

adatot 250 M Ft-os összköltséggel, 2009. évi ütem

240,4 M Ft.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1798/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja az Erzsébet híd díszvilágításának meg-

valósítása tárgyú engedélyokiratot és felhatalmazza

a fôpolgármestert az 1. sz. melléklet szerinti enge-

délyokirat aláírására.

Határidô: 2008. december 

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1799/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Hozzájárul, hogy a Fôvárosi Önkormányzat az 

Erzsébet híd díszvilágításának megvalósítására a

japán féltôl pénzbeli hozzájárulást átvegyen, és fel-

hatalmazza a fôpolgármestert a Japán Magyar Ba-

ráti Társasággal kötött pénzeszköz átadás-átvételi

megállapodás aláírására a 2. sz. melléklet szerinti

tartalommal.

Határidô: 2008. december

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1800/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a Fôvárosi Köz-

gyûlés nevében fejezze ki köszönetét a japán

együttmûködô fél, illetve a tervezô asszony munká-

jáért, erôfeszítéseiért az Erzsébet híd díszvilágítá-

sának megvalósulásáért.

A napirend 15. pontja: Javaslat az „Egyesített Szent
István és Szent László Kórház - Rendelôintézet Merényi
Gusztáv Kórháza, traumatológiai felvonó felújítása”
megnevezésû engedélyokirat jóváhagyására.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1801/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja az „Egyesített Szent István és Szent

László Kórház–Rendelôintézet „D” jelû épület EEG

labor kialakítása, felújítása” megnevezésû, 5569

azonosítójú engedélyokiraton szereplô, folyamat-

ban lévô felújítási feladat leállítását és a felmerült

költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Elôirányzat: 10 000 E Ft 

Felmerült költségek: 0 000 E Ft

Maradvány: 10 000 E Ft

Úgy dönt, hogy az 5569 azonosítójú, „Egyesített

Szent István és Szent László Kórház-Rendelôinté-

zet „D” jelû épület EEG labor kialakítása, felújítása”

megnevezésû engedélyokiratra további kifizetés

nem történhet.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr Demszky Gábor

1802/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a Fôvárosi Önkor-

mányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról

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

léklet „XXV. A beruházási, felújítási tevékenység-

gel kapcsolatos hatáskörök” 1. pontja szerinti, a

fôpolgármesterre átruházott hatáskört és úgy dönt,

hogy jóváhagyja az „Egyesített Szent István és

Szent László Kórház- Rendelôintézet Merényi

Gusztáv Kórháza, traumatológiai felvonó felújítá-

sa” megnevezésû, 5782 azonosítójú feladat enge-

délyokiratát bruttó 10 000 E Ft bekerülési költség-
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gel és felhatalmazza a fôpolgármestert az enge-

délyokirat 2. sz. mellékletben szereplô tartalommal

való aláírására.

Határidô: a Fôvárosi Közgyûlés döntését követô

30 napon belül.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 16. pontja: Javaslat Budapest Fôváros
Önkormányzata 2008. évi költségvetésérôl szóló 15/2008.
(III. 15.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására.

Elôadó: Ikvai-Szabó Imre

A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja az elôterjesztô által módosított 68/2008.

(XII. 18.) önkormányzati rendeletét Budapest Fô-

város Önkormányzata 2008. évi költségvetésérôl

szóló 15/2008. (III. 15.) Fôv. Kgy. rendelet módo-

sításáról a melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1803/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
engedélyezi az alábbi alapítványok, társadalmi

szervezetek megjelölt összegû támogatásának át-

utalását a „8447 Fôpolgármesteri keret” cím terhére

1804/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy

– Budapest Fôváros Önkormányzata 2009., 2010.,

2011., 2012. és 2013. évi költségvetéseiben a

Budapest Fôváros Önkormányzatának hivatalos

lapja, a Fôvárosi Közlöny megjelentetéséhez

kapcsolódó közbeszerzési eljáráshoz szükséges

fedezetet a „7101 Igazgatási apparátus felada-

tai” címen biztosítja.

– Budapest Fôváros Önkormányzata 2009. decem-

ber hóra, továbbá 2010., 2011., 2012. és 2013.

évi költségvetéseiben a Fôpolgármesteri Hivatal

dolgozói részére étkezési utalvány beszerzéséhez

kapcsolódó közbeszerzési eljáráshoz szükséges

fedezetet a „7101 Igazgatási apparátus feladatai”

címen biztosítja.

Határidô: a 2009–2013. évi költségvetések készí-

tése

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 17. pontja: Fôvárosi szmogriadó rende-
let megújítása.

Elôadó: Hagyó Miklós

A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja 69/2008. (XII.10.) Fôv. Kgy. rendeletét

Budapest Fôváros szmogriadó-tervérôl az 1. számú

melléklet szerinti tartalommal. 

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1805/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

törvény (Ötv.) 101. § (1) bekezdés c) pontja alapján

felterjesztési jogával élve a 2. számú melléklet sze-

rinti tartalommal kezdeményezi a Kormánynál a

levegôtisztaságot, a környezet védelmét és a közle-

kedést érintô jogszabályok módosítását és egyúttal

felkéri a fôpolgármestert a Miniszterelnök úrnak írt

levél aláírására.

Határidô: a döntést követô 20 munkanapon belül

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 18. pontja: Javaslat a Budapest Ösztöndíj
Programról szóló 44/2008. (IX. 10.) Fôv. Kgy. rendelet fe-
lülvizsgálatára a Közép-Magyarországi Regionális Köz-
igazgatási Hivatal vezetôje által tett B-31-21547/2008.
számú törvényességi észrevétel alapján.

Elôadó: Devánszkiné dr. Molnár Katalin

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1806/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Közép-Magyarországi Regionális

Közigazgatási Hivatal vezetôje B-31-21547/2008.

számú törvényességi észrevételét elfogadja.

A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal

70/2008. (XII.10.) önkormányzati rendeletét a 

Budapest Ösztöndíj Programról szóló 44/2008.

(IX. 10.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1807/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, hogy a Közgyûlés dön-

tésérôl tájékoztassa a Közigazgatási Hivatal veze-

tôjét.

Határidô: a döntést követô 5 napon belül

Felelôs: dr. Demszky Gábor
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a)
Óbuda Fogyatékos Gyermekeiért 

Alapítvány 
30 E Ft

b) Budapest Sport Egyesület  500 E Ft  

c)
Beregszászi Közigazgatási Hivatal 

„Beregvidéki Múzeum” 
200 E Ft

d) Mozgássérültek Budapesti Egyesülete 300 E Ft  

e) Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség 1000 E Ft  

f) Prof. Dr. Kováts István Alapítvány 600 E Ft
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A napirend 19. pontja: A Kelenföldi pályaudvar tér-
ségébe tervezett intermodális csomópont fejlesztési kon-
cepciója.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1808/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy elviekben egyetért a Kelenföldi

pályaudvar intermodális csomópont fejlesztésének

elsô ütemére készült koncepció elôterjesztésben fog-

lalt fôbb elemeivel, és egyetért azzal, hogy a fejlesz-

tés ütemezésénél a metróépítés elsôbbségét minden-

képpen biztosítani kell. Felkéri a fôpolgármestert,

hogy a fejlesztésben érdekelt társaságokkal, ingat-

lan-tulajdonosokkal folytasson egyeztetéseket és az

annak eredményeként elôkészített megállapodás-ter-

vezeteket terjessze a Közgyûlés elé.

Határidô: az egyeztetésekre azonnal, a megállapo-

dás-tervezetek beterjesztésére 60 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1809/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Kezdeményezi a Magyar Nemzeti Vagyonkezelô

Részvénytársaságnál a Magyar Állam tulajdonában

lévô 2818/2 hrsz. ingatlan a fôváros részére történô

átadását, az ôrmezôi oldali metró kijárat megvaló-

sítási feltételeinek megteremtése érdekében.

1810/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal a 2818/2 hrsz. ingatlan tu-

lajdonjogának ingyenes megszerzésére vonatkozó

igény pozitív elbírálása esetén a tulajdonba adás ér-

dekében felmerülô költségek megtérítésére.

1811/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a jelen elôterjesz-

tés 3. sz. mellékletét képezô igénybejelentést és

nyilatkozatot írja alá.

Határidô: döntést követô 30 napon belül

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1812/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy háromhavonta, a

metróbiztosi jelentés keretén belül tájékoztassa 

a Fôvárosi Közgyûlést a projekt állásáról.

Határidô: folyamatos

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1813/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy vizsgáltassa meg

és tegyen javaslatot a projekt elôkészítésével és a

koordinációs feladatainak ellátásával kapcsolatos

lehetséges szervezeti megoldásokra, a megvalósí-

táshoz javasolt struktúra létrehozására, figyelem-

mel a Parking Kft. által ellátható szolgáltatási fel-

adatokra is. 

Határidô: 30 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1814/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy vizsgálja meg a

Kelenföldi pályaudvar intermodális csomópont fej-

lesztésével kapcsolatos elôkészítô tevékenység el-

látásához szükséges forrásigényt.

Határidô: 30 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1815/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a Fôvárosi Közgyû-

lés döntéseirôl tájékoztassa Újbuda Önkormányza-

tát, és kérje a kerületi testület segítségét a területre

készülô Kerületi Szabályozási Terv jóváhagyási fo-

lyamatának a felgyorsítása érdekében, mivel annak

jóváhagyása nélkül az elhatározott fejlesztések, és

így az intermodalitás nem valósítható meg.

Határidô: 30 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1816/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 2008. december 10-ére elnapolja a

„Javaslat a „Fôvárosi Egészségközpont Zrt.” meg-

alapításával kapcsolatos döntésekre” címû napi-

rend tárgyalását.

A napirend 21. pontja: Budapest Szíve Program
Reprezentatív kaputérség, illetve Hídfôterek és új pesti
korzó kiépítése címû kiemelt projektek egyes kérdései.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre, dr. Steiner

Pál

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1817/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja „Budapest Szíve Program – Hídfôterek

és új pesti korzó, Reprezentatív kaputérség” címû

kiemelt projektek jelen elôterjesztésben írt projekt-

tartalmát, és felkéri a fôpolgármestert, hogy a pro-

jekttartalomnak megfelelôen a részletes projektja-

vaslatot a szükséges mellékletekkel együtt írja alá

és nyújtsa be a Közremûködô Szervezetnek.

Határidô: 2008. november 28.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1818/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja az 1. számú melléklet szerinti Akció-

területi Terveket és felkéri a fôpolgármestert annak
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– a pályázati dokumentáció részeként történô – be-

nyújtására.

Határidô: 2008. november 28.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1819/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Kijelenti, hogy kötelezettséget vállal a „Budapest

Szíve Program – Hídfôterek és új pesti korzó” 

projekt megvalósításához szükséges önerô mérté-

kéig (2009. évben 211 900 000 Ft, 2010. évben 

219 900 000 Ft)

Határidô: 2008. november 28.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1820/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Kijelenti, hogy kötelezettséget vállal a „Budapest

Szíve Program – Reprezentatív kaputérség” projekt

megvalósításához szükséges önerô mértékéig (2009.

évben 318 700 000 Ft, 2010. évben 347 500 000 Ft).

Határidô: 2008. november 28.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1821/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Elviekben egyetért, hogy a „Budapest Szíve Prog-

ram – Reprezentatív kaputérség, illetve a Hídfô-

terek és új pesti korzó” projektek megvalósítási fel-

adatainak ellátására Budapest Szíve Városfejlesztô

Kft. elnevezéssel társaságot kíván létrehozni,

amelynek létrehozása a támogatás elnyerésének

feltétele. A társaság korlátolt felelôsségû társaság

formában alakul meg, az üzletrészek 100%-os tu-

lajdonosa Budapest Fôváros Önkormányzata lesz.

1822/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy készítse elô a Tár-

saság létesítô okiratát és a kapcsolódó dokumentá-

ciót, valamint a Fôvárosi Önkormányzat és a Társa-

ság között létrejövô közszolgáltatási szerzôdést, és

azokat terjessze a Fôvárosi Közgyûlés elé.

Határidô: 2009. március 31.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1823/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Felhatalmazza dr. Steiner Pál stratégiai városfej-

lesztési tanácsnokot, a Projekt Irányító Bizottság

elnökét, hogy a Budapest Szíve projektrôl és az

azokhoz kapcsolódó magánerôs befektetésekrôl

szóló megállapodások kidolgozása és megkötésé-

nek elôkészítése során képviselje a Fôvárosi Ön-

kormányzatot.

Határidô: 2009. március 31.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1824/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy Budapest Fôváros Önkormányzata

a Közép-Magyarországi Operatív Program-KMOP-

5.2.2/A-2008-001 azonosítójú, „Budapest Szíve

Program – Belváros új fôutcájának kiépítése pro-

jekt – I. ütem” címû pályázaton az V. kerület Bel-

város-Lipótváros Önkormányzatának részvételét

támogatja és felhatalmazza a fôpolgármestert a pá-

lyázat beadásához szükséges 2–4. számú mellékle-

tek szerinti tartalommal tulajdonosi hozzájárulás és

fenntartói nyilatkozatok aláírására.

Határidô: 2008. november 28.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1825/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a tulajdonosi hoz-

zájárulás és fenntartói nyilatkozatokhoz szükséges

külön megállapodást –, amelyben Budapest Fôvá-

ros Önkormányzata és Budapest Fôváros V. kerület

Belváros-Lipótváros Önkormányzata rendelkezik a

tulajdonosi hozzájárulásban szereplô ingatlanon

történô fejlesztések fenntartási, üzemeltetési és

egyéb feltételeirôl – terjessze a Fôvárosi Közgyû-

lés 2008. december havi rendes ülésére.

Határidô: 2008. december 18.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 22. pontja: Egyeztetés területhasználati
engedély kiadásáról.

Elôadók: Hunvald György, Wertán Zsolt

A Fôvárosi Közgyûlés

a befogadott módosítással megalkotja 71/2008.

(XII.10.) önkormányzati rendeletét a Fôvárosi Ön-

kormányzat tulajdonában lévô közterületek hasz-

nálatáról és rendjérôl szóló 60/1995. (X. 20.) Fôv.

Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1826/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bi-

zottságot, hogy a 2009. évi novemberi közgyûlésre

készítsen elôterjesztést a rendeletmódosítást köve-

tôen eltelt egy év tapasztalatainak összegzésével, a

felmerült problémákra vonatkozó megoldási javas-

latokkal.

Határidô: 2009. november 30.

Felelôs: a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bi-

zottság elnöke

A napirend 23. pontja: Javaslat a Károlyi Sándor
Kórház és Rendelôintézet Jókai utcai gyermek-szakren-
delô gyermek fogszabályozási feladatának Budapest
Fôváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota
Önkormányzat részére történô átadására.

Elôadó: Horváth Csaba
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Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1827/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
eseti jelleggel magához vonja a Fôvárosi Önkor-

mányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról

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

melléklet VII. 41. pontjában a fôpolgármesterre át-

ruházott, valamint a Fôvárosi Önkormányzat va-

gyonáról a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok

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

rendelet 42. § a) pontjában a Gazdasági Bizottság-

ra, valamint az Egészségügyi és Szociálpolitikai

Bizottságra átruházott hatáskörét, és úgy dönt,

hogy a Fôvárosi Önkormányzat Károlyi Sándor

Kórház és Rendelôintézet Jókai utcai Gyermek-

szakrendelôben mûködô gyermek fogszabályozási

járóbeteg-szakellátási feladatot – területi ellátási

kötelezettséggel és az alábbi táblázatban szereplô

járóbeteg-szakellátási kapacitással, a feladat ellá-

táshoz szükséges eszközök ingyenes tulajdonba

adásával – 2009. január 1-jétôl átadja Budapest

Fôváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Új-

palota Önkormányzat, valamint az Önkormányzat

fenntartásában mûködô Budapest Fôváros XV. ke-

rület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkor-

mányzat Egészségügyi Intézménye részére.
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Átadó Szolgáltató Átvevô Szolgáltató 

Fôvárosi Önkormányzat Budapest Fôváros XV. Kerület

Szolgáltató neve Károlyi Sáándor Kórház Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 

és Rendelôintézet Önkormányzati Egészségügyi Intézménye

Szakrendelések neve Gyermek fogszabályozás (012121321, 012121322)  

Szakrendelési óra Szakorvosi Nem szakorvosi Szakorvosi Nem szakorvosi  

60 0 60 0 

1828/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Egyben jóváhagyja és megköti a jelen elôterjesztés

2. sz. mellékletét képezô megállapodást, és felkéri

a fôpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidô: 2008. december 1.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 24. pontja: Javaslat TISZK pályázatok
támogatási szerzôdéseinek megkötésére.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1829/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a támogatási szerzôdést az

1. sz. melléklet szerinti tartalommal az ESZA Kht.-

val a TÁMOP 2.2.3. Petrik TISZK projektre és 

felhatalmazza a fôpolgármestert a szerzôdés aláírá-

sára és kiadására.

Határidô: a döntést követô 30 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1830/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
A TÁMOP 2.2.3. pályázatok utófinanszírozása mi-

att 40 000 E Ft visszatérítendô támogatási kölcsönt

nyújt a Petrik TISZK projektet megvalósító Petrik

Lajos Két Tanítási Nyelvû Vegyipari, Környezet-

védelmi és Informatikai Szakközépiskolának (cím-

kód: 3517); melynek érdekében kötelezettséget 

vállal 2009. december 31-i elszámolással arra, hogy

az átmeneti finanszírozási idôszak alatt engedélyezi

a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvû Vegyipari, Kör-

nyezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskolának

a 40 000 E Ft összeg leutalását, az Öveges József

Gyakorló Középiskola és Szakiskolának a 40 000 E

Ft összeg leutalását, valamint a Raoul Wallenberg

Humán Szakképzô Iskola és Gimnáziumnak a 

40 000 E Ft összeg leutalását azzal, hogy a fedeze-

tet a 2009. évi költségvetésében biztosítja.

Határidô: a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és

költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet, illetve

Budapest Fôváros Önkormányzata 2009. évi költ-

ségvetésérôl szóló rendelet elfogadása

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1831/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fôvárosi Önkormányzat

és a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvû Vegyipari,

Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépisko-

la között létrejött kölcsönszerzôdést a 7. számú

melléklet szerinti tartalommal

Határidô: a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és

költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet hatály-

balépését követôen azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1832/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja az Öveges József Gyakorló Középiskola

és Szakiskola (1118 Budapest, Beregszász út 10.)
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alapító okirat módosítását a 2/a. számú melléklet

szerinti tartalommal.

Határidô: döntést követô 30 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1833/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Raoul Wallenberg Humán Szakképzô

Iskola és Gimnázium (1083 Budapest, Ludovika

tér 1.) alapító okirat módosítását a 3/a. számú mel-

léklet szerinti tartalommal.

Határidô: döntést követô 30 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1834/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvû

Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szak-

középiskola (1146 Budapest, Thököly út 48–54.)

alapító okirat módosítását a 4/a. számú melléklet

szerinti tartalommal.

Határidô: döntést követô 30 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1835/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Terézvárosi Kereskedelmi Szakkö-

zépiskola és Szakiskola (1064 Budapest, Szondy u.

41.) alapító okirat módosítását a 6/a. számú mel-

léklet szerinti tartalommal.

Határidô: döntést követô 30 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1836/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert a 2/a., 3/a., 4/a. és 6/a.

számú mellékletekben található alapító okirat mó-

dosítások aláírására és a 2/b., 3/b., 4/b. és 6/b. szá-

mú mellékletek szerinti egységes szerkezetbe fog-

lalt alapító okiratok aláírására és kiadására.

Határidô: döntést követô 30 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1837/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az Észak Pesti Térségi 

Integrált Szakképzô Központ Kht.-val kötendô köl-

csönszerzôdés 2. sz. módosítását az 5/c. sz. mel-

léklet szerinti tartalommal, melynek értelmében a 

kölcsön visszafizetési határideje 2009. március 31-re

módosul. Felhatalmazza a fôpolgármestert a szer-

zôdés módosításának aláírására és kiadására.

Határidô: döntést követô 30 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1838/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a támogatási szerzôdést a 

8. sz. melléklet szerinti tartalommal az ESZA 

Kht.-val a TÁMOP 2.2.3. Dél-budai TISZK pro-

jektre és felhatalmazza a fôpolgármestert a szer-

zôdés aláírására és kiadására.

Határidô: döntést követô 30 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1839/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a támogatási szerzôdést a 

9. sz. melléklet szerinti tartalommal az ESZA 

Kht.-val a TÁMOP 2.2.3. Humán TISZK projektre

és felhatalmazza a fôpolgármestert a szerzôdés alá-

írására és kiadására.

Határidô: döntést követô 30 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1840/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
A TÁMOP 2.2.3. pályázatok utófinanszírozása mi-

att 40 000 E Ft visszatérítendô támogatási kölcsönt

nyújt a Dél-budai projektet megvalósító Öveges 

József Gyakorló Középiskola és Szakiskolának

(címkód: 3323), illetve 40 000 E Ft visszatérítendô

támogatási kölcsönt nyújt a Humán TISZK Raoul

Wallenberg Humán Szakképzô Iskola és Gimnázi-

umnak (címkód: 3324), melynek érdekében kötele-

zettséget vállal 2009. december 31-i elszámolással

arra, hogy az átmeneti finanszírozási idôszak alatt

engedélyezi az Öveges József Gyakorló Középis-

kola és Szakiskolának a 40 000 E Ft összeg leuta-

lását, valamint a Raoul Wallenberg Humán Szak-

képzô Iskola és Gimnáziumnak a 40 000 E Ft ösz-

szeg leutalását azzal, hogy a fedezetet a 2009. évi

költségvetésében biztosítja.

Határidô: a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és

költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet, illetve

Budapest Fôváros Önkormányzata 2009. évi költ-

ségvetésérôl szóló rendelet elfogadása

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1841/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fôvárosi Önkormányzat

és az Öveges József Gyakorló Középiskola és

Szakiskola között létrejött kölcsönszerzôdés a 

10. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidô: a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és

költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet hatály-

balépését követôen azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1842/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fôvárosi Önkormányzat

és a Raoul Wallenberg Humán Szakképzô Iskola 

és Gimnázium között létrejött kölcsönszerzôdést a

11. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidô: a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és

költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet hatály-

balépését követôen azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 25. pontja: Javaslat a Tótfalusi Kis Mik-
lós Nyomdászképzésért Közalapítvány megszüntetésére.

Elôadó: Horváth Csaba
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Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1843/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
a Polgári Törvénykönyvrôl szóló 1959. évi IV. tör-

vény 74/E. § (3) bekezdése alapján kezdeményezi

az 1626/2001. (IX. 26.) Fôv. Kgy. határozattal lét-

rehozott Tótfalusi Kis Miklós Nyomdászképzésért

Közalapítvány (1084 Budapest, Tolnai Lajos u.

4–10.) megszüntetését.

1844/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Felhatalmazza a fôpolgármestert, hogy járjon el a

Fôvárosi Bíróságnál és kérelmezze az alapító nevé-

ben a Tótfalusi Kis Miklós Közalapítvány meg-

szüntetését.

Határidô: döntést követô 60 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1845/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Tótfalusi Kis Miklós Nyomdász-

képzésért Közalapítvány megszûnésével a pénzügyi

kötelezettségek teljesítését követôen, – a hitelezôk

kielégítése után – megmaradó pénzbeli vagyont a

„HOSTIS” Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazda-

sági Szakképzési Közalapítvány támogatására for-

dítja.

Határidô: a Közalapítvány megszüntetésérôl szóló

bírósági végzés jogerôre emelkedését követô 60 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 26. pontja: Javaslat a II. kerület, Árpád
fejedelem út szabályozására és egyes közterületi ingatla-
nok tulajdonjogának rendezésére.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1846/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-

gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló

75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 16. § (1) be-

kezdésében, valamint a 45. § (1) bekezdésében fog-

laltak alapján úgy dönt, hogy megköti az elô-

terjesztéshez csatolt, egyes közterületi ingatlanok

tulajdonjog-rendezésérôl szóló megállapodást Bu-

dapest Fôváros II. kerület Önkormányzatával a 

2. számú melléklet szerinti tartalommal.

1847/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Egyetért a Budapest II. kerület, Árpád fejedelem út

szabályozására elkészült T-70479 ttsz.-ú térrajz

szerinti változásokkal, és megköti a hozzátartozó

megállapodást Budapest Fôváros II. kerület Önkor-

mányzatával a 6. számú melléklet szerinti tarta-

lommal.

1848/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a megállapodások

és a térrajz aláírására.

Határidô: 90 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 27. pontja: A Fôvárosi Önkormányzat
2008-2010. évi útfelújításokra vonatkozó program enge-
délyokirat II. számú módosítása.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1849/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja a Fôvárosi Önkormányzat 2008-2010.

évi útfelújításokra vonatkozó program engedélyok-

iratának II. számú módosítását, az 1. számú mel-

léklet szerinti 19.882 M Ft összes költséggel és az

útlistát (170 db és 135,5 km) a kerületi önkormány-

zatokkal egyeztetett, pontosított tartalommal és fel-

kéri a fôpolgármestert annak aláírására.

Határidô: 15 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1850/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal, hogy a VII–XIV. kerület,

Thököly út (Baross tér–Hungária krt.) ideiglenes

jellegû felújításának befogadása miatt 2010. évre

350 M Ft költségvetési elôirányzatot biztosít.

Határidô: 2008. decemberi rendes közgyûlést

követô 15 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1851/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal a XVI. kerület, Mátyás ki-

rály út 2009. évi felújításához 50 M Ft összegben,

a megvalósítás helyszínét az 1. sz. mellékletben

szerepelteti.

A napirend 28. pontja: A „Városliget Kapuja” (Vá-
rosligeti Mûjégpálya rekonstrukciója) címû kiemelt pro-
jekt támogatási szerzôdésének megkötése.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1852/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a Nemzeti Fejlesztési Ügy-

nökség képviseletében eljáró Pro Regio Közép-

Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgálta-

tói Kht., mint Közremûködô Szervezet és Budapest

Fôváros Önkormányzata között a „A Városliget 

kapuja (Városligeti Mûjégpálya pálya- és épület-

együttes rekonstrukciója)” címû kiemelt projekt

Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a Ma-
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gyar Köztársaság 2008. évi költségvetésébôl el-

nyert támogatása tárgyában megkötendô támogatá-

si szerzôdést a 2. számú melléklet szerinti tartalom-

mal és felkéri a fôpolgármestert annak aláírására.

Határidô: a közgyûlési döntést követô 5 munkana-

pon belül

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1853/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal a 2009–2010-es évekre a 

„A Városliget kapuja (Városligeti Mûjégpálya pá-

lya- és épületegyüttes rekonstrukciója)” c. kiemelt

projekt Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a

Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésébôl

történô megvalósításához szükséges 32,44%-os

önerô, azaz 1 524 200 000 Ft erejéig.

Határidô: a Közgyûlés következô rendes ülése

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1854/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Fôvárosi Önkormányzat vagyo-

náról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok

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

rendelet (Vagyonrendelet) 7. § (1) bek., illetve 

17. § b) pontja értelmében a 29732/1 hrsz.-ú, ter-

mészetben az 1146 Budapest, Olof Palme sétány 

5. sz. alatt található Városligeti Mûjégpálya ingat-

lan forgalomképességi besorolását megváltoztatja

és forgalomképtelenné nyilvánítja.  Felkéri a fôpol-

gármestert, hogy  intézkedjen a Vagyonrendelet e

határozatnak megfelelô módosítása iránt.

Határidô: a Fôvárosi Közgyûlés soron következô

rendes ülése

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 29. pontja: Végleges pénzeszköz átadás-
átvételrôl szóló megállapodás megkötése a LIDL Bt.-vel
a Budapest, XV. ker., P 112 jelû Régi Fóti út–Szilas-patak
feletti közúti híd átépítéséhez kapcsolódóan.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1855/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
hatályon kívül helyezi az 1355/2007. (VIII. 30.)

Fôv. Kgy. határozatát, egyidejûleg – eseti jelleggel

elvonva a Gazdasági Bizottságra átruházott hatás-

kört – úgy dönt, hogy jóváhagyja, megköti a LIDL

Magyarország Kereskedelmi Betéti Társasággal a

2. sz. melléklet szerinti végleges pénzeszköz át-

adás-átvételi megállapodást és felhatalmazza a

fôpolgármestert a megállapodás aláírására. 

Határidô: 15 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 30. pontja: Javaslat közszolgáltatási
szerzôdések módosítására és megkötésére.

Elôadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1856/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti 2009. január 1-jei hatállyal

a Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú

Társasággal a 4. sz. melléklet szerinti határozatlan

idejû módosított közszolgáltatási szerzôdést, egyi-

dejûleg a Fôvárosi Önkormányzat 2009. évi költ-

ségvetésében a „8339 Pomázi Rehabilitációért Ala-

pítvány” címre 9 977 000 Ft összegû elôirányzatot

biztosít.

1857/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti 2009. január 1-jei hatállyal

2009. december 31-ig a Motiváció Mozgássérül-

teket Segítô Alapítvánnyal az 5. sz. melléklet sze-

rinti határozott idejû közszolgáltatási szerzôdést,

egyidejûleg a Fôvárosi Önkormányzat 2009. évi

költségvetésében a „8330 Motiváció Alapítvány”

címre 20 000 000 Ft összegû elôirányzatot biztosít.

1858/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti 2009. január 1-jei hatállyal

2009. december 31-ig a Nap Klub Alapítvánnyal a

6. sz. melléklet szerinti határozott idejû közszolgál-

tatási szerzôdést, egyidejûleg a Fôvárosi Önkor-

mányzat 2009. évi költségvetésében a „8334 Nap

Klub Alapítvány” címre 1 870 000 Ft összegû elô-

irányzatot biztosít.

1859/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert a közszolgáltatási

szerzôdések aláírására.

Határidô: 2009. évi költségvetés tervezése

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 31. pontja: Elôterjesztés a Budapest, II.
kerület, Szakadék úti szennyvízcsatornának, mint állami
vagyonnak az átvételéhez szükséges igénylésérôl.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1860/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a 75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. ren-

delet 41. §-a, továbbá az állami vagyonról szóló

2007. évi CVI. törvény 36. §-a alapján meg kíván-

ja szerezni – természetben a Budapest, II. kerület,

Szakadék úti, a Magyar Köztársaság Katonai Fel-
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derítô Hivatal beruházásában épült, 1 475 000 Ft

értékû, befejezetlen beruházásként nyilvántartott,

25,8 méter hosszúságú szennyvízcsatorna tulajdon-

jogát.

1861/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Az ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba

vétele érdekében felkéri a fôpolgármestert, hogy az

állami vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó

254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 50. §-a szerint 

60 munkanapon belül nyújtsa be a tulajdonszerzési

igényt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelô Zártkö-

rûen mûködô Részvénytársaságnak, valamint az

igénybejelentést és a kérelmezô nyilatkozatot a

mellékletek szerinti tartalommal írja alá.

Határidô: a döntést követô 60 munkanap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 32. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás a
Gellért rakparti monitoring kút fúrására.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1862/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô Buda-

pest XI. ker., Szent Gellért rakpart 5537/5 hrsz.-ú

ingatlan tekintetében a 75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy.

rendelet 16. § (1) bekezdésben foglalt hatáskörében

eljárva megadja a tulajdonosi hozzájárulását az in-

gatlanon monitoring kút létesítése céljából. Jóvá-

hagyja az elôterjesztés 3. sz. mellékletét képezô tu-

lajdonosi hozzájárulást és felkéri a fôpolgármestert

a tulajdonosi hozzájárulás aláírására.

Határidô: 15 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 33. pontja: Javaslat a Budapesti Közle-
kedési Szövetség 2009. évi költségvetési igényére, vala-
mint a BKSZ Kht. társasági szerzôdésének módosítására.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1863/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
támogatja, hogy a Fôpolgármesteri Hivatal a BKSZ

Budapesti Kht. taggyûlésén jóváhagyja a BKSZ

társasági szerzôdésének 6.sz. módosítását az 1.sz.

melléklet szerinti tartalommal.

Határidô: a BKSZ Kht. taggyûlésének következô

ülése

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1864/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a Budapesti Közlekedési Szö-

vetség 2009. évi finanszírozási megállapodását 

a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a

fôpolgármestert a megállapodás aláírására és annak

alapján a szükséges intézkedések megtételére.

Határidô: 30 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1865/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2009. évi költ-

ségvetésében 1 208 616 E Ft-ot biztosít a Budapes-

ti Közlekedési Szövetség támogatására, amelybôl

929 616 E Ft-ot a szolgáltató társaságok 2009. évi

kompenzációs igényére, 101 000 E Ft céltartalékot

a 2008. évi elszámolás eredményeként várhatóan

felmerülô többletigény fedezésére, 10 000 E Ft cél-

tartalékot a BKSZ céljait szolgáló infrastruktúra

fejlesztési projektek elôkészítésének és megvalósítá-

sának társfinanszírozására, valamint 168 000 E Ft-ot

a Budapesti Közlekedés Szervezô Kht. támogatásá-

ra biztosít.

Határidô: a 2009. évi költségvetés készítése 

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 34. pontja: Hírközlési berendezések 
kártalanítási- és ellenszolgáltatási díja, a 2122/2003.
(XI. 27.) Fôv. Kgy. határozat módosítása.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1866/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

tv. 9. § (3) bekezdése alapján úgy határoz, hogy a

2122/2003. (XI. 27.) Fôv. Kgy. határozatát vissza-

vonja.

1867/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Elfogadja a jelen elôterjesztés 2. számú mellékleté-

ben megállapított, a hírközlési szolgáltatók által fize-

tendô kártalanítási és ellenszolgáltatási mértékekre

vonatkozó, a díjelengedéssel kapcsolatos szabályok-

kal kiegészített szempontokat, továbbá felkéri a Gaz-

dasági Bizottságot és a Kiemelt Fejlesztések Bizott-

ságát, hogy átruházott hatáskörükben ezen szem-

pontok figyelembevételével hozzák meg döntéseiket.

Határidô: folyamatos

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 35. pontja: A Rác Sikló projekt megvaló-
sítására vonatkozó megállapodás.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre
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Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1868/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Rác Sikló és parkológarázs” pro-

jekt megvalósításának folytatása érdekében a

Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-

gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló

75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 16. § (1) be-

kezdése alapján jóváhagyja, megköti az elôter-

jesztés 6. számú mellékletét képezô szerzôdést

Budapest, I. Kerület Önkormányzatával, és a Rác 

Sikló Kft.-vel, az elôterjesztés 7. számú mellékletét

képezô megszüntetô megállapodást a Rác Nosztal-

gia Kft.-vel, a Rác Sikló Kft.-vel, valamint a Buda-

pest Gyógyfürdôi és Hévizei Zrt.-vel. Felhatalmaz-

za a fôpolgármestert a szerzôdés és a megszüntetô

megállapodás aláírására.

Határidô: 15 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1869/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a Városfejlesztési és Városképvédelmi

Bizottságot, hogy a Fôvárosi Önkormányzathoz

benyújtott terveket megvizsgálva (az esetleges ész-

revételezés jogának gyakorlásával) az építési enge-

délyezési és a kapcsolódó vasúthatósági létesítési

engedélyezési eljáráshoz szükséges tulajdonosi

hozzájárulás kiadása iránt intézkedjék.

Határidô: 45 nap

Felelôs: Városfejlesztési és Városképvédelmi Bi-

zottság elnöke 

A napirend 36. pontja: Budapest Komplex Integrált
Szennyvízelvezetése Projekt pályázatának benyújtása.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1870/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy „Budapest komplex integrált szenny-

vízelvezetése” projekt néven pályázatot nyújt be a

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, „KEOP-2008-

1.2.0. Szennyvízelvezetés és tisztítás” címen meg-

hirdetett felhívásának elsô fordulójára a projekt

elôkészítéséhez igénybe vehetô pénzügyi támoga-

tás elnyerése érdekében. Felhatalmazza a fôpol-

gármestert, hogy a pályázati dokumentációt a jelen

elôterjesztésben és annak mellékleteiben foglalt

tartalomnak megfelelôen írja alá és nyújtsa be.

Határidô: 2008. november 28.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1871/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
A projekt-elôkészítéshez kapcsolódó önerô pénz-

ügyi fedezetének megalapozását célzó, egyes forrá-

sok rendelkezésre bocsátásának igazolásaként kije-

lenti, hogy a „KEOP-2008-1.2.0. Szennyvízelve-

zetés és tisztítás” c. felhívására benyújtásra kerülô

„Budapest komplex integrált szennyvízelvezetése”

c. projekt elôkészítési munkáira a Fôvárosi Önkor-

mányzat a „Budapest teljes körû csatornázásának

befejezô szakasza” feladat keretében 2007. decem-

ber 31-ig 2.728,0 M Ft-ot fordított. A projekt

elôkészítésére a Fôvárosi Önkormányzat 2008. évi

költségvetésében 656,0 M Ft áll rendelkezésre. 

A napirend 37. pontja: Budapest stratégiai zajtér-
képéhez tartozó intézkedési terv elfogadása és a „Buda-
pest és vonzáskörzete zajtérképe” címû projekt lezárása.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1872/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a napirendi vitát újból megnyitja.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1873/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja Budapest Fôváros stratégiai zajtérképére

épülô véglegesített és a stratégiai zajtérkép honlap-

ján közzétett intézkedési tervet és annak összefog-

lalóját.

1874/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy gondoskodjon a

stratégiai zajtérképre épülô intézkedési terv betar-

tásához, illetve a stratégiai zajtérkép aktualitásának

biztosításához szükséges szakmai és jogi szabályo-

zás kidolgoztatásáról és – szükség esetén – a köz-

ponti szabályozás kialakítása érdekében gyakorolja

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

törvény szerinti jogalkotás kezdeményezésére irá-

nyuló felterjesztési jogot.

Határidô: 2009. október 31.

Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1875/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy vizsgálja meg a

társulási megállapodás, valamint a beruházás befe-

jezését követô fenntartási feladatok végrehajtásá-

nak feltételeit, szükség szerint kezdeményezze a

társulási megállapodás módosítását.

Határidô: 2009. június 30.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1876/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Lemond a „Budapest és vonzáskörzete zajtérképe”

címû projekt megvalósításra során fel nem hasz-

nált, az Európai Unió és a hazai központi költség-

60 FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2009. február 27.

2009._3.sz.qxd  2/20/2009  1:45 PM  Page 60



vetés által nyújtott 1 062 101 Ft támogatásról (ebbôl

az ERFA támogatás 796 576 Ft, a GKM-tôl kapott

támogatás 265 525 Ft), és felhatalmazza a fôpol-

gármestert a projekt zárójelentésének melléklete-

ként csatolandó, jelen elôterjesztés 2. mellékletét

képezô nyilatkozat aláírására.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 38. pontja: A Fôvárosi Önkormányzat
2007. évi útfelújításokra vonatkozó program engedélyok-
iratának VII. számú módosítása.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1877/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja a 2007. évi útfelújítások engedélyokira-

tának VII. számú módosítását az 1. számú mellék-

let szerinti tartalommal és felkéri a fôpolgármestert

annak aláírására.

Határidô: 15 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 39. pontja: Javaslat a FOK Nonprofit
Kft. közszolgáltatási szerzôdésének kiegészítésére.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1878/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Fôvárosi Oktatástechnoló-

giai Központ Szolgáltató Közhasznú Nonprofit

Korlátolt Felelôsségû Társaság (1088 Budapest,

Bródy S. u. 14.) és a Fôvárosi Önkormányzat kö-

zött létrejövô közszolgáltatási szerzôdés kiegészí-

tését a 2. számú melléklet szerinti tartalommal és

felkéri a fôpolgármestert az aláírásra.

Határidô: a döntést követô 30 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1879/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a Fôvárosi Okta-

tástechnológiai Központ Szolgáltató Közhasznú

Nonprofit Korlátolt Felelôsségû Társaság (1088

Budapest, Bródy S. u. 14.) egységes szerkezetbe

foglalt közszolgáltatási szerzôdését terjessze a

Fôvárosi Közgyûlés januári rendes ülése elé.

Határidô: 2009. január 31.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 40. pontja: Javaslat a Fôvárosi Közgyû-
lés 48/1998. (X. 15.) sz. önkormányzati rendelete 7. § 
(1) bekezdésben rögzített egyetértési jog gyakorlására.
Budapest XII. kerület Hegyvidék Kerületi Szabályozási
Terve.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1880/2008. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
a 48/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 7. § (1) be-

kezdésével összhangban a Budapest, XII. kerület

Hegyvidék, Krisztina körút–Várfok utca (Moszkva

tér) által határolt területre vonatkozó kerületi sza-

bályozási tervvel egyetért. Felkéri a fôpol-

gármestert, hogy döntésérôl az érintett fôvárosi ke-

rületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidô: a határozathozatalt követô 3 héten belül

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 41. pontja: A Rossi Bt. V. ker., Deák Fe-
renc téri közterület-használati ügyében hozott bizottsági
döntések felülvizsgálata.

Elôadó: dr. Demszky Gábor

Kelt a Fôvárosi Közgyûlés 2008. november 27-i 

ülésén.

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

fôjegyzô fôpolgármester
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Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1881/2008. (XII. 10.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 19. pontként tárgyalja meg a

„Javaslat az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bi-

zottság hatásköreinek kiegészítésére (a Fôvárosi

Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályza-

táról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet mó-

dosítására)” címû elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1882/2008. (XII. 10.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 6. pontként tárgyalja meg 

„A „Városliget Kapuja” (Városligeti Mûjégpálya

rekonstrukciója) címû kiemelt projekt támogatási

szerzôdésének kiegészített tartalommal történô

megkötése” címû elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1883/2008. (XII. 10.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 7. pontként tárgyalja meg az

„Együttmûködési megállapodás jóváhagyása” cí-

mû elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1884/2008. (XII. 10.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 2. pontként tárgyalja meg az

„FTSZV Kht. közszolgáltatási keretszerzôdése” cí-

mû elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1885/2008. (XII. 10.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 1. pontként tárgyalja meg a

„Javaslat a BKV Zrt. 2009. évi viteldíjaira” címû

elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1886/2008. (XII. 10.) Fôv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg: 

01. Javaslat a BKV Zrt. 2009. évi viteldíjaira. 

02. Javaslat a kéményseprô-ipari közszolgáltatás

2009. évi díjtételeire. A közszolgáltatási

szerzôdés végrehajtásának éves értékelése.

03. Javaslat a kegyeleti közszolgáltatás 2009. évi

díjtételeire. A közszolgáltatási szerzôdés vég-

rehajtásának éves értékelése. 2009. évi sír-

hely-gazdálkodási terv. 

04. FTSZV Kht. közszolgáltatási keretszerzô-

dése. 

05. Javaslat a települési folyékony hulladékkal

kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatási

díj 2009. évi mértékének megállapítására. 

A közszolgáltatási szerzôdés végrehajtásának

éves értékelésére.

06. Javaslat a települési szilárd hulladékkezelési

közszolgáltatási díj 2009. évi mértékének

megállapítására. A közszolgáltatási szerzôdés

végrehajtásának éves értékelése.

07. Javaslat a 4-es metró kiemelt projekt támoga-

tási szerzôdésének megkötésére.

08. A „Városliget Kapuja” (Városligeti Mûjég-

pálya rekonstrukciója) címû kiemelt projekt

támogatási szerzôdésének kiegészített tarta-

lommal történô megkötése.

09. Együttmûködési megállapodás jóváhagyása.

10. Javaslat a csatornahasználati díj 2009. évi

mértékére. 

11. Javaslat az ivóvízdíj 2009. évi mértékére. 

12. Javaslat a Fôvárosi Lakásrezsi Támogatásról

szóló 71/1999. (XII. 30.) Fôv. Kgy. rendelet

módosítására.

13. Javaslat a „Fôvárosi Egészségközpont Zrt.”

megalapításával kapcsolatos döntésekre.

14. Javaslat önkormányzati rendelet módosításá-

ra a nevelési-oktatási intézményekben alkal-

mazandó élelmezési térítési díjak megállapí-

tásáról. 

15. Taxi Kht. közszolgáltatási keretszerzôdése. 

16. Javaslat a teljesítménykövetelmények alapját

képezô kiemelt célok 2009. évi meghatározá-

sára a Fôvárosi Közterület-felügyeletnél és a

Fôpolgármesteri Hivatalban. 

17. Javaslat alapítvány támogatására a 2008. évi

Települési Értékvédelmi Támogatásból.

18. Javaslat az V. kerületi Szivárvány köz Pilinszky

János közre történô elnevezésére.

19. Javaslat az Egészségügyi és Szociálpolitikai

Bizottság hatásköreinek kiegészítésére (a

Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mû-

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

Fôv. Kgy. rendelet módosítására).
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20. Javaslat a 2008. évi „9203” Civil célú bizott-

sági keret céltartaléka terhére alapítványok,

társadalmi szervezetek támogatására.

21. Javaslat a Támasz Alapítvány alapító okira-

tának módosítására. 

22. Dr. Miláj Vaszilné gondnok fellebbezése 

Zsebe Józsefné személyi térítési díj ügyében. 

23. A Rossi Bt. V. ker., Deák Ferenc téri köz-

terület-használati ügyében hozott bizottsági

döntések felülvizsgálata.

24. Jelentés a lejárt határidejû közgyûlési hatá-

rozatok végrehajtásáról.

A napirend 1. pontja: Javaslat a BKV Zrt. 2009. évi
viteldíjaira. 

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1887/2008. (XII. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Rétvári Bence és dr. Endrédy 

István módosító indítványát, mely szerint: „6. § 

(7) bek. Szmogriadó tájékoztatási fokozatának el-

rendelése esetén érvényes forgalmi engedély felmu-

tatása mellett a vonaljegy egész napos utazásra érvé-

nyes. Szmogriadó riasztási fokozatának elrendelése

esetén a vonaljegy egész napos utazásra érvényes.”

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1888/2008. (XII. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Rétvári Bence módosító indítvá-

nyát, mely szerint: „6. § A kisgyerekeseknek szóló

havi bérlet igénybevételére jogosult a lakcímet iga-

zoló hatósági igazolvány szerint budapesti lakcím-

mel rendelkezô személy, aki terhességi-gyermek-

ágyi segély (TGYÁS), gyermekgondozási díj

(GYED), gyermekgondozási segély (GYES), vagy

gyermeknevelési támogatás (GYET) folyósításá-

ban részesül.”

Határozat

Fôvárosi Közgyûlés

1889/2008. (XII. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a beterjesztett döntési javaslatokat,

mely szerint:

„A Fôvárosi Közgyûlés hatályon kívül helyezi a

2381/1999. (XII. 16.) Fôv. Kgy. határozatát.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A Fôvárosi Közgyûlés megalkotja ……/2008.

(…..) önkormányzati rendeletét a Budapesti Közle-

kedési Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság ható-

sági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb

hatósági árként való megállapításáról és azok alkal-

mazási feltételeirôl az 1. sz. melléklet szerinti tar-

talommal.

A Fôvárosi Közgyûlés felkéri a fôpolgármestert,

hogy amennyiben a BKV Zrt. nem kapja meg a 

várt kormányzati támogatást, terjesszen a Fôvárosi

Közgyûlés elé a BKV viteldíjakra vonatkozóan

olyan új javaslatot, amely nem jár a társaság pénz-

ügyi adósságállományának növekedésével.

Határidô: a Közgyûlés januári ülése

Felelôs: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1890/2008. (XII. 10.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 2008. december 18-ra elnapolja az

alábbi elôterjesztéseket:

– Javaslat a kéményseprô-ipari közszolgáltatás

2009. évi díjtételeire. A közszolgáltatási szer-

zôdés végrehajtásának éves értékelése.

– Javaslat a kegyeleti közszolgáltatás 2009. évi

díjtételeire.

– A közszolgáltatási szerzôdés végrehajtásának

éves értékelése. 

– 2009. évi sírhely-gazdálkodási terv.

– Javaslat a települési folyékony hulladékkal kap-

csolatos hulladékkezelési közszolgáltatási díj

2009. évi mértékének megállapítására. A köz-

szolgáltatási szerzôdés végrehajtásának éves ér-

tékelésére.

– Javaslat a települési szilárd hulladékkezelési

közszolgáltatási díj 2009. évi mértékének meg-

állapítására. A közszolgáltatási szerzôdés végre-

hajtásának éves értékelése.

– Javaslat a csatornahasználati díj 2009. évi mér-

tékére.

– Javaslat az ivóvízdíj 2009. évi mértékére.

A napirend 2. pontja: Javaslat a 4-es metró kiemelt
projekt támogatási szerzôdésének megkötésére.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1891/2008. (XII. 10.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a jelen elôterjesztés – elôter-

jesztôk által módosított – 1. sz. mellékletét képezô

Támogatási Szerzôdést és felkéri a fôpolgármestert

annak aláírására.

Határidô: 2008. december 12.

Felelôs: dr. Demszky Gábor
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1892/2008. (XII. 10.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a jelen elôterjesztés – elô-

terjesztôk által módosított – 2. sz. mellékletét

képezô, a Finanszírozási Szerzôdés rendelkezései-

nek a Kohéziós Alapból származó támogatás igény-

bevételére tekintettel történô alkalmazásáról szóló

szerzôdést és felkéri a fôpolgármestert annak alá-

írására.

Határidô: 2008. december 12.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1893/2008. (XII. 10.) Fôv. Kgy. h.
Felhatalmazza a fôpolgármestert, hogy a támogatási

szerzôdésben definiált Visszamenôlegesen Finanszí-

rozandó Elszámolható Költségrôl (2007. május és a

szintén a szerzôdésben definiált Elôleg folyósítása

között a Finanszírozási Szerzôdés alapján kifizetett,

az abban definiált Projektköltség) szóló, a fenti szer-

zôdések szerinti elszámolást és az elszámolás pénz-

ügyi rendezésrôl szóló dokumentumot aláírja.

Határidô: 2008. december 31.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1894/2008. (XII. 10.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a jelen elôterjesztés 3. sz.

mellékletét képezô Budapest Fôváros Önkormány-

zata és a Budapesti Közlekedési Zrt. között a buda-

pesti 4-es metróvonal Budapest Kelenföldi pálya-

udvar és Budapest Bosnyák tér közötti szakasza 

beruházói feladatainak ellátására 2004. január 

19-én létrejött és 2005. augusztus 17-én módosított

szerzôdésnek a részben a Kohéziós Alapból szár-

mazó forrás felhasználásával történô finanszírozás

idôszakára való alkalmazásról szóló szerzôdést, és

felkéri a fôpolgármestert annak aláírására.

Határidô: 2008. december 12.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1895/2008. (XII. 10.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a jelen elôterjesztés 4. sz.

mellékletét képezô, az Európai Unió Kohéziós

Alapjából és az Operatív Program hazai központi

költségvetési elôirányzatából származó támogatás-

nak a budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz 

(Kelenföldi pályaudvar – Keleti pályaudvar) és

kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításának

finanszírozásának kincstári lebonyolításáról szóló

szerzôdést, és felkéri a fôpolgármestert annak alá-

írására.

Határidô: 2008. december 12.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 3. pontja: A „Városliget Kapuja” (Vá-
rosligeti Mûjégpálya rekonstrukciója) címû kiemelt 

projekt támogatási szerzôdésének kiegészített tartalom-
mal történô megkötése.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1896/2008. (XII. 10.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az elôterjesztésben szereplô módo-

sítások figyelembe vételével jóváhagyja, megköti a

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében el-

járó Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális

Fejlesztési és Szolgáltatói Kht., mint Közremû-

ködô Szervezet és Budapest Fôváros Önkormány-

zata között a „A Városliget kapuja (Városligeti

Mûjégpálya pálya- és épületegyüttes rekonstruk-

ciója)” címû kiemelt projekt Európai Regionális

Fejlesztési Alapból és a Magyar Köztársaság 2008.

évi költségvetésébôl elnyert támogatása tárgyában

megkötendô Támogatási Szerzôdést az 1. számú

melléklet szerinti tartalommal és felkéri a fôpol-

gármestert annak aláírására, ezzel egyidejûleg ha-

tályon kívül helyezi a 2008. november 27-én azo-

nos tárgyban született határozatát.

Határidô: a közgyûlési döntést követô 5 munka-

napon belül

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 4. pontja: Együttmûködési megállapodás
jóváhagyása.

Elôadó: Szalkai István

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1897/2008. (XII. 10.) Fôv. Kgy. h.
eseti jelleggel magához vonja a Gazdasági Bi-

zottság és az Egészségügyi és Szociálpolitikai bi-

zottság hatáskörét és úgy dönt, hogy a Fôvárosi

Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti

tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007.

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

ján a Fôvárosi Önkormányzat, Budapest Fôváros

Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak- 

budai Egyesített Kórházai és a Gyermekrák Alapít-

vánnyal együttmûködési megállapodást köt.

Határidô: 2008. december 22.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 5. pontja: Javaslat a Fôvárosi Lakásre-
zsi Támogatásról szóló 71/1999. (XII. 30.) Fôv. Kgy. ren-
delet módosítására.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre
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Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1898/2008. (XII. 10.) Fôv. Kgy. h.
a beterjesztett döntési javaslatot nem fogadja el,
mely szerint:
„A Fôvárosi Közgyûlés felkéri a 

Budapest Távhôszolgáltató Zrt. 

Igazgatóságát, hogy a 2009. évre 577,0 M Ft

Fôvárosi Vízmûvek Zrt.  

Igazgatóságát, hogy a 2009. évre 333,0 M Ft

Fôvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. 

Igazgatóságát, hogy a 2009. évre 333,0 M Ft

Fôvárosi Közterület-fenntartó Zrt. 

Igazgatóságát, hogy a 2009. évre 270,0 M Ft

forrást biztosítson a „Hálózat a Budapesti Díjfize-

tôkért és Díjhátralékosokért” Alapítvány-nak át-

adott közérdekû felajánlás formájában a szolgálta-

tást igénybe vevô, rászoruló lakossági fogyasztók

fizetôképességének a fenntartása céljából. Felkéri a

fôpolgármestert, hogy a fentiekrôl tájékoztassa az

érintett társaságokat.

Határidô: 2009. március 30.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A Fôvárosi Közgyûlés felkéri az elôzô pontban

említett részvénytársaságok igazgatóságát, hogy

járuljanak hozzá ahhoz, hogy a kompenzációból

fennmaradó maradványösszeg a „Hálózat a Buda-

pesti Díjfizetôkért és Díjhátralékosokért” Alapít-

ványnál részben a fôvárosi téli kiegészítô lakásre-

zsi támogatásra, részben a hátralékosok elmaradá-

sának rendezése céljára legyen felhasználva. Felkéri

a fôpolgármestert, hogy a fentiekrôl tájékoztassa az

érintett társaságokat.

Határidô: 2009. március 30.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A Fôvárosi Közgyûlés megalkotja …./2008. (….)

önkormányzati rendeletét a fôvárosi lakásrezsi tá-

mogatásról szóló 71/1999. (XII. 30.) Fôv. Kgy. ren-

delet módosításáról az 1./a. mellékletben szereplô

tartalommal.

A Fôvárosi Közgyûlés felkéri az Egészségügyi és

Szociálpolitikai Bizottságot, hogy a rendelet végre-

hajtását, a szerzôdés teljesítését folyamatában ellen-

ôrizze, értékelje, és koordinálja az abban résztvevô

szervek munkáját.

Határidô: folyamatos 2009. december 31-ig

Felelôs: Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizott-

ság elnöke

A Fôvárosi Közgyûlés a téli fôvárosi kiegészítô la-

kásrezsi támogatás forrásának biztosítása céljából a

Fôvárosi Önkormányzat 2008. évi költségvetésérôl

szóló rendeletében a „9152 Céltartalék a „Hálózat

a Budapesti Díjfizetôkért és Díjhátralékosokért”

Alapítvány támogatására” címen rendelkezésre 

álló 150 M Ft-os kiadási elôirányzatot átcsoporto-

sítja a „8364 „Hálózat a Budapesti Díjfizetôkért és

Díjhátralékosokért” Alapítvány” címre, mûködési

célú pénzeszköz átadásra: a téli fôvárosi kiegészítô

lakásrezsi támogatás forrásának biztosítására.

A Fôvárosi Közgyûlés felhatalmazza a fôpol-

gármestert a „Hálózat a Budapesti Díjfizetôkért és

Díjhátralékosokért” Alapítvány támogatásának át-

utalására.

Határidô: igénylésre azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A Fôvárosi Közgyûlés jóváhagyja és megköti az

elôterjesztés a 3. sz. mellékletében lévô szerzôdést

a „Hálózat a Budapesti Díjfizetôkért és Díjhátralé-

kosokért” Alapítvánnyal és felkéri a fôpol-

gármestert, hogy azt írja alá és gondoskodjon a

szerzôdés végrehajtásának technikai feltételeirôl.

Határidô: 2008. december 31.

Felelôs: dr. Demszky Gábor”

A napirend 6. pontja: FTSZV Kht. közszolgáltatási
keretszerzôdése. 

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1899/2008. (XII. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslato-

kat, mely szerint: „A Fôvárosi Közgyûlés jóvá-

hagyja és megköti az FTSZV Kft. közszolgáltatási

keretszerzôdését a melléklet szerinti tartalommal

és felkéri a fôpolgármestert annak aláírására.

Határidô: 30 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor”

A napirend 7. pontja: Javaslat a „Fôvárosi Egész-
ségközpont Zrt.” megalapításával kapcsolatos döntésekre.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1900/2008. (XII. 10.) Fôv. Kgy. h.
kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Fôvárosi Ön-

kormányzat részt kíván venni az elektronikus

egészségbiztosítási kártya (az e-TAJ kártya) beve-

zetésére irányuló kormányzati projektben, egyetért

azzal, hogy az e-TAJ kártya elsô szakaszként

(2010. január 31-ig) a fôvárosban kerüljön beveze-

tésre.

Határidô: 2008. december 10.

Felelôs: dr. Demszky Gábor
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Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1901/2008. (XII. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Bôhm András módisító indítvá-

nyát, mely szerint: „A Fôvárosi Közgyûlés úgy

dönt, hogy a Fôvárosi Egészségközpont Zrt. meg-

alapításához 12 millió forint összegû forrást bizto-

sít a Fôvárosi Önkormányzat 2008. évi költségve-

tése 7223 cím „Budapest Egészségügyi Modell”

elôirányzat terhére azzal, hogy a Fôvárosi Önkor-

mányzat költségvetésébôl az e-TAJ kártya projekt-

tel összefüggésben a Zrt. alaptôkéjéhez vagy mû-

ködéséhez semmilyen jogcímen további forrás nem

biztosítható.

Határidô: 2008. december 10.

Felelôs: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1902/2008. (XII. 10.) Fôv. Kgy. h.
elvi jellegû támogatását adja ahhoz, hogy az e-TAJ

kártya projektben – a Kormány ilyen kezdeménye-

zése esetén – konzorciumi tagként a késôbb meg-

alakuló Fôvárosi Egészségközpont Zrt. járjon el.

Határidô: 2008. december 10.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1903/2008. (XII. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot,

mely szerint: „A Fôvárosi Közgyûlés elvi jelleggel

támogatja, hogy az e-TAJ kártya projektben való

együttmûködés céljából a projekt legfelsôbb szintû

irányító testületébe a Fôvárosi Önkormányzat kép-

viseletében – Horváth Csaba fôpolgármester-

helyettes – kerüljön kijelölésre.

Határidô: az e-TAJ kártya projektrôl történô Kor-

mánydöntést követôen

Felelôs: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1904/2008. (XII. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot,

mely szerint: „A Fôvárosi Közgyûlés a Fôvárosi

Egészségközpont Zrt. megalapításához 12 mFt ösz-

szegû forrást biztosít a Fôvárosi Önkormányzat

2008. évi költségvetése 7223 cím „Budapest

Egészségügyi Modell” elôirányzat terhére.

Határidô: 2008. december 10.

Felelôs: dr. Demszky Gábor”

A napirend 8. pontja: Javaslat önkormányzati ren-
delet módosítására a nevelési-oktatási intézményekben 
alkalmazandó élelmezési térítési díjak megállapításáról. 

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1905/2008. (XII. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a beterjesztett döntési javaslatot,

mely szerint: „A Fôvárosi Közgyûlés megalkotja

.../2008. (........) önkormányzati rendeletét a Fô-

városi Önkormányzat által fenntartott nevelési-ok-

tatási intézményekben alkalmazandó étkezési térí-

tési díjakról szóló 5/1997. (II. 14.) Fôv. Kgy. rende-

let módosításáról a melléklet szerinti tartalommal.”

A napirend 9. pontja: Taxi Kht. közszolgáltatási ke-
retszerzôdése. 

Elôadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1906/2008. (XII. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot,

mely szerint: „A Fôvárosi Közgyûlés jóváhagyja 

és megköti a Taxi Kht. közszolgáltatási keretszer-

zôdését a melléklet szerinti tartalommal és felkéri 

a fôpolgármestert annak aláírására.

Határidô: 30 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor”

A napirend 10. pontja: Javaslat a teljesítményköve-
telmények alapját képezô 2009. évi kiemelt célok meg-
határozására a Fôvárosi Közterület-felügyeletnél és a
Fôpolgármesteri Hivatalban. 

Elôadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1907/2008. (XII. 10.) Fôv. Kgy. h.
2009. évre a Fôvárosi Közterület-felügyelet köz-

tisztviselôi munkateljesítményének értékeléséhez

az alábbi teljesítménykövetelmények alapját képe-

zô kiemelt célokat határozza meg:

– A városképi és idegenforgalmi szempontból ki-

emelt jelentôségû közterületeken a közterületi

rend állapotához kell igazítani a szolgálat-ellá-

tást, ezen belül az ellenôrzések gyakoriságát, a

közterületi jelenlét idôtartamát, az erôk és esz-

közök nagyságát, valamint az alkalmazott szol-

gálati formák megválasztását. A kiemeltnek

minôsített ellenôrzési körzetekben a lakosság

számára jól érzékelhetô és látható közterület-

felügyelôi jelenlétet kell biztosítani. 
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– A közterület-felügyelôket fel kell készíteni az

önkormányzatok által is ellátható új feladatok

végrehajtására.

– A közterület-felügyelôi munka színvonalának

emelése érdekében a felügyelôi állomány jogsza-

bályokban elôírt szakmai elméleti és gyakorlati

felkészítésének és továbbképzésének folytatása

mellett gondoskodni kell a felügyelôk részére

szóló módszertani útmutató, ún. „Felügyelôi ké-

zikönyv” elkészítésérôl, kiadásáról és folyama-

tos aktualizálásáról.

– A Vészhelyzeti Információs Központot alkal-

massá kell tenni a közterületen lévô felügyelôk

szolgálati tevékenységének koordinálására és a

közterületi szolgálatok irányítására, valamint 

a térfigyelô rendszerek jelzéseinek fogadására.

Az ügyeleti szolgálatnak folyamatosan készen

kell állni a fôváros közterületein váratlanul

bekövetkezhetô rendkívüli események kezelésé-

ben való közremûködésre. 

– Fel kell készíteni az ebrendészeti- és állategész-

ségügyi telep dolgozóit az állategészségügyi tör-

vényben meghatározott új feladatok szakszerû

végrehajtására, a telepet pedig a gyógyító és

betegségmegelôzô ellátás lehetôségeinek bôví-

tésére, elôtérbe helyezve a hatékony, állatkímélô

eszközök alkalmazását.

– Folytatni kell a szabálysértési és közigazgatási

ügyfeldolgozást támogató informatikai háttér

fejlesztését, ennek érdekében az e-iroda rend-

szer mûködtetésével párhuzamosan meg kell

kezdeni egy új, integrált ügyeleti, intézkedési és

ügyfeldolgozási statisztikai rendszer kifejleszté-

sét. 

– Át kell alakítani a belsô továbbképzési rendszert,

amely során – a felügyelôk szakmai ismereteinek

bôvítése mellett – fô figyelmet a személyiségfej-

lesztést (kommunikációt, ügyfélkezelés, veszély-

helyzetekben történô reagálás) biztosító foglalko-

zások kialakítására és alkalmazására, a középve-

zetôk felkészítésére, a közterületen szolgálatot

teljesítôk alapfokú nyelvi képzésére, valamint a

külsô továbbképzések bôvítésére kell fordítani. 

A fôvárosi oktatási intézményekben rendszeressé

kell tenni a fiatalok bûnmegelôzéssel kapcsolatos,

felvilágosító célzatú preventív iskolai tanórákat,

amelyek különösen a közterületek rendjének és

biztonságának megóvására, zöldfelület védel-

mére, a felelôs állattartásra, a köztisztaság sza-

bályainak tudatosítására, a közlekedésbiztonság

és a közlekedési szabálytalanságokból fakadó

veszélyhelyzetekre irányuljanak.

– A Felügyelet kommunikációs tevékenységében

a fô figyelmet egy kreatív lakossági kommuni-

kációs stratégia és gyakorlat kialakítására kell

fordítani, amelynek tájékoztató, segítô és meg-

elôzô jellegûnek kell lennie. Az állampolgárok

tájékoztatása a közterületi szabálysértések meg-

elôzésére (pl. behajtási, várakozási korlátozá-

sok, zöldterületek használata, a szilárd hulladék

kezelése, a közterületek rendeltetéstôl eltérô

igénybevétele stb.) kell, hogy irányuljon. 

– Javítani kell a felügyelet gazdálkodásának terv-

szerûségét és stabilitását, ennek során gondos-

kodni kell a beruházási költségelôirányzat célori-

entált (informatika, gépjármûtechnika, elhelyezés,

állategészségügy) bôvítésérôl és nagyobb hang-

súlyt kell, hogy kapjon a takarékos és innovatív

költséggazdálkodás. 

1908/2008. (XII. 10.) Fôv. Kgy. h.
2009. évre a Fôpolgármesteri Hivatal köztiszt-

viselôi munkateljesítményének értékeléséhez az

alábbi teljesítmény-követelmények alapját képezô

kiemelt célokat határozza meg:

– A közgyûlési elôterjesztések munkaterv szerinti

elôkészítése, a közgyûlési és a Fôpolgármesteri

Hivatalt érintô bizottsági döntések határidôben

történô végrehajtása, valamint a Testületi Infor-

mációs Rendszer teljes körû, a hatályos intézke-

désben meghatározott követelmények szerinti

alkalmazása.

– A Hivatal szervezeti egységeinek 2009. évi

munkatervében meghatározott feladatok szak-

szerû és határidôre történô végrehajtása.

– Korszerû információs technikai háttér biztosítása

által a feladatellátás és az iratkezelés színvonalá-

nak folyamatos emelése, a pénzügyi információs

rendszer bevezetése és folyamatos fejlesztése.

– Az Európai Parlament képviselôinek megvá-

lasztásával kapcsolatos fôvárosi feladatok ma-

gas színvonalú megszervezése, lebonyolítása.

– Folyamatba épített, elôzetes és utólagos vezetôi

ellenôrzés (pénzügyi irányítás és ellenôrzés) tar-

talmi elemeinek, így különösen a kockázat- és

szabálytalanságok kezelésének, továbbá az

ellenôrzési nyomvonal mûködtetésének maga-

sabb színvonalra történô emelése.

– A szolgáltató állam filozófiájának megvalósítá-

sával összhangban a Hivatal munkatársai min-

dennapi munkájuk során az ügyfélközpontú

munkavégzés megvalósítására törekedjenek.

– Az európai uniós és egyéb pályázati lehetôségek

hatékony kihasználása, nyomon követése, kom-

munikációja, a végrehajtás technikai lebonyolí-

tásának összehangolása, és az elszámolási és

ellenôrzési feladatok szabályszerûségének biz-

tosítása mellett.A személyi állomány szakmai

felkészültségének folyamatos javítása, ismerete-

inek bôvítése, többek között a Fôpolgármesteri

Hivatal által biztosított szakmai, informatikai és

nyelvi képzéssel.

Határidô: 2009. december 31.

Felelôs: dr. Demszky Gábor
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A napirend 11. pontja: Javaslat alapítványok támo-
gatására a 2008. évi Települési Értékvédelmi Támoga-
tásból.

Elôadó: Ughy Attila

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1909/2008. (XII. 10.) Fôv. Kgy. h.
Budapest Fôváros Önkormányzata 2008. évi költ-

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

rendelet 7. § (6) bekezdés és az 1990. évi LXV. tv.

10. § (1) bekezdés d) pontja alapján a Városfejlesz-

tési és Városképvédelmi Bizottság 2471/2008. (IX.

24.) határozata, valamint a Kulturális Bizottság

339/2008. (X. 16.) határozata szerint a 7216 cím-

kód alatti Települési Értékvédelmi Támogatás

2008. évi elôirányzatának terhére támogatás átuta-

lását engedélyezi az alábbi alapítványok részére a

megjelölt összegekben.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 12. pontja: Javaslat az V. kerületi Szivár-
vány köz Pilinszky János közre történô elnevezésére.

Elôadó: Ughy Attila

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1910/2008. (XII. 10.) Fôv. Kgy. h.
a Budapest V. kerület, Szivárvány köz nevû közte-

rületet Pilinszky János közre nevezi át.

Határidô: 30 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 13. pontja: Javaslat az Egészségügyi és
Szociálpolitikai Bizottság hatásköreinek kiegészítésére 
(a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet
módosítására).

Elôadó: dr. Havas Szófia

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1911/2008. (XII. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Bôhm András módosító indítvá-

nyát, mely szerint: „1. § A Fôvárosi Önkormányzat

Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló

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

ban: SZMSZ) 5. számú melléklet „II. A Közgyûlés

által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzé-

ke” fejezetében az „Egészségügyi és Szociálpoliti-

kai Bizottság” cím 1. pontja helyébe az alábbi ren-

delkezés lép:

„1. Munkáltatói jogkörben a 6. számú melléklet

szerint illetékességébe tartozó intézmények veze-

tôinek vonatkozásában:

– a fôpolgármester véleményének figyelembevé-

telével kiírja és elbírálja az intézmények vezetôi

pályázatát, gyakorolja a vezetô kinevezésének,

vezetôi megbízásának, felmentésének, vezetôi

megbízás visszavonásának, foglalkoztatási jog-

viszony megszüntetésének, összeférhetetlenség

megállapításának, fegyelmi eljárás megindításá-

nak (biztos kijelölésének) jogát;

– a Közgyûlés vagy a Bizottság által megbízott

magasabb vezetô, illetve vezetô beosztású köz-

alkalmazott fegyelmi ügyében ellátja a fegyelmi

tanács feladatait és gyakorolja a fegyelmi bünte-

tés kiszabásának jogát.

1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 62. § (8),

1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 53/A. § (1)”

2. § (1) A rendelet a kihirdetést követô 60. napon

lép hatályba, egyidejûleg a 67/2008. (XII. 10.) Fôv.

Kgy. rendelet hatályát veszti.”

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1912/2008. (XII. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a beterjesztett döntési javasla-

tot,mely szerint:„A Fôvárosi Közgyûlés megalkot-

ja …/2008. (……) önkormányzati rendeletét a

Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési

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

rendelet módosításáról a melléklet szerinti tarta-

lommal.

A napirend 14. pontja: Javaslat a 2008. évi „9203
Civil célú bizottsági keret céltartaléka” terhére alapítvá-
nyok, társadalmi szervezetek támogatására.

Elôadó: Németh Szilárd
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Támogatott

1. 34. sorszámú pályázat

Budapest XVII. kerület,

Hunyadi János utca 50.

Rákoshegyi Bartók Ze-

neház Kifejezetten Köz-

hasznú Közalapítvány

2. 42. sorszámú pályázat

Budapest XXI. kerület,

Árpád utca 1. Csepeli

Munkásotthon Alapít-

vány

Támogatás célja

a hátsó terasz va-

kolat helyreállítá-

sa és a 6 darab

elektromos kapu-

zár felszerelése

a színházterem el-

szívó légcsatorná-

jának kiépítése

Támogatás
összege 

500 000 Ft 

8 000 000 Ft

2009._3.sz.qxd  2/20/2009  1:45 PM  Page 68



Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1913/2008. (XII. 10.) Fôv. Kgy. h.
engedélyezi az Esélyegyenlôségi, Foglalkoztatás-

politikai és Kisebbségi Bizottság 59/2008. (XI. 27.)

számú határozatával a „9203 Civil célú bizottsági

keret céltartaléka” terhére támogatott alapítványok

és társadalmi szervezetek részére a támogatás át-

utalását az alábbiak szerint:
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Elnyert Támogatott
Sor- Pályázó (szervezet) Pályázati cél összeg pályázati cél: Címrôl Elôirányzat
szám neve E Ft (m)ûködés/

(f)elhalmozás

A Gyermekek 
„Természetesen télen is

Mûködési célú

1. Táborozásáért 
egészségesen”

400 m „8203” pénzeszközátadás

Alapítvány áht.-n kívülre  

A Görög Kultúráért Az alapítvány kiadványainak
Mûködési célú

2. Alapítvány kétnyelvû megjelentetése 
400 m „8203” pénzeszközátadás

áht.-n kívülre  

Alapítvány a Magyar Mûködési célú

3. Népi Kultúráért Karácsonyi csokor 150 m „8203” pénzeszközátadás

áht.-n kívülre

Alapítvány Az idôskorúak egyenlôbb f (eszköz
Felhalmozási célú

4. az Idôskorúakért ’98 esélyeiért
400

beszerzés)
„8203” pénzeszközátadás

áht.-n kívülre  

Alkotó Muzsikusok Alkotómûvészeti tevékenység
Mûködési célú

5. Társasága támogatása 
276 m „8203” pénzeszközátadás 

áht.-n kívülre  

Minden rászorulónak esélyegyenlôség 

teremtése, szegény tanulni vágyók Mûködési célú

6. AQUILA Egyesület segítése; fiatal önkéntes tanárokkal 400 m „8203” pénzeszközátadás

végzett ingyenes oktatással, lelki áht.-n kívülre

segítségadással  

Aquincum Sport Mozgásra nevelés az Aquincum
Mûködési célú

7. Egyesület Sportegyesületben
400 m „8203” pénzeszközátadás

áht.-n kívülre

Baráti Bôrlabda Mozgásfejlesztés játékos
Mûködési célú

8. Football Klub formában 1. 2. osztályosok számára
400 m „8203” pénzeszközátadás 

áht.-n kívülre  

Bébiúszás-oktatók 
Boldog Babák Találkozója

Mûködési célú

9. Elsô Országos  
Budatétényben

400 m „8203” pénzeszközátadás

Egyesülete áht.-n kívülre

Békásmegyeri Vándor 
Az egészséges mozgás

Mûködési célú

10. Kerékpáros Klub 
gazdag életmód biztosítása…

350 m „8203” pénzeszközátadás

(szép pályázat) áht.-n kívülre

Budafóka XXII. Mûködési célú

11. Sportegyesület Fóka az asztmás gyermekekért 400 m „8203”  pénzeszközátadás 

áht-n. kívülre  

Budai Fiatalok Újbudai Civil Környezetvédelmi
Mûködési célú

12. Egyesülete Tanács 
360 m „8203”  pénzeszközátadás 

áht.-n kívülre  

Budapesti Alkoholizmus Klubaktivisták, klubvezetôk
Mûködési célú

13. Elleni Klubok Szövetsége és családtagok képzése
400 m „8203” pénzeszközátadás

áht.-n kívülre  
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Elnyert Támogatott
Sor- Pályázó (szervezet) Pályázati cél összeg pályázati cél: Címrôl Elôirányzat
szám neve E Ft (m)ûködés/

(f)elhalmozás

Budapesti  Mûködési célú

14. Politechnikum Drogprevenciós szolgáltatás 400 m „8203” pénzeszközátadás 

Alapítvány áht.-n kívülre

CIKK Egyesület 
Az ifjúsággal az ifjúságért – „Polgár

Mûködési célú

15. (Civil Ifjúsági Kör 
a helyi demokráciában” 

351 m „8203” pénzeszközátadás

Kôbányáért) áht.-n kívülre  

Civil Kulturális  Akadálymentesen teljesen –
Mûködési célú

16. Egyesület weboldalas térkép készítése
400 m „8203” pénzeszközátadás

áht.-n kívülre

Civilek a Palotanegyedért Civil kurázsi a Palotanegyedben –
Mûködési célú

17. Egyesület helyi kulturális örökség megóvása…
400 m „8203” pénzeszközátadás

áht.-n kívülre  

Collegium Pannonicum A Folia Selecta folyóirat elektronikus
Mûködési célú

18. Alapítvány tartalomfejlesztése 
300 m „8203” pénzeszközátadás 

áht.-n kívülre  

Egyedülálló Szülôk Tanácsadó szolgálat egyedül nevelô Mûködési célú

19. Klubja Alapítvány szülôknek a munkaerôpiaci esély- 400 m „8203” pénzeszközátadás

egyenlôségük javítására  áht.-n kívülre  

Együtt az Életért Együtt a hátrányos helyzetû krízisbe
Mûködési célú

20. Közhasznú Egyesület jutott terhes nôkért
400 m „8203” pénzeszközátadás

áht.-n kívülre  

A Budapesti Lelki Elsôsegély
Mûködési célú

21. Élet Alapítvány
Telefonszolgálat hirdetése

300 m „8203”  pénzeszközátadás

áht.-n kívülre  

Közösségformálás hagyományôrzô,

Erdélyi Magyarok ismeretterjesztô, rendezvények Mûködési célú

22. Egyesülete megszervezésével, valamint kapcsolat- 400 m „8203” pénzeszközátadás

tartás, tájékoztatás egy folyamatos áht.-n kívülre

ügyfélszolgálat mûködtetésével  

Projekt a józsefvárosi fiatalok  Mûködési célú

23. Fészeklakó Alapítvány tartalmas és értékteremtô  400 m „8203”  pénzeszközátadás

programjainak megvalósítására áht.-n kívülre  

FÓKUSZ, a Kárpát-
Mûködési célú

24. medencei Kulturális Terézvárosi Verses Esték – 400 m „8203” 
pénzeszközátadás

Kapcsolatokért Köz- zenés irodalmi rendezvénysorozat
áht.-n kívülre

hasznú Egyesület 

„Családi napok” a Bokréta
Mûködési célú 

25. Hálózat 97. Alapítvány
Lakásotthonban

328 m „8203” pénzeszközátadás 

áht.-n kívülre

Hegyisport Club Hegy- és sziklamászó program állami
Mûködési célú

26. Egyesület gondozott fiataloknak
400 m „8203”  pénzeszközátadás

áht.-n kívülre

Horgászegyesületek Mikulás-napi Horgász Sport
Mûködési célú

27. Budapesti Szövetsége és Családi Nap
400 m „8203”  pénzeszközátadás

áht.-n kívülre  

Humano Modo Érdekvédelem és segítségnyújtás 
Mûködési célú

28. Alapítvány  értelmileg és halmozottan sérülteken
400 m „8203”  pénzeszközátadás

áht.-n kívülre  

Az Egyesület 2008. évi mûködésének
Mûködési célú

29. Info13 Egyesület
támogatása

400 m „8203” pénzeszközátadás 

áht.-n kívülre  
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Elnyert Támogatott
Sor- Pályázó (szervezet) Pályázati cél összeg pályázati cél: Címrôl Elôirányzat
szám neve E Ft (m)ûködés/

(f)elhalmozás

INFONIA Információs 
A hazai civil társadalom erôsödését

30. Társadalomért, 
segítô szakmai folyóirat elektronikus

Mûködési célú

Információs
hírlevelének megjelentetése

350 m „8203” pénzeszközátadás

Kultúráért Alapítvány áht.-n kívülre

Hajózzon a magyar irodalommal – 
Mûködési célú

31. Írott Szó Alapítvány
rendezvény a könyvhét alkalmából 

400 m „8203”  pénzeszközátadás 

áht.-n kívülre  

Kapernaum Csoport Szerepcsere – csereszerep az Mûködési célú

32. Alapítvány egyesített világért – a kommunikáció 400 m „8203” pénzeszközátadás

új útjának építése…   áht.-n kívülre

Kelet-európai Utógon-
Mûködési célú

33. dozottakért és Lakó- Önkéntesekkel a gyermekotthonokban
400 m „8203” pénzeszközátadás

otthonokban Lakókért élôkért
áht.-n kívülre

Alapítvány

Keménydió Közhasznú Keménydió puzzle – együtt
Mûködési célú

34. Egyesület megcsináljuk!
400 m „8203” pénzeszközátadás

áht.-n kívülre

Két-Kedôk Egyesület II. kerületi Mûködési célú

35. Két-Kedôk Egyesület diákságért – sport és kulturális 400 m „8203”  pénzeszközátadás

programok  áht.-n kívülre  

Kispesti Kolping Család Konferencia a család
Mûködési célú

36. Egyesület közösségformáló erejérôl
210 m „8203”  pénzeszközátadás 

áht.-n kívülre  

Kiss Áron Magyar Játék 
Játékos Hetek – Játékkészítôk és

Mûködési célú

37. Társaság  
pedagógusok szakmai találkozója 

399 m „8203” pénzeszközátadás

(Óbudai Múzeum) áht.-n kívülre  

Kiút Szociális és 
Szocializáló gyermekprogram

Mûködési célú

38. Mentálhigiénés 
sorozat

400 m „8203”  pénzeszközátadás

Egyesület áht.-n kívülre  

Közösségi Rádiózásért Kortárs irodalom középiskolásoknak
Mûködési célú

39. Egyesület a Kontakt Rádióban
380 m „8203”  pénzeszközátadás 

áht.-n kívülre  

Kükloposz Mûvészeti Diákos megmozdulás – Budapesten Mûködési célú

40. és Filmes Egyesület tanuló egyetemista fiatalok színházi 400 m „8203”  pénzeszközátadás

és filmes kultúrára nevelése  áht.-n kívülre  

Tûz és baleset-megelôzési foto
Mûködési célú

41. Lánglovagok Egyesület
kiállítás 

210 m „8203”  pénzeszközátadás 

áht.-n kívülre  

Magyar Helsinki Emberi jogi tanácsadó iroda
Mûködési célú

42. Bizottság mûködtetése
394 m „8203”  pénzeszközátadás 

áht.-n kívülre  

Magyar Karszt és Fogyatékos fiatalok számára
Mûködési célú

43. Barlangkutató Társaság szervezett szabadidôs programok
150 m „8203”  pénzeszközátadás 

áht.-n kívülre

Magyar Könyvtárosok MKE részvétele a 2009. évi Mûködési célú

44. Egyesülete Budapesti Nemzetközi 400 m „8203”  pénzeszközátadás

Könyvfesztiválon  áht.-n kívülre  

Magyar Mûhely A Magyar Mûhely Alapítvány
Mûködési célú

45. Alapítvány mûködése 2008–2009. 
400 m „8203”  pénzeszközátadás 

áht.-n kívülre  
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Elnyert Támogatott
Sor- Pályázó (szervezet) Pályázati cél összeg pályázati cél: Címrôl Elôirányzat
szám neve E Ft (m)ûködés/

(f)elhalmozás

Magyar Technikai és „Mosolyt az arcokra, melegséget Mûködési célú

46. Tömegsportklubok a szívekbe” – Karácsonyi ajándékozó 400 m „8203”  pénzeszközátadás

Országos Szövetsége gyermekprogram  áht.-n kívülre

Magyar Zenemûvészeti Valódi párbeszéd a zene iránt
Mûködési célú

47. Alapítvány érdeklôdô gyermekeknek…
400 m „8203”  pénzeszközátadás 

áht.-n kívülre  

Magyar Cserkész- A budapesti cserkészcsapatok Mûködési célú

48. szövetség 1% kampányának segítése,  387 m „8203”  pénzeszközátadás 

közös marketingelemek elôkészítése áht.-n kívülre  

Magyar Zsidó Kulturális Mûködési célú

49. Egyesület 20 éves a Mazsike ünnepségsorozat 400 m „8203”  pénzeszközátadás 

áht.-n kívülre  

Mészáros László Az alkotó tevékenység eredményének Mûködési célú

50. Képzômûvészeti bemutatása kiállításon, éves program   400 m „8203”  pénzeszközátadás

Egyesület alapján áht.-n kívülre  

Hallássérültek munkavállalásának
Mûködési célú

51. Munka-Kör Alapítvány
elôsegítése

400 m „8203”  pénzeszközátadás 

áht.-n kívülre  

Múzeumok és Látogatók Kultúrák közötti párbeszéd
Mûködési célú

52. Alapítvány a múzeumokban
400 m „8203”  pénzeszközátadás 

áht.-n kívülre  

Német Óvoda Mûködési célú

53. és Iskola Egyesület Tíz éves jubileumi közgyûlés 150 m „8203”  pénzeszközátadás 

áht.-n kívülre  

Óbudai Wellness Mûködési célú

54. és Diáksport Egyesület Óbudai WDSE mûködése 350 m „8203”  pénzeszközátadás 

áht.-n kívülre  

„Te is más vagy, te sem vagy más” – Mûködési célú

55. Para-fitt Sportegyesület fogyatékkal élôk családi  395 m „8203”  pénzeszközátadás 

szabadidônapja áht.-n kívülre  

Partners Hungary Mûködési célú

56. Alapítvány Promenád – Nôk sétánya 400 m „8203”  pénzeszközátadás 

áht.-n kívülre  

Önkéntes aktivitások és önkéntes
Mûködési célú

57. Periféria Alapítvány
programokat elôkészítô mûhely

322 m „8203”  pénzeszközátadás 

áht.-n kívülre  

A szervezet Európa Klub Budapest
Mûködési célú

58. Pillar Alapítvány
mûködésének támogatása

400 m „8203”  pénzeszközátadás 

áht.-n kívülre  

Civil munkával a budapesti közélet
Mûködési célú

59. R+Á Egyesület
fejlesztéséért 

400 m „8203”  pénzeszközátadás 

áht.-n kívülre  

Rákosszentmihály Közrendvédelmi és közösségi
Mûködési célú

60. Polgárôrsége Egyesülete feladatok a lakossággal
400 m „8203”  pénzeszközátadás 

áht.-n kívülre  

Reform Régió Egészség-

61. nevelô, Oktatási, Kultu- A szervezet fenntartási költségeinek
Mûködési célú

rális és Sporttánc támogatása 
400 m „8203” pénzeszközátadás

Közhasznú Egyesület áht.-n kívülre
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Elnyert Támogatott
Sor- Pályázó (szervezet) Pályázati cél összeg pályázati cél: Címrôl Elôirányzat
szám neve E Ft (m)ûködés/

(f)elhalmozás

Solidaritás Szabadidô Mozduljunk ki, segítsük Egymást!
Mûködési célú

62. és Természetjáró Se – magányosok, nyugdíjasok részére
200 m „8203”  pénzeszközátadás 

áht.-n kívülre  

Stencil Kulturális Mûködési célú

63. Alapítvány Roma-Dosszié a Beszélôben 400 m „8203”  pénzeszközátadás 

áht.-n kívülre  

Szellemi Sérült mûködési  felhalm.

64. Testvéreinkért Önkéntesek képzése integrált
m+f

„8203”
c. 250     c. 150

Alapítvány nyári táborhoz
400 (eszköz-

pénzeszközátadásbeszerzés)
áht.-n kívülre

Tájak – Korok – Mú- Budapest TKM klubok
Mûködési célú

65. zeumok Egyesület támogatása – mûködés
300 m „8203”  pénzeszközátadás 

áht.-n kívülre  

Találkozás Személy- Mûködési célú

66. központú Alapítvány Tréningek pedagógusoknak 400 m „8203”  pénzeszközátadás 

áht.-n kívülre  

Tamás Apostol Tamás Apostol Iskola Alapítvány
Mûködési célú

67. Iskola Alapítvány támogatása
400 m „8203”  pénzeszközátadás 

áht.-n kívülre  

Terézvárosi Nyugdíjasok Érdekvédelem nyugdíjas
Mûködési célú

68. Érdekvédelmi Egyesülete tagtársainknak!
350 m „8203”  pénzeszközátadás 

áht.-n kívülre  

Természetvédôk Turista Lelkes túrázók anyagi
Mûködési célú

69. Egyesülete támogatása 2009-ben
300 m „8203”  pénzeszközátadás 

áht.-n kívülre  

Tilos Kulturális Esélyegyenlôségi tematikus
Mûködési célú

70. Alapítvány napok
400 m „8203”  pénzeszközátadás 

áht.-n kívülre  

Történelemtanárok Civil hírek és információk közreadása
Mûködési célú

71. Egylete a www.tte.hu közoktatási civil oldalon
400 m „8203”  pénzeszközátadás 

áht.-n kívülre  

Vargabetû Klub- Foglalkoztatottság növelését elôsegítô Mûködési célú

72. Mûhely Egyesület hálózat kialakítása 400 m „8203” pénzeszközátadás

Óbuda-Békásmegyeren  áht.-n kívülre  

Végszó Szociális Szociális, karitatív program Mûködési célú

73. Egyesület fenntartása, szakmai fejlesztés 400 m „8203”  pénzeszközátadás

háttérteremtése  áht.-n kívülre  

VIZUS Alapítvány „LÁSS” lehetôség-álom-segítség-siker Mûködési célú

74. a Látássérültekért Vakok és gyengénlátók 3 napos 400 m „8203”  pénzeszközátadás

oktatási sorozata  áht.-n kívülre  

XVIII. kerületi 
Számítógépek vásárlása nyugdíjasok

Mûködési célú

75. Nyugdíjas Érdekvédelmi 
tanfolyamához

100 m „8203”  pénzeszközátadás

Egyesület áht.-n kívülre  

Összesen: 27 362 
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(A Fôvárosi Közgyûlés zárt ülésen folytatja munkáját.
Az ülésen elhangzottakat külön jegyzôkönyv rögzíti.)

A napirend 17. pontja: A Rossi Bt. V. ker., Deák Fe-
renc téri közterület-használati ügyében hozott bizottsági
döntések felülvizsgálata.

Elôadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1918/2008. (XII. 10.) Fôv. Kgy. h.
a 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 55/B. § 

(1) bekezdése alapján a Kiemelt Fejlesztések Bi-

zottsága végrehajtásában felfüggesztett 822/2008.

(X. 30.) sz. határozatát megváltoztatja és úgy dönt,

hogy a Rossi Bt. 216 m2-es, V. ker. Deák Ferenc té-

ri karácsonyi vásár kérelmében foglalt közterület-

használatához nem járul hozzá.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1919/2008. (XII. 10.) Fôv. Kgy. h.
A 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 55/B. § 

(1) bekezdése alapján a Városfejlesztési és Város-

képvédelmi Bizottság végrehajtásában felfüggesz-

tett 2815/2008. (X. 22.) VVB határozatát megvál-

toztatja és úgy dönt, hogy a Rossi Bt. 216 m2-es, 

V. ker. Deák Ferenc téri karácsonyi vásár kérelmé-

ben foglalt közterület-használatához nem járul hoz-

zá, és felkéri a fôpolgármestert az elutasító levél

aláírására.

Határidô: 30 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 18. pontja: Jelentés a lejárt határidejû
közgyûlési határozatok végrehajtásáról.

Elôadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1920/2008. (XII. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a lejárt határidejû közgyûlési hatá-

rozatokról szóló jelentést.

Kelt a Fôvárosi Közgyûlés 2008. december 10-i rend-

kívüli ülésén.

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

fôjegyzô fôpolgármester
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Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1921/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Havas Szófia indítványát, mely

szerint a „Sürgôsségi pályázat eredményével kap-

csolatos fekvôbeteg-szakellátási kapacitás átcso-

portosítása” és a „Javaslat a Károlyi Sándor Kórház

és Rendelôintézet, Városi Kórház hôellátó rendszer

korszerûsítése (Azonosító: 4445) feladat engedély-

okiratának 1. sz. módosítására” címû elôterjeszté-

seket ebédszünet utáni elsôként tárgyalja.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1922/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el „A 2008. évi Fôvárosi Környezet-

védelmi Alapból társadalmi és alapítványi szerve-

zetek támogatása pályázat útján” címû elôterjesztés

napirendre vételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1923/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat „a Legfelsôbb Bíróság

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

tében foglaltak végrehajtásával kapcsolatos, vala-

mint a Fôvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac

Igazgatósága által üzemeltetett egyes ingatlanok

forgalomképességét érintô önkormányzati dönté-

sek” felülvizsgálatára” címû elôterjesztés napi-

rendre vételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1924/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a – napirendre vételre vonatkozó –

szavazásokat megismétli.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1925/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Havas Szófia indítványát, mely

szerint ebédszünet után tárgyalja meg a „Sürgôs-

ségi pályázat eredményével kapcsolatos fekvô-

beteg-szakellátási kapacitás átcsoportosítása” és a

„Javaslat a Károlyi Sándor Kórház és Rendelôinté-

zet, Városi Kórház hôellátó rendszer korszerûsítése

(Azonosító: 4445) feladat engedélyokiratának 1. sz.

módosítására” címû elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1926/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 50. tárgyalja meg „A 2008. évi

Fôvárosi Környezetvédelmi Alapból társadalmi és

alapítványi szervezetek támogatása pályázat útján”

címû elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1927/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy ebédszünet utáni elsô pontként 

tárgyalja meg a „Javaslat „a Legfelsôbb Bíróság

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

ben foglaltak végrehajtásával kapcsolatos, valamint

a Fôvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazga-

tósága által üzemeltetett egyes ingatlanok forga-

lomképességét érintô önkormányzati döntések” 

felülvizsgálatára” címû elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1928/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat Budapest teherforgalmi

stratégiájára és a hozzá kapcsolódó jogszabály

megalkotására” címû elôterjesztés napirendrôl tör-

ténô levételére vonatkozó javaslatot.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1929/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 2. pontként tárgyalja meg a „Javas-

lat a kéményseprôipari közszolgáltatás 2009. évi

díjtételeire. A közszolgáltatási szerzôdés végrehaj-

tásának éves értékelése” címû elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1930/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 3. pontként tárgyalja meg a „Javas-

lat a kegyeleti közszolgáltatás 2009. évi díjtételei-
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re. A közszolgáltatási szerzôdés végrehajtásának

éves értékelése. 2009. évi sírhely-gazdálkodási terv”

címû elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1931/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 6. pontként tárgyalja meg a

„FTSZV Kft. közszolgáltatási keretszerzôdése” cí-

mû elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1932/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 7. pontként tárgyalja meg a „Javas-

lat a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos

hulladékkezelési közszolgáltatási díj 2009. évi

mértékének megállapítására. A közszolgáltatási

szerzôdés végrehajtásának éves értékelésére” címû

elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1933/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 8. pontként tárgyalja meg a „Javas-

lat a települési szilárd hulladékkezelési közszol-

gáltatási díj 2009. évi mértékének megállapítására. 

A közszolgáltatási szerzôdés végrehajtásának éves

értékelésére” címû elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1934/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 9. pontként tárgyalja meg a „Javas-

lat a BKV Zrt. 2009. évi viteldíjaira” címû elôter-

jesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1935/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 10. pontként tárgyalja meg a „Ja-

vaslat a csatornahasználati díj 2009. évi mértékére”

címû elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1936/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 11. pontként tárgyalja meg a „Ja-

vaslat az ivóvízdíj 2009. évi mértékére” címû

elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1937/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 12. pontként tárgyalja meg a „Ja-

vaslat a Fôvárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló

71/1999. (XII. 30.) Fôv. Kgy. rendelet módosításá-

ra” címû elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1938/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 28. pontként tárgyalja meg a 

„Javaslat önkormányzati rendelet módosítására 

a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó

élelmezési térítési díjak megállapításáról” címû elô-

terjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1939/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 47. pontként tárgyalja meg a „Taxi

Kht. közszolgáltatási keretszerzôdése” címû elôter-

jesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1940/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 64. pontként tárgyalja meg a „Je-

lentés a lejárt határidejû közgyûlési határozatok

végrehajtásáról” címû elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1941/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 19. pontként tárgyalja meg a „Ja-

vaslat Budapest Fôváros ifjúsági koncepciójának

és intézkedési tervének elfogadására” címû elôter-

jesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1942/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 4. pontként tárgyalja meg „A 2020-as

budapesti olimpiai térségalkalmassági hatásvizsgá-

lata” címû elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1943/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 5. pontként tárgyalja meg a „Javas-

lat a 2020. évi Olimpiai és Paralimpiai Játékok ren-
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dezésének Budapest által történô megpályáztatását

elôkészítô törvénytervezet jóváhagyására” címû

elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1944/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 22. pontként tárgyalja meg a „Ja-

vaslat egyedi kérelmek támogatására a „8413 Sport

célú támogatás” cím elôirányzata terhére” címû

elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1945/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 36. pontként tárgyalja meg 

„A BKSZ szolgáltatókkal a 2008. évi kompenzá-

ciós szerzôdések megkötése” címû elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1946/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 61. pontként tárgyalja meg a „Tu-

lajdonosi jóváhagyás a Fôvárosi Állat- és Növény-

kert nyertes pályázatához” címû elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1947/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 38. pontként tárgyalja meg a „Bu-

dapest csatlakozása a „CATCH-MR” elnevezésû

INTERREG IVC programba beadandó pályázat-

hoz” címû elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1948/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 41. pontként tárgyalja meg a „Ja-

vaslat használat jogának alapításáról Rákosmente

kerületközpont rehabilitációjának keretében” címû

elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1949/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 43. pontként tárgyalja meg a „Ja-

vaslat a Budapest Szíve Program kiemelt projektjei

tekintetében kiadott tulajdonosi hozzájárulásokhoz

kapcsolódó külön megállapodások megkötésére, il-

letve a projektekhez kapcsolódó egyéb döntésekre”

címû elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1950/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 20. pontként tárgyalja meg a „Ja-

vaslat a Vegyipari, környezetvédelmi és informati-

kai TISZK pályázat támogatási szerzôdésének

megkötésére, TÁMOP pályázatok elôkészítésére”

címû elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1951/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 34. pontként tárgyalja meg „A lu-

xusadó alkalmazásáról szóló 13/2006. (III. 29.)

Fôv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezése” címû

elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1952/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 35. pontként tárgyalja meg a „Ja-

vaslat a fôvárosi szmogriadó-terv rendelet módosí-

tására” címû elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1953/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy költségvetés elôtti pontként tárgyal-

ja meg a „Javaslat a Fôvárosi Egészségközpont Zrt.

megalapításával kapcsolatos döntésekre” címû elô-

terjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1954/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 1/a. pontként tárgyalja meg a „Ja-

vaslat bizottsági tag cseréjére” címû elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1955/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 14. pontként tárgyalja meg a „Ja-

vaslat az OTP részvényper peres egyezségi megál-

lapodással való lezárására” címû elôterjesztést.
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Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1956/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy újra kíván szavazni az alábbi elôter-

jesztések napirendre történô felvételérôl:

– Sürgôsségi pályázat eredményével kapcsolatos

fekvôbeteg-szakellátási kapacitás átcsoportosí-

tása.

– Javaslat a Károlyi Sándor Kórház és Rendelô-

intézet, Városi Kórház hôellátó rendszer korsze-

rûsítése (Azonosító: 4445) feladat engedélyok-

iratának 1. sz. módosítására.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1957/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy ebédszünet utáni 2. pontként tár-

gyalja meg a „Sürgôsségi pályázat eredményével

kapcsolatos fekvôbeteg-szakellátási kapacitás át-

csoportosítása” címû elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1958/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy ebédszünet utáni 3. pontként tár-

gyalja meg a „Javaslat a Károlyi Sándor Kórház és

Rendelôintézet, Városi Kórház hôellátó rendszer

korszerûsítése (Azonosító: 4445) feladat engedély-

okiratának 1. sz. módosítására” címû elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1959/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg: 

01/a. Javaslat bizottsági tag cseréjére.

01/b. Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat fenntartásá-

ban lévô egészségügyi intézmény tulajdonosi

felügyelôtanács tagjának megválasztására.

02. Javaslat a kéményseprôipari közszolgáltatás

2009. évi díjtételeire. A közszolgáltatási

szerzôdés végrehajtásának éves értékelése.

03. Javaslat a kegyeleti közszolgáltatás 2009. évi

díjtételeire. A közszolgáltatási szerzôdés vég-

rehajtásának éves értékelése. 2009. évi sírhely-

gazdálkodási terv.

04. A 2020-as budapesti olimpiai térségalkal-

massági hatásvizsgálata.

05. Javaslat a 2020. évi Olimpiai és Paralimpiai

Játékok rendezésének Budapest által történô

megpályáztatását elôkészítô törvénytervezet

jóváhagyására.

06. FTSZV Kft. közszolgáltatási keretszerzô-

dése.

07. Javaslat a települési folyékony hulladékkal

kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatási

díj 2009. évi mértékének megállapítására. 

A közszolgáltatási szerzôdés végrehajtásának

éves értékelésére.

08. Javaslat a települési szilárd hulladékkezelési

közszolgáltatási díj 2009. évi mértékének

megállapítására. A közszolgáltatási szerzôdés

végrehajtásának éves értékelésére.

09. Javaslat a BKV Zrt. 2009. évi viteldíjaira.

10. Javaslat a csatornahasználati díj 2009. évi

mértékére.

11. Javaslat az ivóvízdíj 2009. évi mértékére.

12. Javaslat a Fôvárosi Lakásrezsi Támogatásról

szóló 71/1999. (XII. 30.) Fôv. Kgy. rendelet

módosítására.

13. Javaslat az OTP részvényper peres egyezségi

megállapodással való lezárására.

14. Javaslat Budapest Fôváros Önkormányzata

2009. évi költségvetési koncepciójára és gaz-

dasági programjára. 

15. Javaslat a 2007. évi létszámleépítési pályázat

II. és III. ütemében részt vett intézmények

létszámleépítési költségeinek végelszámolás-

ára. 

16. Javaslat a Heim Pál Gyermekkórház, Faludi

utcai mentálhigiéniai rendelô részleges felújí-

tása (Azonosító: 5788) feladat engedélyok-

iratának jóváhagyására és a Heim Pál Gyer-

mekkórház, Madarász utcai Gyermekkórház

telephely Krónikus Osztály felújítása (Azo-

nosító: 5592) feladat lezárására. 

17. Javaslat egészségügyi intézmények támogatá-

sára a „9102 Egészségügyi tartalék” terhére.

18. Javaslat a Mozgásjavító Általános Iskola és

Diákotthon (Budapest XIV., Mexikói út) re-

konstrukció I. ütem címzett támogatás finan-

szírozási szerzôdésének és engedélyokiratá-

nak módosítására. 

19. Javaslat Budapest Fôváros ifjúsági koncepció-

jának és intézkedési tervének elfogadására.

20. Javaslat a Vegyipari, környezetvédelmi és in-

formatikai TISZK pályázat támogatási szer-

zôdésének megkötésére, TÁMOP pályázatok

elôkészítésére.

21. 2007–2008. évi „vis maior” esetekkel kap-

csolatos többletforrások biztosítása.

22. Javaslat egyedi kérelmek támogatására a

„8413 Sport célú támogatás” cím elôirányza-

ta terhére.

23. Javaslat a „Szónokok Hordója” civil fórum

tér kialakításához forrás biztosítására és a

„házirend” elfogadására. 

24. A BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató

Kht. 2009. január 1–március 31. közötti idô-

tartamra szóló közszolgáltatási szerzôdésé-

nek jóváhagyása.
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25. Javaslat a Fôvárosi Egészségközpont Zrt. meg-

alapításával kapcsolatos döntésekre.

26. Javaslat Budapest Fôváros Önkormányzata

2008. évi költségvetésérôl szóló 15/2008.

(III. 15.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására. 

27. Javaslat Budapest Fôváros Önkormányzata

2009. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló

rendelet megalkotására.

28. Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat fenntartá-

sában lévô személyes gondoskodást nyújtó

gyermekvédelmi intézmények által biztosított

ellátások formáiról, igénybevételének módjá-

ról és a térítési díjról szóló 22/1999. (V. 21.)

Fôv. Kgy. rendelet módosítására. 

29. Javaslat a fôvárosi gyermek- és ifjúságvédel-

mi ágazat vagyoni körében lévô ingatlanok

forgalomképessé történô átminôsítésére és a

vagyoni körbôl történô kivonására. 

30. Javaslat önkormányzati rendelet módosításá-

ra a nevelési-oktatási intézményekben alkal-

mazandó élelmezési térítési díjak megállapí-

tásáról.

31. Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat fenntartá-

sában lévô személyes gondoskodást nyújtó

szakosított szociális intézmények térítési dí-

jairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárá-

si rendrôl szóló 12/1997. (III. 20.) Fôv. Kgy.

rendelet módosítására.

32. A fôvárosi közterületek használatáról és a

közterületek rendjérôl szóló 59/1995. (X. 20.)

Fôv. Kgy. rendelet a Fôvárosi Önkormányzat

tulajdonában levô közterületek használatáról

és rendjérôl szóló 60/1995. (X. 20.) Fôv. Kgy.

rendelet, valamint a Fôvárosi Önkormányzat

szervezeti és Mûködési szabályzatáról szóló

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

tása.

33. Javaslat Budapest teherforgalmi stratégiájára és

a hozzá kapcsolódó jogszabály megalkotására. 

34. Javaslat a 55/1997. (X. 17.) Fôv. Kgy. rende-

let módosítására. 

35. Javaslat a 9/1989. (1990. I. 31.) Fôv. Tan. ren-

delet módosítására.

36. A luxusadó alkalmazásáról szóló 13/2006.

(III. 29.) Fôv. Kgy. rendelet hatályon kívül

helyezése.

37. Javaslat a fôvárosi szmogriadó-terv rendelet

módosítására.

38. A BKSZ szolgáltatókkal a 2008. évi kompen-

zációs szerzôdések megkötése.

39. Csatlakozás a Polgármesterek Szövetségé-

hez. (Covenant of Mayors)

40. Budapest csatlakozása a „CATCH-MR” elne-

vezésû INTERREG IVC programba beadan-

dó pályázathoz.

41. Javaslat Budapest Fôváros Levéltárának az

elektronikus levéltár Új Magyarország fej-

lesztési Terv (ÚMFT) Elektronikus Közigaz-

gatás Operatív Program (EKOP) kiemelt pro-

jektben történô részvételének hiánypótlási

dokumentum kibocsátására.

42. Javaslat a Gyáli patak 7. ága 140008 és

0156140/2 hrsz.-ú ingatlanai és a 155605/3

hrsz.-ú út közterület tulajdonjogának rende-

zésére.

43. Javaslat használat jogának alapításáról Rákos-

mente kerületközpont rehabilitációjának ke-

retében.

44. A Bp. IV. kerület, Váci út kiépítése beruhá-

záshoz szükséges területcsere a Fôvárosi Víz-

mûvek Zrt.-vel. 

45. Javaslat a Budapest Szíve Program kiemelt

projektjei tekintetében kiadott tulajdonosi

hozzájárulásokhoz kapcsolódó külön megál-

lapodások megkötésére, illetve a projektek-

hez kapcsolódó egyéb döntésekre.

46. Javaslat a Közép-magyarországi Operatív

Program a KMOP-2008-2.3.1/B közösségi

közlekedés elônyben részesítése c. pályázati

kiírásra pályázatok benyújtására. 

47. Budapest tagságának meghosszabbítása az

ACR+ nemzetközi hálózatban.

48. Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat fenntartá-

sában lévô egészségügyi intézmények alapító

okiratának módosítására. 

49. Taxi Kht. közszolgáltatási keretszerzôdése.

50. Javaslat a Fôvárosi Polgári Védelmi Igazga-

tóság 2009. évi támogatására. 

51. A 2008. évi Fôvárosi Környezetvédelmi

Alapból társadalmi és alapítványi szerveze-

tek támogatása pályázat útján.

52. A Fôvárosi Önkormányzat a Hungária Víz

Zrt., a Suez Environment S.A és az RWE

Aqua GmbH között 2008. május 29-én létre-

jött megállapodás 1. sz. módosítása.

53. Javaslat a Gyáli patak által érintett állami tu-

lajdonú ingatlanok tulajdonjogának megszer-

zésére.

54. Elôterjesztés a központi és fôvárosi céltámo-

gatással 2006. évben megépült Budapest

XVIII. kerület, szennyvízcsatorna hálózat be-

fejezett, aktivált eszközként történô átadás-

átvételére. 

55. Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat és az Or-

szággyûlés Hivatala között 2008. július 24-én

létrejött megállapodás módosítására. 

56. Javaslat Budapest Fôváros Integrált Városfej-

lesztési Stratégiájára.

57. A BFVK Zrt.-vel kötött forgalomképes straté-

giai portfolióállomány egyéb jellegû vagyon-

kezelésére, valamint az üzleti célú portfolió-

állomány egyéb jellegû vagyonkezelésére 

vonatkozó megbízási szerzôdések meghosz-

szabbítása. 
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58. Javaslat a Fôvárosi Közoktatási Esélyegyen-

lôségi Program elfogadására. 

59. Javaslat a Varga István Kereskedelmi Köz-

gazdasági Szakközépiskola és Szakiskolában

keletkezett behajthatatlan követelésrôl való

lemondásra. 

60. Javaslat az egészségügyi intézményekben

történô létszámleépítést engedélyezô döntés

megerôsítésére. 

61. Javaslat a fôvárosi gyermekvédelmi alap- és

szakellátás szakmai együttmûködésének fej-

lesztésére.

62. Javaslat a Thália Színház Kht. közszolgáltatá-

si szerzôdésének módosítására.

63. Tulajdonosi jóváhagyás a Fôvárosi Állat- és

Növénykert nyertes pályázatához.

64. Javaslat a „8206 Bûnmegelôzési célú bizott-

sági keret” cím terhére történô támogatás uta-

lásának engedélyezésére.

65. Hajdú Béla fellebbezése a Fôv. Kgy. Egészség-

ügyi és Szociálpolitikai Bizottság 374/2008.

(IX. 24.) sz. határozata ellen. 

66. Jelentés a lejárt határidejû közgyûlési határo-

zatok végrehajtásáról.

67/a. Jelentés a lejárt határidejû közgyûlési határo-

zatok végrehajtásáról.

Ebédszünet utáni napirendek:

– Javaslat „a Legfelsôbb Bíróság Gfv. XI. 30.387/

2006/8. sz. felülvizsgálati ítéletében foglaltak

végrehajtásával kapcsolatos, valamint a Fôvárosi

Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága

által üzemeltetett egyes ingatlanok forgalomké-

pességét érintô önkormányzati döntések” felül-

vizsgálatára.

– Sürgôsségi pályázat eredményével kapcsolatos

fekvôbeteg-szakellátási kapacitás átcsoportosí-

tása.

– Javaslat a Károlyi Sándor Kórház és Rendelô-

intézet, Városi Kórház hôellátó rendszer korsze-

rûsítése (Azonosító: 4445) feladat engedélyok-

iratának 1. sz. módosítására.

A napirend 1/a. pontja: Javaslat bizottsági tag cse-
réjére.

Elôadó: dr. Steiner Pál

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1960/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
tudomásul veszi Benga Oláh Tibor 2009. január 

1-jei hatályú lemondását az esélyegyenlôségi, fog-

lalkoztatáspolitikai és kisebbségi bizottsági tagsá-

gáról és egyidejûleg megválasztja Fehér György

Márkot az Esélyegyenlôségi, Foglalkoztatáspoliti-

kai és Kisebbségi Bizottság tagjának 2009. január

1-jei hatállyal.

A napirend 1/b. pontja: Javaslat a Fôvárosi Önkor-
mányzat fenntartásában lévô egészségügyi intézmény tu-
lajdonosi felügyelôtanács tagjának megválasztására.

Elôadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1961/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
tudomásul veszi, hogy Molnár István képviselônek,

a képviselôi mandátumáról való lemondásával

együtt a Fôvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor ut-

cai Kórház-Rendelôintézet Tulajdonosi Felügyelô-

tanácsában betöltött megbízatása is megszûnt 2008.

szeptember 26-án.

1962/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Várhegyi László képviselôt (SZDSZ) 2009. január

1-jei hatállyal önkormányzati képviselôi mandátu-

ma lejártáig megválasztja a Fôvárosi Önkormány-

zat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelôintézet

Tulajdonosi Felügyelôtanácsának új tagjává.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 2. pontja: Javaslat a kéményseprô-ipari
közszolgáltatás 2009. évi díjtételeire. 

A közszolgáltatási szerzôdés végrehajtásának éves ér-
tékelése.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1963/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja a Fôvárosi Önkormányzat és a Fôvárosi

Kéményseprôipari Kft. között létrejött közszolgál-

tatási szerzôdés 2008. éves végrehajtásának tel-

jesítésérôl szóló jelentést és úgy értékeli, hogy a

Szolgáltató a szerzôdésben foglalt kötelezettségeit

maradéktalanul teljesítette.

Határidô: 2008. december 31.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja 72/2008. (XII. 30.) önkormányzati ren-

deletét a kötelezô kéményseprô-ipari közszolgálta-

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

módosításáról az elôterjesztés 4. sz. melléklete sze-

rinti tartalommal.

A napirend 3. pontja: Javaslat a kegyeleti közszol-
gáltatás 2009. évi díjtételeire. A közszolgáltatási szer-
zôdés végrehajtásának éves értékelése. 2009. évi sírhely-
gazdálkodási terv. 

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre
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Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1964/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja a Fôvárosi Önkormányzat és a Budapesti

Temetkezési Intézet Zrt. között létrejött közszol-

gáltatási szerzôdés éves végrehajtásáról szóló, az

elôterjesztés 2. sz. mellékletét képezô beszámolót

és úgy értékeli, hogy a Szolgáltató a szerzôdésben

foglalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette.

Határidô: 30 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja 73/2008. (XII.30.) Fôv. Kgy. rendeletét

a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2027.

(XII. 19.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról az elô-

terjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1965/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja az 58/2027. (X. 26.) Fôv. Kgy. rendelet

végrehajtásából adódó, a Budapesti Temetkezési

Intézet Zrt. által elkészített 2009. évi sírhely-gaz-

dálkodási tervet az elôterjesztés 5. sz. melléklete

szerint.

Határidô: 30 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 4. pontja: A 2020-as budapesti olimpia
térségalkalmassági hatásvizsgálata.

Elôadók: dr. Demszky Gábor, Hagyó Miklós, Ikvai-

Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1966/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
hozzászólási jogot biztosít Szalay-Berzeviczy Attila,

a Budapesti Olimpia Mozgalom elnöke részére.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1967/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja a 2020-as budapesti olimpiai nagyprojektrôl

szóló jelen elôterjesztésben és a 4. sz. mellékletében

foglaltakat, és végsô helyszínként támogatja a „A Vi-

lágörökség Duna szigetek menti olimpiája” projekt-

térségi és akcióterületi koncepcióját. Ezzel egyidejû-

leg hatályon kívül helyezi az olimpiai fôstadionra vo-

natkozó 1014/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. határozatát.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1968/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy gondoskodjon a

mellékelt 1. 2. 3. 4. sz. tervdokumentumok alapján

az olimpiai tervezés 2009. évi célirányos folytatá-

sáról, az olimpiai Master Plan elkészítésérôl.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1969/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy az olimpiai és a

kapcsolódó fejlesztési költségek optimalizálása

végett 2009 folyamán a készülô tervekkel és kon-

cepciókkal párhuzamosan – különös tekintettel a

magisztrális közlekedési és közmû hálózatok költ-

ségeinek nagyságrendjére – költség-hasznon elem-

zést és költséghatékonysági vizsgálatot végeztes-

sen.

Határidô: 2009. december 31.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1970/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy kezdeményezze

közbeszerzési eljárás elôkészítését annak érdeké-

ben, hogy 2009. IV. negyedévére – az Olimpia Tör-

vény parlamenti elfogadásával párhuzamosan – a

további egyeztetésekhez nélkülözhetetlen olimpiai

Master Planja legyen a Fôvárosnak. 

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1971/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy miután a végleges olimpiai hely-

színrôl való döntésnek tervezéstechnikai okokból

meg kell elôznie az Olimpia Törvény hatálybalépés-

ét, a Fôvárosi Közgyûlés módosítja az 1015/2007.

(VI. 28.) Fôv. Kgy. határozatát azzal, hogy a végle-

ges olimpiai helyszínekrôl az Olimpia Törvény ha-

tálybalépése elôtt, a tervezési folyamat lezárását

követôen kíván dönteni. 

Határidô: 2009. december 30.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1972/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a 4. sz. melléklet-

ben szereplô Szabályozási Koncepció alapján az

érintett tulajdonosi és befektetôi igények figyelem-

be vételével, FSZKT módosítások és KSZT egyez-

tetések útján gondoskodjon arról, hogy a tervezett

és jóváhagyott olimpiai akcióterületek végsô jogi

státusza rendezôdjön. 

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1973/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Az Olimpiai Master Plan 2009 elkészítése, vala-

mint a kapcsolódó költség-haszon elemzés és költ-

séghatékonysági vizsgálat érdekében, továbbá 
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a szükséges FSZKT és KSZT módosítások tervezé-

si munkálataira tekintettel a 2008. évi költségvetés-

ben megemeli a „7202 Fôépítészi feladatok” cím

dologi kiadások elôirányzatát 60 000 E Ft-tal és 

ezzel egyidejûleg azonos összeggel csökkenti a

„9300 Általános tartalék” elôirányzatát.

1974/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri fôpolgármestert, hogy 2009 folyamán a ter-

vezési folyamattal párhuzamosan és összhangban

készítse elô az olimpiai nagyprojekt által érintett

akcióterületekre és hatásterületeikre 2011-ig meg-

kötendô településrendezési szerzôdéseket.

Határidô: 2009. december 31.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 5. pontja: Javaslat a 2020. évi Olimpiai
és Paralimpiai Játékok rendezésének Budapest által
történô megpályázását elôkészítô törvénytervezet jóvá-
hagyására.

Elôadók: dr. Demszky Gábor, Hagyó Miklós, Ikvai-

Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1975/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
a befogadott módosítással együtt egyetért a

„2009.évi [ ]. törvény a 2020. évi nyári Olimpiai és

Paralimpiai Játékok rendezésére vonatkozó pályá-

zatról” címû törvénytervezet melléklet szerinti tar-

talmával és támogatja annak az Országgyûléshez

történô benyújtását.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1976/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Felhatalmazza a fôpolgármestert, hogy képviselje a

Fôvárost a „2009. évi [ ]. törvény a 2020. évi nyári

Olimpiai és Paralimpiai Játékok rendezésére vonat-

kozó pályázatról” címû törvénytervezettel kapcso-

latos egyeztetéseken.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1977/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Devánszkiné dr. Molnár Katalinnak

az elôterjesztés napirendrôl történô levételére irá-

nyuló ügyrendi indítványát.

A napirend 6. pontja: FTSZV Kft. közszolgáltatási
keretszerzôdése. 

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1978/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti az FTSZV Kft. közszolgálta-

tási keretszerzôdését a melléklet szerinti tartalom-

mal és felkéri a fôpolgármestert annak aláírására.

Határidô: 30 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 7. pontja: Javaslat a települési folyékony
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatá-
si díj 2009. évi mértékének megállapítására.

A közszolgáltatási szerzôdés végrehajtásának éves ér-
tékelésére.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1979/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja a Fôvárosi Önkormányzat és a Fôvárosi

Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. kö-

zött létrejött közszolgáltatási szerzôdés végrehajtá-

sáról szóló I. számú melléklet szerinti jelentést és

úgy értékeli, hogy a Szolgáltató a szerzôdésben

foglalt kötelezettségeit teljesítette.

A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja 74/2008. (XII.30.) önkormányzati ren-

deletét a települési folyékonyhulladék-gazdálko-

dással összefüggô önkormányzati feladatokról, kü-

lönösen a települési folyékony hulladékkal kapcso-

latos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló

60/2002. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról

a IV. számú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 8. pontja: Javaslat a települési szilárd
hulladékkezelési közszolgáltatási díj 2009. évi mértéké-
nek megállapítására. A közszolgáltatási szerzôdés végre-
hajtásának éves értékelése.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1980/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Bagdy Gábor és dr. Endrédy 

István módosító indítványát, mely szerint:

„A Fôvárosi Közgyûlés úgy dönt, hogy legalább az

I. szint mûködtetéséhez szükséges 5.674,2 M Ft-ot

a Fôváros 2009. évi költségvetésében biztosítja.

Határidô: 2009. január

Felelôs: dr. Demszky Gábor
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A Fôvárosi Közgyûlés úgy dönt, hogy legalább az

I. szint mûködtetéséhez szükséges 4.600,4 M Ft-ot

a Fôváros 2009. évi költségvetésében biztosítja.

Határidô: 2009. január

Felelôs: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1981/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
a Közszolgáltatási Keretszerzôdésben foglalt köz-

tisztasági és közútkezelési közszolgáltatási felada-

tok végrehajtásához szükséges I. szolgáltatási szin-

tet választja a szakmai szempontból elengedhetet-

len feladatok végrehajtására, és az ehhez szükséges

többletforrást a Fôvárosi Önkormányzat 2009. évi

költségvetésébôl biztosítja.

Határidô: 2009. évi költségvetés

Felelôs: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1982/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, hogy a 2009. évi Éves

Közszolgáltatási Szerzôdések megkötésekor az

elôterjesztés II/A számú mellékletében szereplô, a

köztisztasági és közútkezelési közszolgáltatási fel-

adatok I. szolgáltatási szintjeihez tartozó naturális

és költségadatokat vegye figyelembe.

Határidô: 2009. január 15.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1983/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja a települési szilárd hulladékkezeléssel

összefüggô közszolgáltatási feladatok teljesítésérôl

szóló I. számú melléklet szerinti beszámolót és ez-

zel egyidejûleg a Szolgáltató szerzôdésbôl fakadó

kötelezettségét végrehajtottnak tekinti.

A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja 75/2008. (XII.30.) önkormányzati ren-

deletét a települési szilárd hulladék-gazdálkodással

összefüggô önkormányzati feladatokról, különösen

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulla-

dékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. 

(X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról a kiegé-

szített IV. számú melléklet szerinti tartalommal. 

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1984/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, hogy kezdeményezze a

Fôvárosi Közterület-fenntartó Zrt. vezérigazgatójá-

nál, hogy az FKF Zrt. a 2009. évre 270 M Ft forrást

biztosítson a „Hálózat – Buda-pesti Díjfizetôkért és

Díjhátralékosokért” Alapítványnak átadott közér-

dekû felajánlás formájában a szolgáltatást igény-

bevevô, rászoruló fogyasztók fizetôképességének

fenntartása céljából.

Határidô: 30 napon belül

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 9. pontja: Javaslat a BKV Zrt. 2009. évi
viteldíjaira. 

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1985/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Wintermentel Zsolt módosító indít-

ványát, mely szerint: „A Fôvárosi Közgyûlés fel-

kéri a fôpolgármestert, hogy a BKV Zrt. 2009. évi

rendkívüli, elôzetes elképzelések szerint 30 milli-

árd forintos nagyságrendû állami támogatásával

kapcsolatosan a 2009. januári Közgyûlésre adjon

tájékoztatást, illetve a lehetséges tárgyalási forgató-

könyveket, a Fôváros érdekeit leginkább szolgáló

alternatívákat, elsôsorban a HÉV-vonalak jövôjére

vonatkozóan mutassa be a Közgyûlés számára.

Határidô: a Közgyûlés áprilisi ülése

Felelôs: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1986/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Rétvári Bence és dr. Endrédy 

István módosító indítványát, mely szerint: „6. § 

(7) Szmogriadó tájékoztatási fokozatának elrende-

lése esetén érvényes forgalmi engedély felmutatása

mellett a vonaljegy egész napos utazásra érvényes.

Szmogriadó riasztási fokozatának elrendelése ese-

tén a vonaljegy egész napos utazásra érvényes.”

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1987/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Rétvári Bence módosító indít-

ványát, mely szerint: „6. § A kisgyermekeseknek

szóló havi bérlet igénybevételére jogosult a lakcí-
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met igazoló hatósági igazolvány szerint budapesti

lakcímmel rendelkezô személy, aki terhességi-

gyermekágyi segély (TGYÁS), gyermekgondozási

díj (GYED), gyermekgondozási segély (GYES),

vagy gyermeknevelési támogatás (GYET) folyósí-

tásában részesül.”

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1988/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a gödöllôi HÉV vonalon a Buda-

pest-bérletek és egyéb, Budapest közigazgatási ha-

tárain belül érvényes tarifatermékek érvényességé-

nek határát az Ilonatelep helyett Kistarcsa, Kórház

határpontra kívánja módosítani.

Határidô: a Közgyûlés 2009. februári ülése

Felelôs: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1989/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
hatályon kívül helyezi a 2381/1999. (XII. 16.) Fôv.

Kgy. határozatát.

A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja 76/2008. (XII. 30.) önkormányzati ren-

deletét a Budapesti Közlekedési Zártkörûen

Mûködô Részvénytársaság hatósági árformába tar-

tozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való

megállapításáról és azok alkalmazási feltételeirôl az

1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 10. pontja: Javaslat „a Legfelsôbb Bíró-
ság Gfv. XI. 30.387/2006/8. sz. felülvizsgálati ítéletében
foglaltak végrehajtásával kapcsolatos, valamint a Fôvá-
rosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága által
üzemeltetett egyes ingatlanok forgalomképességét érintô
önkormányzati döntések” felülvizsgálatára.

Elôadó: dr. György István

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1990/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslat 

1. pontját, mely szerint:

„A Fôvárosi Közgyûlés úgy dönt, hogy a 2008. jú-

nius 26-i ülésén az Estivo Kft. kártalanításával kap-

csolatban meghozott 1158/2008. (VI. 26.) Fôv. Kgy.

határozatát hatályon kívül helyezi.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1991/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslat 

2. pontját, mely szerint:„A Fôvárosi Közgyûlés

úgy dönt, hogy a tulajdonában lévô Tétényi úti és

Etele úti ingatlanokat kivonja az Estivo Kft.-vel

megkötendô kártalanítási megállapodásból, és a

Budapest, XI. ker. 3475/57 hrsz.-ú ingatlan 1/1 ará-

nyú tulajdonát és a Budapest XI. ker. 3475/52/A/1

és a 3475/52/A/2 hrsz.-ú ingatlanok 5742/10000

tulajdoni hányadát nyílt versenyeztetés útján érté-

kesíti. Felkéri a fôpolgármestert, hogy az ingatlanok

nyílt versenyeztetés útján történô értékesítésérôl a

XI. kerület Újbuda Önkormányzatát Molnár Gyula

polgármester személyén keresztül értesítse.

Határidô: 2009. március 31.

Felelôs: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1992/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslat 

3. pontját, mely szerint: „A Fôvárosi Közgyûlés

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

dáni út menti autóbusz pályaudvarként használt

területek tulajdonjogát meg kívánja szerezni, ennek

érdekében az Estivo Kft.-vel egyezség útján kárta-

lanítási megállapodás megkötésére törekszik. Fel-

kéri a fôpolgármestert, hogy az Estivo Kft. kárta-

lanításával kapcsolatos tárgyalásokon a Fôvárosi

Önkormányzat nevében a tárgyalások lefolytatásá-

ra felhatalmazott személyek a III. ker. 19241 hrsz.-ú

és 19242 hrsz.-ú ingatlanok értékének megállapí-

tásakor az ingatlan értékeként 270 000 000 Ft-ot, 

a használati díj és kamatainak számításakor 

202 500 000 Ft + 370 000 000 Ft tekintsék a tár-

gyalások során kiindulási alapnak.

Határidô: értelemszerû

Felelôs: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1993/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslat 

4. pontját, mely szerint: „A Fôvárosi Közgyûlés

egyetért azzal, hogy az Estivo Kft. tulajdonában

lévô III. ker. 19241 hrsz.-ú és 19242 hrsz.-ú ingat-

lanok tulajdonjogáért, a terület korábbi használatá-

nak, valamint a használati díj kamatainak megvál-

tásáért a tárgyalásokon a kártalanítási megállapo-

dás mielôbbi megkötése érdekében a Fôvárosi

Önkormányzat nevében felajánlásra kerüljenek 
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a tulajdonában lévô 36820 hrsz.-ú és a 36821 hrsz.-ú,

IX. ker., Rádai utca 10. 12. sz. alatti ingatlanok.

Határidô: értelemszerû

Felelôs: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1994/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és ebédszünet utáni 4. pontként

tárgyalja meg a „Javaslat az Egyesített Szent István

és Szent László Kórház - Rendelôintézet, szállító

eszközök cseréje (Azonosító: 005324) feladat en-

gedélyokiratának 3. sz. módosítására” címû elôter-

jesztést.

A napirend 11. pontja: Sürgôsségi pályázat ered-
ményével kapcsolatos fekvôbeteg-szakellátási kapacitás 
átcsoportosítása.

Elôadó: dr. Havas Szófia

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1995/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
szakmailag támogatja, hogy a Péterfy Sándor utcai

Kórház-Rendelôintézet és Baleseti Központtól 

2 db sürgôsségi ágynyi csecsemô- és gyermek-

gyógyászati szakfeladat 2009. január 1-jétôl átadás-

ra kerüljön a Heim Pál Gyermekkórház részére, a

hozzá tartozó 2 db sürgôsségi ágy fekvôbeteg-sza-

kellátási kapacitással.

Egyben felkéri a fôpolgármestert, hogy a kapacitás

átcsoportosítására vonatkozó kérelmet küldje meg

a Fôvárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási

Pénztár részére.

Határidô: 2008. december 31.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 12. pontja: Javaslat a Károlyi Sándor
Kórház és Rendelôintézet, Városi Kórház hôellátó rend-
szer korszerûsítése (Azonosító: 4445) feladat engedély-
okiratának 1. sz. módosítására.

Elôadó: dr. Havas Szófia

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1996/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
eseti jelleggel magához vonja a Fôvárosi Önkor-

mányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról

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

melléklet II. A Közgyûlés által a bizottságokra át-

ruházott hatáskörök jegyzéke, Valamennyi bizott-

ságra vonatkozó általános hatáskör 4. pont alapján

átruházott hatáskört az Egészségügyi és Szociálpo-

litikai Bizottságtól, valamint a Pénzügyi és Közbe-

szerzési Bizottságtól és jóváhagyja az 1. sz. mellék-

letként csatolt engedélyokirat módosítást. Felkéri 

a fôpolgármestert a módosított engedélyokirat alá-

írására.

Határidô: a jóváhagyást követô 15 napon belül

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 13. pontja: Javaslat az Egyesített Szent
István és Szent László Kórház- Rendelôintézet, szállító
eszközök cseréje (Azonosító: 005324) feladat engedély-
okiratának 3. sz. módosítására.

Elôadó: dr. Havas Szófia

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1997/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
eseti jelleggel magához vonja a Fôvárosi Önkor-

mányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról

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

melléklet II. A Közgyûlés által a bizottságokra

átruházott hatáskörök jegyzéke, Valamennyi bizott-

ságra vonatkozó általános hatáskör 4. pont alapján

átruházott hatáskört az Egészségügyi és Szociál-

politikai Bizottságtól, valamint a Pénzügyi és Köz-

beszerzési Bizottságtól és jóváhagyja az 1. sz. mel-

lékletként csatolt engedélyokirat módosítást. Fel-

kéri a fôpolgármestert a módosított engedélyokirat

aláírására.

Határidô: a jóváhagyást követô 15 napon belül

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 14. pontja: Javaslat a csatornahasznála-
ti díj 2009. évi mértékére. 

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja 77/2008. (XII. 30.) önkormányzati ren-

deletét az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal, az

önkormányzati tulajdonú víziközmûbôl szolgálta-

tott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú

víziközmû által biztosított szennyvízelvezetés,

szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósá-

gi díjának Budapest fôváros közigazgatási terüle-

tén történô megállapításáról, továbbá a díjalkalma-

zás feltételeirôl szóló 4/1995. (II. 13.) Fôv. Kgy.

rendelet módosításáról.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1998/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Fôvárosi Csatornázási

Mûvek Zrt.-vel 2009. évre érvényes csatornahasz-

nálati díjba beépített fejlesztési célú pénzeszköz

átadás-átvételérôl, a csatornahasználati díjba be-
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épített bérleti díjról, valamint a pénzügyi elszámo-

lásokról szóló megállapodást az elôterjesztés 4. sz.

melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a

fôpolgármestert a megállapodás aláírására. 

Határidô: 2009. május 31.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

1999/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fôvárosi Csatornázási

Mûvek Zrt.-vel a 2009. évi vízterhelési díj vissza-

igénylésére vonatkozó megállapodást az elôter-

jesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, egy-

ben felkéri a fôpolgármestert a megállapodás alá-

írására.

Határidô: 2009. május 31.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 15. pontja: Javaslat az ivóvízdíj 2009.
évi mértékére.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja 78/2008. (XII. 30.) önkormányzati ren-

deletét az önkormányzati tulajdonú víziközmûbôl

szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati

tulajdonú víziközmû által biztosított szennyvízel-

vezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb

hatósági díjának Budapest fôváros közigazgatási

területén történô megállapításáról, továbbá a díj-

alkalmazás feltételeirôl szóló 4/1995. (II. 13.) Fôv.

Kgy. rendelet módosításáról.

A napirend 16. pontja: Javaslat a Fôvárosi Lakásre-
zsi Támogatásról szóló 71/1999. (XII. 30.) Fôv. Kgy. ren-
delet módosítására.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

2000/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a 

Budapest Távhôszolgáltató Zrt. 

Igazgatóságát, hogy a 2009. évre 577,0 M Ft

Fôvárosi Vízmûvek Zrt.  

Igazgatóságát, hogy a 2009. évre 333,0 M Ft

Fôvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. 

Igazgatóságát, hogy a 2009. évre 333,0 M Ft

Fôvárosi Közterület-fenntartó Zrt. 

Igazgatóságát, hogy a 2009. évre 270,0 M Ft

forrást biztosítson a „Hálózat – Budapesti Díjfi-

zetôkért és Díjhátralékosokért” Alapítványnak át-

adott közérdekû felajánlás formájában a szolgálta-

tást igénybe vevô, rászoruló lakossági fogyasztók

fizetôképességének a fenntartása céljából. Felkéri 

a fôpolgármestert, hogy a fentiekrôl tájékoztassa az

érintett társaságokat.

Határidô: 2009. március 30.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

2001/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri az 2000/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. határo-

zatban említett részvénytársaságok igazgatóságát,

hogy járuljanak hozzá ahhoz, hogy a kompenzáció-

ból fennmaradó maradványösszeg a „Hálózat – 

Budapesti Díjfizetôkért és Díjhátralékosokért” Ala-

pítványnál részben a Fôvárosi Téli Kiegészítô 

Lakásrezsi Támogatásra, részben a hátralékosok 

elmaradásának rendezése céljára legyen felhasz-

nálva. Felkéri a fôpolgármestert, hogy a fentiekrôl

tájékoztassa az érintett társaságokat.

Határidô: 2009. március 30.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja 79/2008. (XII. 30.) önkormányzati ren-

deletét a fôvárosi lakásrezsi támogatásról szóló

71/1999. (XII. 30.) Fôv. Kgy. rendelet módosításá-

ról az 1/a. sz. mellékletben szereplô tartalommal.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

2002/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
felkéri az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizott-

ságot, hogy a rendelet végrehajtását, a szerzôdés

teljesítését folyamatában ellenôrizze, értékelje, és

koordinálja az abban résztvevô szervek munkáját.

Határidô: folyamatos 2009. december 31-ig

Felelôs: Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizott-

ság elnöke

2003/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
A téli fôvárosi kiegészítô lakásrezsi támogatás for-

rásának biztosítása céljából a Fôvárosi Önkor-

mányzat 2008. évi költségvetésérôl szóló rendele-

tében a „9152 Céltartalék a »Hálózat – Budapesti

Díjfizetôkért és Díjhátralékosokért« Alapítvány tá-

mogatására” címen rendelkezésre álló 150 M Ft-os

kiadási elôirányzatot átcsoportosítja a „8364 »Há-

lózat – Budapesti Díjfizetôkért és Díjhátralékoso-

kért« Alapítvány” címre, mûködési célú pénzesz-

köz átadásra: a téli fôvárosi kiegészítô lakásrezsi

támogatás forrásának biztosítására.

2004/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a „Hálózat – Bu-

dapesti Díjfizetôkért és Díjhátralékosokért” Alapít-

vány támogatásának átutalására.

Határidô: igénylésre azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor
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2005/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az elôterjesztés a 3. sz. mel-

lékletében lévô szerzôdést a „Hálózat – Budapesti

Díjfizetôkért és Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal

és felkéri a fôpolgármestert, hogy azt írja alá és

gondoskodjon a szerzôdés végrehajtásának techni-

kai feltételeirôl.

Határidô: 2008. december 31.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 17. pontja: Javaslat az OTP részvényper
peres egyezségi megállapodással való lezárására.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

2006/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy zárt ülésen tárgyalja meg a „Javas-

lat az OTP részvényper peres egyezségi megállapo-

dással való lezárására” címû napirendet.

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

A napirend 18. pontja: Javaslat Budapest Fôváros
Önkormányzata 2009. évi költségvetési koncepciójára és
gazdasági programjára.

Elôadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

2012/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Bagdy Gábor módosító indítvá-

nyát, mely szerint: „A Fôvárosi Közgyûlés a 2009.

évi költségvetési koncepció ismeretében újra kí-

vánja tárgyalni a Fôgáz értékesítésérôl szóló dön-

tést.”

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

2013/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, hogy a Magyar Köztársa-

ság 2009. évi költségvetésében szereplô érintett

adatok és a 2009. évi költségvetési koncepcióban

javasolt önkormányzati sajátos bevételek alapján

terjessze a Közgyûlés elé a 2009. évi forrásmeg-

osztási rendelet-tervezetet, figyelembe véve az Al-

kotmánybíróság luxusadóval kapcsolatos döntését. 

Határidô: a törvényi elôírás szerint

Felelôs: dr. Demszky Gábor

2014/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a 2009. évi költ-

ségvetés elôkészítése során teremtse meg az össz-

hangot a csatorna-beruházások rendelkezésre álló

forrásai és kiadásai között. Folytasson tárgyaláso-

kat az FCSM Zrt.-vel annak érdekében, hogy a csa-

torna-beruházások finanszírozásához szükséges

forrásokat maradéktalanul biztosítsák. Amennyi-

ben az egyeztetések eredményeként ezen ellent-

mondás nem oldható fel, úgy a csatorna-beruházá-

sok 2009. évi fejlesztési kiadási elôirányzatának

csökkentésével kell az egyensúlyt megteremteni.

Határidô: 2009. évi költségvetés jóváhagyása

Felelôs: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

2015/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslat 

1. pontját, mely szerint: „A Fôvárosi Közgyûlés el-

fogadja Budapest Fôváros Önkormányzata 2009.

évi költségvetési koncepcióját és gazdasági prog-

ramját azzal, hogy a 2009. évi részletes költségve-

tés elôkészítésekor a következôk szerint kell eljárni:

a) Takarékossági intézkedésekkel, a reformok to-

vábbi kiterjesztésével, az önkéntes kötelezettség-

vállalások felülvizsgálatával, a hivatali szervezet

racionalizálásával el kell érni a mûködési kiadá-

sok csökkentését oly mértékig, hogy a 2009. évi

korrigált mûködési eredmény 11,5%-ban legyen

tervezhetô.

b) A közszféra területén a 13. havi illetmény kifi-

zetésére az önkormányzat nem tud kötelezettsé-

get vállalni. A személyi juttatások elôirányzata

2009. évben nem növekedhet. A Fôvárosi Ön-

kormányzat szervezetei a 2008. évi évközi vál-

tozásokkal, valamint a 2009. évi bérautomatiz-

musokkal korrigált személyi juttatásokkal (bér-

tömeggel) gazdálkodhatnak.

c) A közszolgáltatási szerzôdésekben a szolgálta-

tások Fôvárosi Önkormányzatot terhelô ellenér-

tékét összességében a 2008. évi nominális szin-

ten lehet csak biztosítani. A szolgáltatások reál-

teljesítménye szinten tartását a közszolgáltató

társaságoknak a munka hatékonyságának és

eredményességének növelésével kell elérniük. 

d) A Fôvárosi Önkormányzat kizárólagos, illetve

többségi tulajdonában levô vállatoknál, társasá-

goknál meg kell vizsgálni a bérek és bérjellegû

jövedelmek 2008. évi nominális szinten tartásá-

nak lehetôségét. Élni kell a létszámgazdálkodás-

ban rejlô tartalékok feltárásával.

e) A bevételek növelése érdekében törekedni kell

új források feltárására, meg kell vizsgálni a be-

hajtási díj, illetve egyéb adó bevezetésének lehe-

tôségét.

f) A beruházási igényeket felül kell vizsgálni. 

A fejlesztési forráshiányt meg kell szüntetni úgy,

hogy a közgyûlési döntéssel nem rendelkezô ön-
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kormányzati fejlesztésekre addig nem történhet

kötelezettségvállalás, – beleértve a beruházási

és felújítási okmányok és pénzeszközátadások

jóváhagyását, – míg a FÔGÁZ részvények érté-

kesítésébôl nem realizálódik ennek megfelelô

bevétel. A folyamatban lévô fejlesztéseket is át

kell tekinteni annak érdekében, hogy a beruhá-

zások éves ütemei csak a reálisan szükséges

elôirányzatokat tartalmazzák.

g) Amennyiben a beruházások felülvizsgálatát

követôen is fejlesztési forráshiány áll elô, a

FÔGÁZ részvények értékesítési folyamatának

idôigénye miatt a 2009. évi részletes költségve-

tésben szükségessé válhat áthidaló hitelkeret

biztosítása. Az áthidaló hitelkeret biztosításának

elôkészítését haladéktalanul meg kell kezdeni

annak érdekében, hogy az szükség esetén, az év

során késedelem nélkül igénybe vehetô legyen.

Az áthidaló hitelkeret azonban hosszú távon

nem növelheti az adósságállományt, azt az

értékesítésbôl befolyó vételárból vissza kell fi-

zetni.

h) Likviditási tartalék képzésével, s annak megfe-

lelô szinten tartásával biztosítani kell az uniós

forrással megvalósuló nagy projektek zökkenô-

mentes, folyamatos finanszírozását.

i) A BKV Zrt. gazdálkodását érintôen meg kell ál-

lítani a mûködési hiány folyamatos újrater-

melôdését, fel kell számolni a likviditási kocká-

zatokkal fenyegetô adósságcsapda helyzetét, a

külsô és belsô pénzügyi adósság növekedését.

Ennek érdekében a BKV Zrt.-nek oly módon

kell elkészítenie üzleti tervét, hogy az ne ered-

ményezze az adósságállomány növekedését.

j) A hitelszerzôdésekben rögzített kovenánsok be-

tartása mellett minden évre a kamatbevételek

nélkül is pozitív mûködési eredményt kell elérni.

Határidô: 2009. évi költségvetés jóváhagyása

Felelôs: dr. Demszky Gábor.”

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

2016/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, hogy a Magyar Köztársa-

ság 2009. évi költségvetésében szereplô érintett

adatok és a 2009. évi költségvetési koncepcióban

javasolt önkormányzati sajátos bevételek alapján

terjessze a Közgyûlés elé a 2009. évi forrásmeg-

osztási rendelet-tervezetet.

Határidô: törvényi elôírás szerint

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 19. pontja: Javaslat a 2007. évi létszám-
leépítési pályázat II. és III. ütemében részt vett intézmé-
nyek létszámleépítési költségeinek végelszámolására.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

2017/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Javaslat a Heim Pál Gyermek-

kórház, Faludi utcai mentálhigiéniai rendelô részle-

ges felújítása (Azonosító: 5788) feladat engedély-

okiratának jóváhagyására és a Heim Pál Gyermek-

kórház, Madarász utcai Gyermekkórház telephely

Krónikus Osztály felújítása (Azonosító: 5592) fel-

adat lezárására” címû napirend után tárgyalja meg

a „Javaslat Budapest teherforgalmi stratégiájára és

a hozzá kapcsolódó jogszabály megalkotására” cí-

mû napirendet.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

2018/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja az egészségügyi intézmények feladat-

racionalizálása miatt végleges létszámleépítésben

érintett munkavállalókkal kapcsolatban ténylege-

sen felmerült kiadások elszámolását.

2019/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
A teljes létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi

kötelezettségek teljesíthetôsége érdekében egysze-

ri jelleggel a „9114 Céltartalék az önkormányzati

szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím

elôirányzatának 32 774 E Ft összeggel történô nö-

velésével egyidejûleg módosítja az érintett intéz-

mények támogatási és kiadási elôirányzatát az

alábbiak szerint:

Kiadásból:

személyi juttatás –24 831 E Ft

munkaadókat terhelô járulékok –7 943 E Ft
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2020/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h. 
A létszámcsökkentéssel érintett dolgozók foglal-

koztatására az önkormányzat költségvetési szervei-

nél a meglévô üres álláshelyeken, az elôrelátható-

lag megüresedô 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 lehetôség. A megszüntetett álláshelyek

legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha

jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolt-

tá teszik.

A napirend 20. pontja: Javaslat a Heim Pál Gyer-
mekkórház, Faludi utcai mentálhigiéniai rendelô részle-
ges felújítása (Azonosító: 5788) feladat engedélyokira-
tának jóváhagyására és a Heim Pál Gyermekkórház,
Madarász utcai Gyermekkórház telephely Krónikus Osz-
tály felújítása (Azonosító: 5592) feladat lezárására.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

2021/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja a Fôvárosi Közgyûlés 341/2008. (III. 10.)

Fôv. Kgy. határozat a) pontjával jóváhagyott enge-

délyokiratban szereplô „Heim Pál Gyermekkórház,

Madarász utcai Gyermekkórház telephely Króni-

kus Osztály felújítása” (Azonosító: 5592) megne-

vezésû feladat lezárást és a felmerült költségek el-

számolását az alábbiak szerint:

2008. évi elôirányzat: 15 000 E Ft 

Felmerült költségek: 14 700 E Ft 

2008. évi maradvány: 0 300 E Ft

2009. évi elôirányzat: 10 000 E Ft

Teljes elôirányzat összesen: 25 000 E Ft

Felmerült költségek összesen: 14 700 E Ft

Maradvány összesen: 10 300 E Ft

Ezzel egyidejûleg hatályon kívül helyezi a „Heim

Pál Gyermekkórház, Madarász utcai Gyermekkór-
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2007. év                                                                                                                                                M.e.: ezer Ft

Cím
Intézmény megnevezése Elôleg Pályázható

Nem Változás
kód pályázható +/–

1112 Nyírô Gyula Kórház II. ütem 298 634 257 043 39 201 –2 390
– személyi juttatások 226 238 194 729 29 698 –1 811 
– munkaadókat terhelô járulékok 72 396 62 314 9 503 –579 

1111 Fôv. Önkormányzat Szt. János Kórháza 
és Észak-budai Egyesített Kórházai  
II–III. ütem mindösszesen 196 238 159 977 19 230 –17 031 
– személyi juttatások 148 665 121 194 14 568 –12 903 
– munkaadókat terhelô járulékok 47 573 38 783 4 662 –4 128 

1107 Egyesített Szt. István és Szt. László 
Kórház- Rendelôintézet 2007. III. ütem 99 996 46 435 53 542 –19 
– személyi juttatások 75 755 35 178 40 562 –15 
– munkaadókat terhelô járulékok 24 241 11 257 12 980 –4 

1104 Péterfy Sándor utcai Kórház- 
Rendelôintézet és Baleseti 
Központ III. ütem 20 246 9 436 6 404 –4 406 
– személyi juttatások 15 338 7 149 4 851 –3 338 
– munkaadókat terhelô járulékok 4 908 2 287 1 553 –1 068 

1114 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház 
és Rendelôintézet III. ütem 41 850 24 079 8 843 –8 928 
– személyi juttatások 31 705 18 242 6 699 –6 764 
– munkaadókat terhelô járulékok 10 145 5 837 2 144 –2 164 

Összesen: 656 964 496 970 127 220 –32 774 
ebbôl:  – személyi juttatások 497 701 376 492 96 378 –24 831

– munkaadókat terhelô járulékok 159 263 120 478 30 842 –7 943
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ház telephely Krónikus Osztály felújítása” (Azono-

sító: 5592) megnevezésû feladat engedélyokiratát,

melyre további kifizetés nem történhet, és úgy

dönt, hogy a keletkezett maradványból új „Heim

Pál Gyermekkórház, Faludi utcai rendelô részleges

felújítása” (Azonosító: 5788) feladatot létesít.

2022/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Ennek érdekében csökkenti a „1118 Heim Pál

Gyermekkórház” cím támogatási és kiadási, azon

belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítá-

sok között szereplô „Heim Pál Gyermekkórház,

Madarász utcai Gyermekkórház telephely Króni-

kus Osztály felújítása” megnevezésû felújítási fel-

adat elôirányzatát 300 E Ft-tal (2009. évi üteme: 

10 000 E Ft), és ezzel egyidejûleg azonos összeggel

megemeli címen belül a céljelleggel támogatott in-

tézményi felújításon az új „Heim Pál Gyermekkór-

ház, Faludi utcai mentálhigiéniai rendelô részleges

felújítása” feladatot 300 E Ft-tal (2009. évi üteme:

10 000 E Ft). A feladat összköltsége: 10 300 E Ft.

2023/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Heim Pál Gyermekkórház, Faludi ut-

cai mentálhigiéniai rendelô részleges felújítása

(Azonosító: 5788) megnevezésû feladat engedély-

okiratát 10.300 E Ft bekerülési költséggel az 1. sz.

melléklet szerinti tartalommal. Egyidejûleg felha-

talmazza a fôpolgármestert az engedélyokirat alá-

írására.

Határidô: a Fôvárosi Közgyûlés döntését követô

30 napon belül.

Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 21. pontja: Javaslat Budapest teherfor-
galmi stratégiájára és a hozzá kapcsolódó jogszabály
megalkotására.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

2024/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Wintermantel Zsoltnak a Budapest

fôváros közigazgatási területén a teherforgalom

közlekedésének szabályozásáról szóló önkormány-

zati rendelet 1. számú mellékletének alábbi módo-

sítását: A 12 tonnás korlátozott forgalmú övezete-

ket leíró Észak-Budára vonatkozó bekezdésébôl a

Batthyány utca, Rákóczi utca, Szentendrei út

(Vörösvári út és a Rákóczi utca közötti szakasza),

„kivétel”, illetve a Bogdáni út (Szentendrei út és

Óbudai rakpart közötti szakasza), Jégtörô utca 

(Záhony utca és Óbudai rakpart közötti szakasza)

Záhony utca (Szentendrei út Jégtörô utca közötti

szakasza) „kivétel célforgalommal” kitételek kö-

zött történô szerepeltetésének törlése.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

2025/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Csomós Miklósnak, Szatmáryné Jähl

Angélának és Wintermantel Zsoltnak a Budapest

fôváros közigazgatási területén a teherforgalom köz-

lekedésének szabályozásáról szóló önkormányzati

rendelet 1. sz. mellékletének alábbi módosítását:

3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezetek:

Buda

Kelen-völgy

Pest

Dél-Pest

Idôbeli hatály: 8 órától 18 óráig és 22 órától 5 óráig

7,5 tonnás korlátozott forgalmú övezetek:

Észak-Buda

Közép-Pest

Pesterzsébet

Idôbeli hatály: 9 órától 18 óráig és 22 órától 5 óráig

12 tonnás korlátozott forgalmú övezetek:

Észak-Buda

Hegyvidék

Észak-Pest

Kelet-Pest

Dél-Pest

Csepel

Idôbeli hatály: 9 órától 18 óráig és 22 órától 5 óráig

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

2026/2008.(XII.18.) Fôv.Kgy.h.
nem fogadja el Csomós Miklósnak, Szatmáryné

Jähl Angélának és Wintermantel Zsoltnak Buda-

pest fôváros közigazgatási területén a teherforga-

lom közlekedésének szabályozásáról szóló önkor-

mányzati rendelet alábbi módosítását:

7. § (5) bekezdés kiegészül:

speciális esetekben az engedélyt soron kívül elbí-

rálja.

10. § (2) bekezdés kiegészül:

a) Ha a kérelmezett gépjármû az EURO 2 környe-

zetvédelmi kategóriának megfelel, akkor a ked-

vezmény mértéke 2010. december 31-ig 10%.

19/2005. (IV. 22.) önkormányzati rendelete Buda-

pest fôváros közigazgatási területén a jármûvel vára-

kozás rendjének egységes kialakításáról, a várako-
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zás díjáról és az üzemképtelen jármûvek tárolásának

szabályozásáról szóló rendelet alábbi módosítását:

46. § (3)–(4) bekezdés

a) Ha a kérelmezett gépjármû az EURO 2 környe-

zetvédelmi kategóriának megfelel, akkor a ked-

vezmény mértéke 2010. december 31-ig 10%.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

2027/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h. 
nem fogadja el Wintermantel Zsolt módosító indít-

ványát, mely szerint: „A Fôvárosi Közgyûlés felké-

ri a fôpolgármestert, hogy a behajtási hozzájárulá-

sokért beszedett díjak kerületek és Fôváros közötti

megosztásának arányáról, módszerérôl és elszámo-

lási rendjérôl szóló elôterjesztést a Fôvárosi Köz-

gyûlés februári ülésére terjessze elô.

Ezzel együtt a rendelet 11. § (1) bekezdése úgy mó-

dosul, hogy a rendelet hatálybalépésének idôpontja a

fenti elôterjesztés elfogadását követô hónap elseje.”

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

2028/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Riz Leventének a Budapest fôváros

közigazgatási területén a teherforgalom közlekedé-

sének szabályozásáról szóló önkormányzati rende-

let 1. sz. mellékletének 12 tonnás korlátozott for-

galmú övezeteket leíró Kelet-Pestre vonatkozó

bekezdésébôl a „kivéve” felsorolás alábbiak szerin-

ti kiegészítését:

„Kivéve: a külön jogszabályban meghatározott vé-

dett övezetek és a Dél-Pest valamint a Kelet-Pest

3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezet. A 3,5 ton-

nás korlátozott forgalmú övezetek felsorolását az

alábbi, Kelet-Pest bekezdésû övezettel kiegészíti:

„Kelet-Pest
– Területe: A XVII. kerület közigazgatási területe,

kivéve a Pesti út–Csékút utca–Rákos-patak–
Cinkotai út–északról és nyugatról kerülethatár
által határolt területet

– Kivéve célforgalomban: Pesti út, Cinkotai út,
Csabai út, Péceli út, Zrínyi utca, Helikopter út,
Táncsics Mihály utca, Bakancsos utca, Lôrinci
út, Ferihegyi út

– Idôbeli hatály: 12 órától 17 óráig és 19 órától 
10 óráig.”

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

2029/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Riz Leventének Budapest fôváros

közigazgatási területén a teherforgalom közlekedé-

sének szabályozásáról szóló önkormányzati rende-

let 1. sz. mellékletének a 7,5 tonnás korlátozott for-

galmú közutak felsorolásának alábbi kiegészítését:

„Kelet-Pest

– Péceli út, Csabai út, Ferihegyi út, Zrínyi utca,

Helikopter út, Bélatelepi út, Lôrinci út, Táncsics

Mihály utca, Bakancsos utca, Pesti út

– Kivéve: Pesti út 501. utca és Cinkotai út közötti

szakasza, Cinkotai út, Keresztúri út

– Idôbeli hatály: 0 órától 24 óráig.

Nem fogadja el „Budapest teherforgalmi stratégiá-

ja” címû tanulmány 3.6.4 fejezetének „Teherfor-

galmi útvonalak” bekezdésében a „Budapest ipari- 

logisztikai területeinek elérési útvonalaira javaslat”

c. ábráról a Csévézô utca–Bélatelepi út–Lôrinci

út–Táncsics Mihály utca–Bakancsos utca útvonalat

„A teherforgalom számára ajánlott, behajtási enge-

déllyel igénybe vehetô útvonalak” listájából való

törlését.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

2030/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja „Budapest teherforgalmi stratégiája” cí-

mû tanulmányt a módosított 1. számú melléklet

szerinti tartalommal.

A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja 80/2008. (XII.30.) önkormányzati ren-

deletét Budapest fôváros közigazgatási területén 

a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról a

módosított 2. számú melléklet szerinti tartalommal.

Megalkotja 81/2008. (XII. 30.) önkormányzati ren-

deletét Budapest fôváros közigazgatási területén a

jármûvel várakozás rendjének egységes kialakítá-

sáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen jár-

mûvek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005.

(IV. 22.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról a 3. szá-

mú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 22. pontja: Javaslat egészségügyi intéz-
mények támogatására a „9102 Egészségügyi tartalék”
terhére.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

2031/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h. 
úgy dönt, hogy következô napirendi pontként tár-

gyalja meg a „Javaslat a Fôvárosi Egészségközpont

Zrt. megalapításával kapcsolatos döntésekre” címû

elôterjesztést.
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Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

2032/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
eseti jelleggel magához vonja az Egészségügyi és

Szociálpolitikai Bizottság hatáskörét (a Fôvárosi

Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatá-

ról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 5. szá-

mú melléklet „Az állandó bizottságok feladatköre, a

Közgyûlés által a bizottságokra átruházott hatáskö-

rök jegyzéke” I. A BIZOTTSÁGOK FELADAT-

KÖRE 1. Általános feladatköre 1.4. Dönt a cél- és

mûködési tartalékok intézmények részére történô

odaítélésérôl, amennyiben ez tartós önkormányzati

kötelezettséggel nem jár, a fôpolgármester egyetér-

tésével.)

2033/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
A Detoxikáló Állomások mûködtetéséhez a „9102

Egészségügyi tartalék” cím mûködési célú tartalék

elôirányzatát csökkenti 43.830 E Ft-tal, ezzel egyi-

dejûleg megemeli a 

„1112 Nyírô Gyula Kórház” cím támogatási és ki-

adási, azon belül a dologi kiadások elôirányzatát 

20 732 E Ft-tal, 

„1114 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház” cím támoga-

tási és kiadási, azon belül a dologi kiadások

elôirányzatát 23 098 E Ft-tal

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 23. pontja: Javaslat a Fôvárosi Egész-
ségközpont Zrt. megalapításával kapcsolatos döntésekre.

Elôadó: Horváth Csaba

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

A napirend 24. pontja: Javaslat a Mozgásjavító 
Általános Iskola és Diákotthon (Budapest, XIV., Mexikói
út) rekonstrukció I. ütem címzett támogatás finanszíro-
zási szerzôdésének és engedélyokiratának módosítására.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

2042/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
egyetért a „Mozgásjavító Általános Iskola és Diák-

otthon (Mexikói út) rekonstrukció I. ütem” címzett

támogatás finanszírozási szerzôdésének módosítá-

sával az 1. sz. mellékletként csatolt NFGM/4877/1

levél átütemezési engedélye alapján, és felkéri a

fôpolgármestert, hogy a 2. sz. mellékletként csatolt,

a 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 4. számú mellék-

lete A) részének megfelelô dokumentumot írja alá,

és azt a finanszírozási szerzôdés módosítása érdeké-

ben a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Me-

gyei Regionális Igazgatóságának továbbítsa.

Határidô: a határozat megjelenését követô 15 na-

pon belül

Felelôs: Dr. Demszky Gábor

2043/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Csökkenti a 8403 „Önkormányzati fejlesztések” 

címen belül a Mozgásjavító Általános Iskola és Di-

ákotthon rekonstrukció I. ütem feladat elôirányza-

tát 320,0 M Ft-tal, ezzel egyidejûleg csökkenti a

8512 „Fejlesztési célú támogatások” cím bevételi

elôirányzatát 210,0 M Ft-al és megemeli a 9112

„Évközi indítású beruházások” címen belül a „Fej-

lesztések átütemezésének tartalékát” 110,0 M Ft-al.

A beruházás 2009. évi üteme 446,0 M Ft (ebbôl

címzett állami támogatás 210,0 M Ft, saját forrás

236,0 M Ft). A beruházás összköltsége 3.556,0 M

Ft-ra módosul.

2044/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „Mozgásjavító Általános Iskola és

Diákotthon (Mexikói út) rekonstrukció I. ütem”

beruházás engedélyokirata 3. sz. módosítását, és

felhatalmazza a fôpolgármestert annak a 3. sz. mel-

léklet szerinti tartalommal történô aláírására.

Határidô: a határozat megjelenését követô 15 na-

pon belül

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 25. pontja: Javaslat Budapest Fôváros
ifjúsági koncepciójának és intézkedési tervének elfoga-
dására.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

2045/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
az 1198/2008. (VI. 26.) Fôv. Kgy. határozat vég-

rehajtásaként elfogadja a Fôvárosi Ifjúsági Kon-

cepciót és az intézkedési tervet az 1. sz. melléklet

szerinti tartalommal. 

Határidô: 2008. december 18.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

2046/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
A Fôvárosi Ifjúsági Koncepció megvalósítása ér-

dekében 2009. február 1-jei hatállyal a Fôpolgár-

mesteri Hivatal köztisztviselôi létszámát 2 fôvel

megemeli és ezzel egyidejûleg a közszolgálati jog-

viszonyban foglalkoztatottak létszámát együttesen

1216 fôben állapítja meg.

Határidô: 2009. február 1.

Felelôs: dr. Demszky Gábor
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2047/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
A 2 fôs létszám emeléséhez szükséges idôarányos

pénzügyi fedezet (13. havi illetmény nélkül) biztosí-

tása érdekében kötelezettséget vállal, hogy a 2009.

évi költségvetésben a „7101 Igazgatási Apparátus

Feladatai” cím mûködési kiadási elôirányzatán

9519 E Ft többlet elôirányzatot biztosít, a kiadásból

személyi juttatások 7559 E Ft 

munkaadókat terhelô járulékok 1960 E Ft

Határidô: a 2009. évi költségvetési rendelet elfo-

gadása

Felelôs: dr. Demszky Gábor 

2048/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy intézkedjen annak

érdekében, hogy a Mérei Ferenc Fôvárosi Pedagó-

giai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet a Buda-

pesti Ifjúsági Portált – internetes szolgáltató portál

és fórumrendszert hozza létre és mûködtesse.

Határidô: 2009. december 31. 

Felelôs: dr. Demszky Gábor 

2049/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
A Budapesti Ifjúsági Portál létrehozása és Fôv.

Kgy. h. mûködtetése érdekében kötelezettséget 

vállal, hogy a 2009. évi költségvetésben a „3802

Mérei Ferenc Fôvárosi Pedagógiai és Pályaválasz-

tási Tanácsadó Intézet” cím 

dologi kiadások elôirányzatán  3000 E Ft

többletet biztosít.

Határidô: a 2009. évi költségvetési rendelet elfo-

gadása

Felelôs: dr. Demszky Gábor 

2050/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy készítsen elôter-

jesztést ifjúsági koordinátori feladatok meghatáro-

zása és ellátása érdekében 

Határidô: 2009. március 31.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

2051/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a fôvárosi kerüle-

tekkel való rendszeres információ- és vélemény-

cserét biztosító Budapesti Ifjúsági Kerületi Koordi-

nációs Értekezletet legalább félévente hívja össze.

Határidô: 2009. június 30.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

2052/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy készítsen elôter-

jesztést a Budapesti Jövômûhely létrehozására, tag-

jainak kiválasztására és felkérésére vonatkozóan.

Határidô: 2009. március 31.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

2053/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy készítsen elôter-

jesztést a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozására,

hatáskörének kialakítására, tagjainak kiválasztásá-

ra és felkérésére vonatkozóan.

Határidô: 2009. március 31.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

2054/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a  Budapesti Ifjú-

sági Tanács létrejötte után tegye meg a szükséges

intézkedéseket a „Budapesti Ifjúsági Térkép” elké-

szítésére és az elkészült helyzetképet tájékoztatásul

nyújtsa be a Közgyûlésnek. Ennek a keretében

vizsgálja meg, hogy a fôvárosi fenntartású Petôfi

Csarnok, Budapesti Mûvelôdési Központ és a

Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár és hálózataik mi-

lyen módon segíthetik az Ifjúsági Koncepciót.

Határidô: 2009. június 30.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

2055/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal, hogy  a  „9112  Évközi indí-

tású beruházások” címen belül „Inkubátorház lét-

rehozásának (Budapesti Erôforrás Központ) meg-

valósíthatósági tanulmányterv” feladat 2009. évi

ütemére 10 000 E Ft elôirányzatot biztosít (össz-

költség: 10 000 E Ft).

Határidô: a 2009. évi költségvetési rendelet  elfo-

gadása

Felelôs: dr. Demszky Gábor

2056/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy vizsgálja meg, a

testvérvárosi kapcsolatok milyen lehetôségeket 

kínálnak az ifjúsági célú szakmai látogatásokra, ta-

pasztalatszerzésre, ifjúsági együttmûködésekre és

ifjúsági cserékre.

Határidô: 2009. május 31.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

2057/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
A Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési

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

rendelet 5. számú melléklete I. 1.1.8. pontja alapján

felkéri az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottságot,

valamint Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizott-

ság Sport Albizottságát, hogy folyamatosan kísérje

figyelemmel a Fôvárosi Ifjúsági Koncepció végre-

hajtását és az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság

– az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság

Sport Albizottsága véleményének elôzetes kikéré-

sével – a végrehajtásról készítsen beszámolót a

Közgyûlésnek 2009. december 31-ig.

Határidô: 2009. december 31.

Felelôs: dr. Demszky Gábor 
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A napirend 26. pontja: Javaslat a Vegyipari, környe-
zetvédelmi és informatikai TISZK pályázat támogatási
szerzôdésének megkötésére, TÁMOP pályázatok elôké-
szítésére.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

2058/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Támogatási Szerzôdést 

az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal az ESZA

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

és felhatalmazza a fôpolgármestert a szerzôdés, va-

lamint az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatok és doku-

mentumok aláírására és kiadására.

Határidô: döntést követô 30 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

2059/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Ennek érdekében csökkenti a „8403 Önkormányza-

ti fejlesztések” címen belül a „Petrik Lajos Két

Tanítási Nyelvû Vegyipari, Környezetvédelmi és

Informatikai Szakközépiskola fejlesztése” elôké-

szítése címû feladat elôirányzatát 12,3 M Ft-tal,

csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások”

címen belül a „Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvû

Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szak-

középiskola fejlesztése” címû feladat elôirányzatát

20,2 M Ft-tal, továbbá törli a feladat 2009. évi 

ütemét (580,0 M Ft, ebbôl 80,0 M Ft saját forrás, 

500 M Ft uniós támogatás), és 2010. évi ütemét

(400 M Ft uniós támogatás) a fejlesztési tervbôl.

Ezzel egyidejûleg 32,5 M Ft-tal megemeli a „3517

Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvû Vegyipari, Kör-

nyezetvédelmi és Informatikai Szki.” cím támoga-

tási és kiadási, ezen belül a céljelleggel támogatott

intézményi beruházás elôirányzatát, valamint terv-

be veszi az új „Petrik Vegyipari TISZK KMOP

4.1.1/A önrésze” címû feladatot. 2009. évi üteme

80,0 M Ft, a feladat összköltsége 112,5 M Ft.

2060/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy gondoskodjon 

arról, hogy a 2009. évi és a 2010. évi költségvetés

készítése során a „3517 Petrik Lajos Két Tanítási

Nyelvû Vegyipari, Környezetvédelmi és Informa-

tikai Szki.” címkód bevételei és kiadásai elôirány-

zatán, terveztesse meg – a KMOP 4.1.1/A Támoga-

tási Szerzôdéssel egyezôen – 2009. évre a „támo-

gatás-értékû felhalmozási bevétel” elôirányzaton

183,0 M Ft-ot, 2010. évre a „támogatás-értékû fel-

halmozási bevétel” elôirányzaton 702,5 M Ft-ot,

valamint 2009. évre az „intézményi beruházások”

elôirányzaton 183,0 M Ft-ot, 2010. évre az „intéz-

ményi beruházások” elôirányzaton 702,5 M Ft-ot.

Határidô: a 2009. és a 2010. évi fôvárosi  költség-

vetés készítése 

Felelôs: dr. Demszky Gábor

2061/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
A „Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvû Vegyipari,

Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépisko-

la fejlesztése” beruházási feladat megnevezése

„Petrik Vegyipari TISZK KMOP 4.1.1/A” feladat-

ra változik, a beruházói feladatok ellátására kijelö-

li a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvû Vegyipari,

Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépis-

kolát, egyidejûleg jóváhagyja Budapest Fôváros

Önkormányzata és intézményei beruházási és fel-

újítási tevékenysége elôkészítésének, jóváhagyásá-

nak, megvalósí-tásának rendjérôl szóló 50/1998.

(X. 30.) Fôv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdés 

c) pontja alapján az 5416 azonosítószámú beruhá-

zási engedélyokiratot a 3. sz. melléklet szerinti tar-

talommal és felkéri a fôpolgármestert az engedély-

okirat aláírására.

Határidô: a döntést követô 30 napon belül

Felelôs: dr. Demszky Gábor

2062/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
A Támogatási Szerzôdésben vállaltaknak megfe-

lelôen, hogy fenntartóként biztosítania szükséges a

projekt megvalósítási idôtartama alatt a likviditást,

ezért 2010. december 31. visszafizetési kötelezett-

séggel 65 000 E Ft visszatérítendô mûködési célú

támogatási kölcsönt nyújt a Petrik KMOP 4.1.1

TISZK projektet megvalósító „3517” Petrik Lajos

Két Tanítási Nyelvû Vegyipari, Környezetvédelmi

és Informatikai Szakközépiskolának, melynek ér-

dekében kötelezettséget vállal arra, hogy az átme-

neti finanszírozási idôszak alatt engedélyezi a fenti

intézmény számára a fent meghatározott összeg

leutalását azzal, hogy a fedezetet a 2009. évi költ-

ségvetésében biztosítja.

A támogatási kölcsön felhasználásáról szóló éves

jelentés keretében kell elszámolni az év közben át-

menetileg fel nem használt, de lekötött összegek

kamatairól, melyet az elszámolást követôen hala-

déktalanul a Fôvárosi Önkormányzat költségvetési

számlájára kell átutalni.

Határidô: a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és

költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet, illetve

Budapest Fôvárosi Önkormányzata 2009. évi költ-

ségvetésérôl szóló rendelet elfogadása

Felelôs: dr. Demszky Gábor

2063/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fôvárosi Önkormányzat

és a „3517” Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvû 
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Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szak-

középiskola között létrejött kölcsönszerzôdést a 

2. számú melléklet szerinti tartalommal. 

Határidô: a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és

költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet hatály-

balépését követôen azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

2064/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Egyetért azzal, hogy a TÁMOP-3.1.4./08/1.KMR

projekt a „Kompetencia alapú oktatás, egyenlô

hozzáférés – Innovatív intézményekben” címû

fôvárosi pályázat elôkészítésre kerüljön.

Határidô: a pályázat beadási határidô

Felelôs: dr. Demszky Gábor

2065/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Ennek érdekében csökkenti a „9137 Oktatási Intéz-

mények TÁMOP pályázatok elôkészítése” cím ki-

adási ezen belül mûködési tartalék elôirányzatát

6,0 M Ft-tal és ezzel egyidejûleg azonos összeggel

megemeli a „7208 Oktatási feladatok” cím kiadási,

ezen belül dologi kiadások elôirányzatát.

2066/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
A 2008. XI. 27-én a Közgyûlés által „Javaslat a

TISZK pályázatok támogatási szerzôdéseinek meg-

kötésére”tárgyú elôterjesztés alapján elfogadott

1830/2008. (XI. 27.) és az 1840/2008. (XI. 27.)

Fôv. Kgy. határozatokat hatályon kívül helyezi és

egyben úgy dönt, hogy a TÁMOP 2.2.3 pályázatok

utófinanszírozása miatt 2010. december 31-i visz-

szafizetési kötelezettséggel 40 000 E Ft visszatérí-

tendô mûködési célú támogatási kölcsönt nyújt a

Petrik TISZK projektet megvalósító „3517 Petrik

Lajos Két Tanítási Nyelvû Vegyipari, Környezet-

védelmi és Informatikai Szakközépiskolának”; 

40 000 E Ft visszatérítendô mûködési célú támoga-

tási kölcsönt nyújt a Dél Budai projektet megvaló-

sító „3323 Öveges József Gyakorló Középiskola és

Szakiskolának”;  illetve 40 000 E Ft visszatérítendô

mûködési célú támogatási kölcsönt nyújt a Humán

TISZK projektet megvalósító „3324 Raoul Wallen-

berg Humán Szakképzô Iskola és Gimnáziumnak”,

melynek érdekében kötelezettséget vállal arra,

hogy az átmeneti finanszírozási idôszak alatt enge-

délyezi a fenti intézmények számára a fent megha-

tározott összeg leutalását azzal, hogy a fedezetet a

2009. évi költségvetésében biztosítja.

A támogatási kölcsön felhasználásáról szóló éves

jelentés keretében kell elszámolni az év közben át-

menetileg fel nem használt, de lekötött összegek

kamatairól, melyet az elszámolást követôen hala-

déktalanul a Fôvárosi Önkormányzat költségvetési

számlájára kell átutalni.

Határidô: a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és

költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet, illetve

Budapest Fôvárosi Önkormányzata 2009. évi költ-

ségvetésérôl szóló rendelet elfogadása

Felelôs: dr. Demszky Gábor

2067/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
A Mérei Ferenc Fôvárosi Pedagógiai és Pályavá-

lasztási Tanácsadó Intézet fenntartójaként kijelenti,

hogy a „TÁMOP-3.2.4/08/1/KMR „Tudásdepó-

Expressz” – A könyvtári hálózat nem formális és

informális képzési szerepének erôsítése az élet-

hosszig tartó tanulás érdekében” projekt befejezését

követô öt évig az e pályázat keretében támogatott

beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatá-

sokat az 1083/2006 EK rendelet szerint a projekt

befejezését követô 5. év végéig fenntartja és üze-

melteti, egyúttal felkéri a fôpolgármestert, hogy a

4. sz. mellékletben szereplô nyilatkozatot adja ki.

Határidô: a döntést követô 30 napon belül

Felelôs: dr. Demszky Gábor

2068/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Tudomásul veszi, hogy a Fôpolgármester az

SZMSZ 7. számú melléklete „A Közgyûlés által a

fôpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke”

cím alatti, a „XXIV. EGYÉB HATÁSKÖRÖK” 

fejezet 25. pontja alapján jóváhagyja, aláírja és 

benyújtja a Fôvárosi Önkormányzat TÁMOP

3.1.4/08/1 pályázatát.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 27. pontja: 2007–2008. évi vis maior
esetekkel kapcsolatos többletforrások biztosítása.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

2069/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja a Fôvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. és

a Fôvárosi Közterület-fenntartó Zrt. által 2007. 

évben benyújtott, a rendkívüli idôjárás okozta, va-

lamint a rendkívüli események során felmerült

károk elhárításának költségeit tartalmazó számlák

kiegyenlítését 138 294 E Ft összegben. A forrás

biztosítása érdekében csökkenti a „9300 Általános

tartalék” cím kiadási elôirányzatát 138 294 E Ft-tal,

egyidejûleg egyszeri jelleggel megemeli a „7321

Köztisztaság” cím kiadási elôirányzatát 106 691 E

Ft-tal és a „7323 Vízrendezés” cím kiadási elô-

irányzatát 31 603 E Ft-tal.

2070/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal a vis maior esetek kapcsán

2008. évre az FKF Zrt. által benyújtott, összesen 

65 734 E Ft összegû számla kiegyenlítésére a

„7321 Köztisztaság” címen, illetve a BKV Zrt. ál-

2009. február 27. FÔVÁROSI KÖZLÖNY 95

2009._3.sz.qxd  2/20/2009  1:45 PM  Page 95



tal benyújtott összesen 11 464 E Ft összegû számla

kiegyenlítésére a „7323 Vízrendezés” címen a

2009. évi költségvetésben a 2008. évi szabad pénz-

maradvány terhére.

Határidô: a 2008. évi pénzmaradvány elszámolása

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 28. pontja: Javaslat egyedi kérelmek 
támogatására a „8413 Sportcélú támogatás” cím elô-
irányzata terhére.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

2071/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2008. évi elô-

irányzata (ezen belül a mûködési célú pénzeszköz-

átadás Áht.-n kívülre sorának) terhére az alábbi

szervezeteket támogatja:

Jóváhagyja, megköti a mellékelt támogatási szer-

zôdéseket (1–4. számú mellékletek) és felkéri a fô-

polgármestert azok aláírására.

Határidô: a közgyûlés döntését követô 25  munka-

napon belül

Felelôs: dr. Demszky Gábor

2072/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a költségvetésrôl

szóló 15/2008. (III. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 13. §.

(3) bekezdése alapján a fôpolgármesterre és az

Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságra átru-

házott, a „8413 Sportcélú támogatás” címrôl intéz-

ményi címre történô átcsoportosítási, illetve az át-

csoportosításhoz szükséges  javaslattételi jogát és

úgy dönt, hogy a „8413 Sportcélú támogatás” cím

kiadási azon belül mûködési célú pénzeszköz át-

adás Áht.-n kívülre elôirányzatáról 500 E Ft-ot

átcsoportosít az „1501 Margitszigeti Atlétikai

Centrum” támogatási és kiadási (ezen belül dologi

kiadás: 500 E Ft) elôirányzatára a Margitszigeti Fu-

tóklub kiadásaira. 

Határidô: a költségvetési rendeletmódosítás ha-

tálybalépését követô 25 munkanapon belül

Felelôs: dr. Demszky Gábor

2073/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a költségvetésrôl

szóló 15/2008. (III. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 13. §.

(3) bekezdése alapján a fôpolgármesterre és az

Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságra átru-

házott, a „8413 Sportcélú támogatás” címrôl intéz-

ményi címre történô átcsoportosítási, illetve az át-

csoportosításhoz szükséges javaslattételi jogát és

úgy dönt, hogy a „8413 Sportcélú támogatás” cím

kiadási azon belül mûködési célú pénzeszköz át-

adás Áht.-n kívülre elôirányzatáról 625 E Ft-ot

átcsoportosít az „1502 Városligeti Mûjégpálya”

támogatási és kiadási (ezen belül dologi kiadás:

625 E Ft) elôirányzatára a sportcélú ingatlanokkal

kapcsolatos kiadásokra.

Határidô: a költségvetési rendeletmódosítás ha-

tálybalépését követô 25 munkanapon belül

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 29. pontja: Javaslat a „Szónokok Hordó-
ja” civil fórum tér kialakításához forrás biztosítására és
a „házirend” elfogadására.

Elôadó: Bojár Iván András

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

2074/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a napirend vitáját lezárja.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

2075/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslato-

kat, mely szerint:

„A Fôvárosi Közgyûlés úgy dönt, hogy a „Szóno-

kok Hordója” civil fórum tér feladat célokmányá-

nak jóváhagyásáról szóló 1097/2008. (VI. 26.) Fôv.

Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi. 

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A „Szónokok Hordója” civil fórum tér kialakítása

érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék”

cím kiadási elôirányzatát 1.800 E Ft-tal, egyidejû-
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Támogatás
Sorsz. Megnevezés Támogatott cél összege 

(E Ft-ban)

Magyar Vándor 
Az Egyesület által meg-

1. Teljesítmény- 
rendezésre kerülô teljesít- 200

túrázó
ménytúrák kiadásaira

egyesület

Teljesítmény Az Egyesület által meg-

2. túrázók rendezésre kerülô „Buda- 200  

társasága pest Kupa” kiadásaira

Magyar 
A Hoki Info címû

3. Jégkorong 
kiadvány kiadásaira

500

Szövetség

Jégsport,  
A 2008. december 26–30.

A Jégkorongozó
között megrendezésre

4. Gyermekekért 
kerülô utánpótlás

200

Közhasznú
torna kiadásaira

Alapítvány

Összesen: 1100 
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leg azonos összeggel megemeli a „9112 Évközi in-

dítású beruházások” címen belül az új „Szónokok

Hordója” civil fórum tér feladat 2008. évi elôirány-

zatát, és 2009. évi ütemére 28 200 E Ft-ot biztosít.

Határidô: a 2008. évi ütem esetén azonnal, a  2009.

évi ütem esetén a 2009. évi költségvetési rendelet

elfogadása

Felelôs: dr. Demszky Gábor

Eseti jelleggel magához vonja a Városüzemeltetési

és Környezetgazdálkodási Bizottságra, illetve a

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságra átruházott

hatáskört és jóváhagyja a „Szónokok Hordója” 

civil fórum tér feladatnak az elôterjesztés 1. sz.

melléklete szerinti célokmányát. Felkéri a fôpol-

gármestert a célokmány 1. sz. melléklet szerinti tar-

talommal történô aláírására.

Határidô: a forrást tartalmazó költségvetési  rende-

let megjelenését követô 20 munkanapon belül

Felelôs: dr. Demszky Gábor

Úgy dönt, hogy a „Szónokok Hordója” közvetlen

közelében, jól látható helyen egy tábla kerüljön el-

helyezésre, amely tartalmazza az alábbi feliratot és

„házirendet”:

A Szónokok Hordója „házirendje”

1. „A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga

van a szabad véleménynyilvánításra, továbbá ar-

ra, hogy a közérdekû adatokat megismerje,

illetôleg terjessze.” (A Magyar Köztársaság Al-

kotmánya 61. § (1))

2. A szabad véleménynyilvánítás jogának gyakor-

lása a hatályos magyar jogszabályi keretek kö-

zött történhet. Így különösen a felszólalások al-

kalmával nem lehet rágalmazó tényeket állítani,

csak véleményeket lehet közölni. Bárki szaba-

don bármilyen témában beszédet tarthat itt,

amíg nem sért jogszabályt.

3. A Szónokok Hordója területén semmiféle

erôsítô vagy bármilyen, hang továbbítására és

felerôsítésére alkalmas berendezés nem használ-

ható.

4. A Szónokok Hordója területén senki biztonsá-

gát, testi épségét, egészségét nem lehet veszé-

lyeztetni.

5. A Szónokok Hordója területén tilos a kereske-

delmi tevékenység, a hirdetési tevékenység, a

környezet károsítása, rongálása és a szemetelés.

Felkéri a fôpolgármestert, hogy a döntés végrehaj-

tásáról intézkedjen.

Határidô: 30 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor.”

A napirend 30. pontja: A BTH Budapesti Turisztikai
Szolgáltató Kht. 2009. január 1.–március 31. közötti idô-
tartamra szóló közszolgáltatási szerzôdésének jóváha-
gyása.

Elôadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

2076/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a BTH Budapesti Turisztikai

Szolgáltató Közhasznú Társasággal az 1. sz. mellék-

let szerinti tartalommal a 2009. január 1.–március

31. közti idôtartamra szóló közszolgáltatási szerzô-

dést. Felkéri a fôpolgármestert a közszolgáltatási

szerzôdés aláírására.

Határidô: 2008. december 31.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 31. pontja: Javaslat Budapest Fôváros
Önkormányzata 2008. évi költségvetésérôl szóló 15/2008.
(III. 15.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására.

Elôadó: Ikvai-Szabó Imre

A Fôvárosi Közgyûlés

az elôterjesztôi kiegészítéssel megalkotja 83/2008.

(XII. 31.) önkormányzati rendeletét Budapest

Fôváros Önkormányzata 2008. évi költségvetésérôl

szóló 15/2008. (III. 15.) Fôv. Kgy. rendelet módo-

sításáról a melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

2077/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
engedélyezi az alábbi alapítvány megjelölt összegû

támogatásának átutalását a „8447 Fôpolgármesteri

keret” cím terhére

Kapocs Önsegítô Szolgálat, Alapítvány 3000 E Ft.

A napirend 32. pontja: Javaslat Budapest Fôváros
Önkormányzatának 2009. évi átmeneti finanszírozásáról
és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendelet megalko-
tására.

Elôadó: Ikvai-Szabó Imre

A Fôvárosi Közgyûlés

az elôterjesztôi kiegészítéssel megalkotja 84/2008.

(XII. 30.) önkormányzati rendeletét a 2009. évi át-

meneti finanszírozásról és költségvetési gazdálko-

dásról.
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Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

2078/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, hogy a döntésrôl a költ-

ségvetési intézményeket tájékoztassa.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 33. pontja: Javaslat a Fôvárosi Önkor-
mányzat fenntartásában lévô személyes gondoskodást
nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellá-
tások formáiról, igénybevételének módjáról és a térítési
díjról szóló 22/1999. (V. 21.) Fôv. Kgy. rendelet módosí-
tására.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

2079/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a Fôvárosi Önkormányzat fenntar-

tásában lévô személyes gondoskodást nyújtó gyer-

mekvédelmi intézmények által biztosított ellátások

formáiról, igénybevételének módjáról és a térítési

díjról szóló 22/1999. (V. 21.) Fôv. Kgy. rendelet

módosítására vonatkozó javaslatot.

A napirend 34. pontja: Javaslat a fôvárosi gyermek-
és ifjúságvédelmi ágazat vagyoni körében lévô ingatla-
nok forgalomképessé történô átminôsítésére és a vagyo-
ni körbôl történô kivonására.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

2080/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
a beterjesztett döntési javaslatokat nem fogadja el,

mely szerint: „A Fôvárosi Közgyûlés úgy dönt,

hogy a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és

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

Fôv. Kgy. rendelet 49. § (9) bekezdése alapján a

Budapest VIII. kerület, ôr u. 5–7. szám alatti 35199

hrsz.-ú és a Budapest, VIII. ker., Tolnai Lajos u. 5.

alagsor 1/b. szám alatti 34802/0/A/2 hrsz.-ú ingat-

lanok forgalomképességének megváltoztatása tár-

gyában döntésre jogosult Gazdasági Bizottságtól,

illetve Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottságtól a

hatáskört eseti jelleggel magához vonja.

A Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, vagyontár-

gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló

többször módosított 75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy.

rendelet 7. § (1) és (2) bekezdései alapján 2009. ja-

nuár 1-jével kivonja a Budapest VIII. kerület, Ôr u.

5–7. szám alatti 35199 hrsz.-ú korlátozottan forga-

lomképes ingatlant a gyermek- és ifjúságvédelmi

ágazat Budapest Fôváros Önkormányzatának Jó-

zsef Attila Gyermekotthona (1191 Budapest, József

Attila u. 65–69., a továbbiakban: intézmény) va-

gyoni körébôl és forgalomképessé minôsíti.

Határidô: 2008. december 31.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

Módosítja a Budapest Fôváros Önkormányzatának

József Attila Gyermekotthona (1191 Budapest, Jó-

zsef Attila u. 65–69.) alapító okiratát a 3/b. számú

melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a fôpolgár-

mestert az alapító okirat módosítás aláírására, vala-

mint a módosításokkal egységes szerkezetbe fog-

lalt alapító okirat 3/c. számú melléklet szerinti tar-

talommal történô aláírására és kiadására. 

Határidô: a közgyûlés döntését követô 45 napon

belül

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, vagyontár-

gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló

többször módosított 75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy.

rendelet 7. § (1) és (2) bekezdései alapján 2009. ja-

nuár 1-jével kivonja a Budapest, VIII. ker., Tolnai

Lajos u. 5. alagsor 1/b. szám alatti, 34802/0/A/2

hrsz.-ú korlátozottan forgalomképes ingatlant a

gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat Budapest Fô-

város Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai

(1087 Budapest, Kerepesi út 33., továbbiakban, in-

tézmény) vagyoni körébôl és forgalomképessé

minôsíti.

Határidô: 2008. december 31.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

Módosítja a Budapest Fôváros Önkormányzatának

Bokréta Lakásotthonai (1087 Budapest, Kerepesi

út 33.) alapító okiratát a 4/b. számú melléklet

szerinti tartalommal. Felkéri a fôpolgármestert az

alapító okirat módosítás aláírására, valamint a mó-

dosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító

okirat 4/c. számú melléklet szerinti tartalommal

történô aláírására és kiadására. 

Határidô: a Közgyûlés döntését követô 45 napon

belül

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A döntésre jogosult Gazdasági Bizottságtól a ha-

táskört eseti jelleggel magához vonja, és a

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

hagyott és a FIMÛV Zrt.-vel megkötött vagyon-

gazdálkodási keretszerzôdés 7. számú mellékletét

2009. január 1-jei hatállyal aképpen módosítja,

hogy azt a Budapest, VIII. kerület, Ôr u. 5–7. szám

alatti 35199 hrsz.-ú ingatlannal egészíti ki. Felha-

talmazza a fôpolgármestert, hogy az 5. számú mel-

lékletben szereplô szerzôdés-módosítást írja alá.

Határidô: 60 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor
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A döntésre jogosult Gazdasági Bizottságtól a hatás-

kört eseti jelleggel magához vonja, és a 2096/2007.

(XII. 20.) Fôv. Kgy. határozattal jóváhagyott és

BFVK Zrt.-vel megkötött vagyongazdálkodási

keretszerzôdés 4/B. számú mellékletét 2009. janu-

ár 1-jei hatállyal aképpen módosítja, hogy a Buda-

pest, VIII. ker., Tolnai Lajos u. 5. alagsor 1/b. szám

alatti 34802/0/A/2 hrsz.-ú ingatlannal egészíti ki.

Felhatalmazza a fôpolgármestert, hogy a 6. számú

mellékletben szereplô szerzôdés-módosítást írja alá.

Határidô: 60 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor.”

A napirend 35. pontja: Javaslat önkormányzati ren-
delet módosítására a nevelési-oktatási intézményekben
alkalmazandó élelmezési térítési díjak megállapításáról. 

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

2081/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a Fôvárosi Önkormányzat által

fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkal-

mazandó étkezési térítési díjakról szóló 5/1997. 

(II. 14.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására vonatko-

zó javaslatot.

A napirend 36. pontja: Javaslat a Fôvárosi Önkor-
mányzat fenntartásában lévô személyes gondoskodást
nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól
és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendrôl szóló
12/1997. (III. 20.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására.

Elôadó: Ikvai-Szabó Imre

A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja 85/2008. (XII. 30.) önkormányzati ren-

deletét a Fôvárosi Önkormányzat fenntartásában

lévô személyes gondoskodást nyújtó, szakosított

szociális intézmények intézményi térítési díjairól

és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendrôl

szóló 12/1997. (III. 20.) Fôv. Kgy. rendelet módo-

sításáról a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 37. pontja: A fôvárosi közterületek hasz-
nálatáról és a közterületek rendjérôl szóló 59/1995. 
(X. 20.) Fôv. Kgy. rendelet, a Fôvárosi Önkormányzat tu-
lajdonában lévô közterületek használatáról és rendjérôl
szóló 60/1995. (X. 20.) Fôv. Kgy. rendelet, valamint a
Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabály-
zatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet módo-
sítása.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

A Fôvárosi Közgyûlés

a befogadott módosítással megalkotja a fôvárosi

közterületek használatáról és a közterületek rend-

jérôl szóló 59/1995. (X. 20.) Fôv. Kgy. rendelet, a

Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô közte-

rületek használatáról és rendjérôl szóló 60/1995.

(X. 20.) Fôv. Kgy. rendelet, valamint a Fôvárosi

Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályza-

táról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet mó-

dosításáról szóló 86/2008. (XII. 30.) önkormányza-

ti rendeletét.

A napirend 38. pontja: Javaslat az 55/1997. (X. 17.)
Fôv. Kgy. rendelet módosítására.

Elôadó: Ikvai-Szabó Imre

A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja 87/2008. (XII. 30.) Fôv. Kgy. rendeletét

a kerületi önkormányzatok által igénybe vehetô, a

szociális ellátás fejlesztésére szolgáló fôvárosi tá-

mogatásról, a Fôvárosi Szolidaritási Alapról szóló

55/1997. (X. 17.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról,

a melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 39. pontja: Javaslat a 9/1989. (1990. I.
31.) Fôv. Tan. rendelet módosítására.

Elôadó: dr. Tiba Zsolt

A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja 88/2008. (XII.30.) önkormányzati ren-

deletét a közterület- és városrésznevek megállapí-

tásáról, valamint azok jelölésérôl szóló 9/1989.

(1990. I. 31.) Fôvárosi Tanács rendeletének módo-

sításáról a 2. számú mellékelt szerinti tartalommal.

A napirend 40. pontja: A luxusadó alkalmazásáról
szóló 13/2006. (III. 29.) Fôv. Kgy. rendelet hatályon kí-
vül helyezése.

Elôadó: dr. Tiba Zsolt

A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja 89/2008. (XII. 30.) önkormányzati ren-

deletét a luxusadó fôvárosi alkalmazásáról szóló

13/2006. (III. 29.) Fôv. Kgy. rendelet hatályon kí-

vül helyezésérôl.

A napirend 41. pontja: Javaslat a fôvárosi szmogri-
adó-terv rendelet módosítására.

Elôadó: Mitus Zsuzsanna
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A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja 90/2008. (XII. 30.) önkormányzati ren-

deletét Budapest fôváros szmogriadó-tervérôl szóló

69/2008. (XII. 10.) Fôv. Kgy. rendelet módosításá-

ról az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 42. pontja: A BKSZ szolgáltatókkal a
2008. évi kompenzációs szerzôdések megkötése. 

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

2082/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
tudomásul veszi, hogy a 2000/2007. (XI. 29.) Fôv.

Kgy. határozatában jóváhagyott Budapesti Köz-

lekedési Szövetség 2008. évi finanszírozási meg-

állapodását a közlekedésért felelôs minisztérium a

BKSZ Alapszerzôdés 13. pontja és a BKSZ I. üte-

me mûködési szerzôdésének IV. 3. pontja teljesíté-

seként (a 2007. évi kompenzációk figyelembevéte-

lével) a MÁV-Start Zrt.-vel 1 221 174 E Ft összeg-

ben, a Volánbusz Zrt.-vel 156 939 E Ft összegben

és MÁV Zrt.-vel 37 910 E Ft összegben megkötött

kompenzációs szerzôdéseivel teljesítette.

2083/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Hatályon kívül helyezi a 2000/2007. (XI. 29.) Fôv.

Kgy. határozatot.

2084/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Magához vonja a Gazdasági Bizottság Fôvárosi

Közgyûléstôl átruházott hatáskörét és jóváhagyja,

megköti a MÁV-Start Zrt.-vel, a Volánbusz Zrt.-vel

a MÁV Zrt.-vel a 2008. évre szóló kompenzációs

szerzôdéseket, az 1–3. sz. melléklet szerinti tarta-

lommal. Felkéri a fôpolgármestert a szerzôdések

aláírására.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

2085/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a kompenzációs szerzôdések alá-

írását követôen, a szerzôdésekben szereplô össze-

gek azonnal utalhatók. Felkéri a fôpolgármestert,

hogy az átutalásról intézkedjen.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

2086/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy az elôvárosi közlekedés versenyké-

pessége szempontjából kedvezôtlennek tartja a vas-

úti menetrend változásának egyes, teljesítmény-

csökkentést jelentô elemeit.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

2087/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a közlekedési, hír-

közlési és energiaügyi miniszterrel folytasson

egyeztetést a MÁV-Start 2009. évi menetrendjében

foglalt egyes, a fôváros közlekedéspolitikai céljai

szempontjából kedvezôtlen változások kapcsán, és

az egyeztetés eredményeirôl legkésôbb a februári

rendes Közgyûlésig adjon tájékoztatást.

Határidô: a Közgyûlés 2009. februári ülése

Felelôs: dr. Demszky Gábor

2088/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy vizsgáltassa meg a

2009. évi vasúti menetrend teljesítmény-változásá-

nak hatását a Budapest-bérlet bevételeinek meg-

osztására vonatkozóan és biztosítsa a fôvárosi érde-

kek érvényesülését.

Határidô: 30 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 43. pontja: Csatlakozás a Polgármeste-
rek Szövetségéhez (Covenant of Mayors).

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

2089/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy csatlakozik a Polgármesterek Szö-

vetségéhez (Covenant of Mayors), elfogadja az ala-

pító okiratot a melléklet szerinti tartalommal és fel-

kéri a fôpolgármestert annak aláírására.

Határidô: 2009. február 10.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 44. pontja: Budapest csatlakozása a
„CATCH-MR” elnevezésû INTERREG IVC programba
beadandó pályázathoz.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

2090/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
egyetért azzal, hogy Budapest Fôváros Önkor-

mányzata Fôpolgármesteri Hivatala részt vegyen 

az INTERREG IVC „CATCH-MR, Cooperative

Approaches to Transport CHallenges in Metropo-

litan Regions” elnevezésû európai uniós támogatá-

sú projektben.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

2091/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal, hogy az INTERREG IVC

„CATCH-MR, Cooperative Approaches to Trans-

port CHallenges in Metropolitan Regions” projekt-
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ben való részvételhez 2009-ben és 2010-ben szüksé-

ges elôfinanszírozást – 44 ezer eurót (11 200 E Ft) –

a mindenkori hivatalos MNB árfolyam figyelembe-

vételével a 2009. évi költségvetésben biztosítja az

Európai Uniós Ügyek Irodája gazdálkodási jogkö-

rébe tartozó „7101 Igazgatási apparátus feladatai”

címen belül 136-os törzsszámon a Brüsszeli Képvi-

selet mûködésével kapcsolatos kiadásokra biztosí-

tott 2008. évi elôirányzat maradványából.

Határidô: a 2008. évi pénzmaradvány tervbevétele

Felelôs: dr. Demszky Gábor

2092/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Egyetért azzal, hogy a fôpolgármester a 2. sz. mel-

léklet szerinti tartalmú, angol és magyar nyelvû

társfinanszírozási nyilatkozatot aláírja, amelyben

15%, azaz 21 000 euró (5355 E Ft) hozzájárulásról

nyilatkozik, illetve Budapest Fôváros Önkormány-

zata Fôpolgármesteri Hivatal képviseletében a pro-

jekt végrehajtásáról szóló partneri megállapodást

megkösse.

Határidô: társfinanszírozási nyilatkozat esetében

azonnal, partneri megállapodás esetében 2009. ja-

nuár 30.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 45. pontja: Javaslat Budapest Fôváros
Levéltárának az elektronikus levéltár Új Magyarország
Fejlesztési Terv (ÚMFT) Elektronikus Közigazgatás
Operatív Program (EKOP) kiemelt projektben történô
részvételének hiánypótlási dokumentum kibocsátására.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

2093/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az 1312/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy.

határozatot a következôk szerint módosítja: A Fô-

városi Közgyûlés úgy dönt, hogy többletforrásként

biztosítja a projekt megvalósulása utáni, 5 éves

kötelezô fenntartási idôszakra, 2011. szeptember

30.–2016. október 1. között, az évi 25 M Ft-ot Bu-

dapest Fôváros Levéltára számára.

Határidô: 2011–2016-ig az éves költségvetések

Felelôs: dr. Demszky Gábor

2094/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h. 
Az 1314/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy. határozatot

hatályon kívül helyezi.

2095/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja az 1. sz. melléklet szerinti fenntartói

nyilatkozatot, amely „Az Új Magyarország Fejlesz-

tési Terv (ÚMFT) Elektronikus Közigazgatás Ope-

ratív Program (EKOP) „Elektronikus levéltár” ki-

emelt projekt keretében létrejött beruházás mûködé-

si többletköltség igényének befogadásáról” rendel-

kezik és felkéri a fôpolgármestert annak aláírására.

Határidô: 2008. december 18.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 46. pontja: Javaslat a Gyáli patak 7-es ága
140008 és 0156140/2 hrsz.-ú ingatlanai és a 155605/3
hrsz.-ú út közterület tulajdonjogának rendezésére.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

2096/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-

gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló

75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 16. §-a alap-

ján úgy dönt, hogy megköti a 140008 hrsz.-ú és

0156140/2 hrsz.-ú, valamint a 155605/3 hrsz.-ú 

ingatlanok tulajdonjogának rendezésére az elôter-

jesztéshez 5. sz. mellékletként csatolt megállapo-

dást a XVIII. kerületi Önkormányzattal. Felhatal-

mazza a fôpolgármestert a jelen elôterjesztés 5. sz.

mellékletét képezô megállapodás aláírására.

Határidô: 90 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 47. pontja: Javaslat használat jogának
alapításáról Rákosmente kerületközpont rehabilitációjá-
nak keretében.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

2097/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-

tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 

szóló 75/2008. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 16. § 

(1) bek. és 42. § b) pontjában foglaltak alapján jó-

váhagyja, megköti Budapest Fôváros Önkormány-

zata kizárólagos tulajdonában levô 128457/2, a

128468/43, valamint a 125393/47 hrsz.-ú ingatla-

nok összesen 40 362 m2 nagyságú területét érin-

tôen a tervezett fejlesztések megvalósítása érdeké-

ben a használat jogának ingyenes alapítására vo-

natkozó szerzôdést Budapest Fôváros XVII. kerü-

let Rákosmente Önkormányzata javára a 4. számú

melléklet szerinti tartalommal és felkéri a fôpol-

gármestert annak aláírására.

2098/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja a 128457/2 hrsz.-ú földrészlet változá-

si vázrajzát, valamint a T-83642 és a T-83643 szá-

mú változási vázrajzokat és felkéri a fôpol-

gármestert azok aláírására.

Határidô: 2008. december 20.

Felelôs: dr. Demszky Gábor
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A napirend 48. pontja: A Budapest IV. kerület, Váci
út kiépítése beruházáshoz szükséges területcsere a Fô-
városi Vízmûvek Zrt.-vel.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

2099/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy visszavonja a 2003/2007. (XI. 29.)

Fôv. Kgy. határozatát.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

2100/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Az áfa törvény elôírásainak figyelembevételével

jóváhagyja és megköti a területcsere részleteit tar-

talmazó, a Fôvárosi Önkormányzat és a Fôvárosi

Vízmûvek Zrt. közötti csereszerzôdést és felhatal-

mazza a fôpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidô: a határozathozatalt követô 30 napon  belül

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 49. pontja: Javaslat a Budapest Szíve
Program kiemelt projektjei tekintetében kiadott tulajdo-
nosi hozzájárulásokhoz kapcsolódó külön megállapodá-
sok megkötésére, illetve a projektekhez kapcsolódó egyéb
döntésekre.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre, dr. Steiner

Pál

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

2101/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Endrédy István módosító indít-

ványát, mely szerint: „A Fôvárosi Közgyûlés jóvá-

hagyja, és megköti a Fôvárosi Önkormányzat és a

Piarista Rend Magyar Tartományfônökség közötti

Konzorciumi együttmûködési megállapodást a

4. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri

a fôpolgármestert annak aláírására.

Határidô: 2008. december 19.

Felelôs: dr. Demszky Gábor.”

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

2102/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Fôvárosi Önkormányzat

és Belváros-Lipótváros Önkormányzata közötti

megállapodást a Fôvárosi Önkormányzat tulajdo-

nában lévô ingatlanok használatára vonatkozó, az

1. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a

fôpolgármestert annak aláírására.

Határidô: 2008. december 19.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

2103/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Fôvárosi Önkormányzat

és Belváros-Lipótváros Önkormányzata közötti

megállapodást a Belváros-Lipótváros Önkormány-

zata tulajdonában lévô ingatlanok használatára vo-

natkozó, a 2. számú melléklet szerinti tartalommal

és felkéri a fôpolgármestert annak aláírására.

Határidô: 2008. december 19.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 50. pontja: Javaslat a Közép-Magyaror-
szági Operatív Program KMOP-2008-2.3.1/B Közösségi
közlekedés elônyben részesítése c. pályázati kiírásra pá-
lyázatok benyújtására.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

2104/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
újból napirendjére veszi és a soron következô napi-

rendi pontként tárgyalja meg a „Javaslat önkor-

mányzati rendelet módosítására a nevelési-oktatási

intézményekben alkalmazandó élelmezési térítési

díjak megállapításáról” címû elôterjesztést. 

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

2105/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 7 db pályázatot nyújt be a Nemzeti

Fejlesztési Ügynökség KMOP-2008-2.3.1/B „A kö-

zösségi közlekedés elônyben részesítése” címen

meghirdetett pályázatára az alábbi címekkel:

• I. Mészáros u.–Gyôzô u. (Alagút–Márvány u.) –

buszsáv kialakítása útszélesítéssel

• VIII. Baross u. (Kálvária tér–Kálvin tér) – busz-

sáv kialakítása forgalomtechnikai eszközökkel

• XI. Budaörsi út–Hegyalja út nyomvonal (Dayka

Gábor u.–BAH csomópont–Erzsébet híd, budai

hídfô)

• XI. Régi Budaörsi út (Virágpiac–Gazdagréti út)

– buszsáv kialakítása útszélesítéssel

• XIV. ker. Szentmihályi út (Szentmihályi út

20–22. sz. elôtti gyalogátkelôhely–Ond vezér út) –

buszsáv kialakítása útszélesítéssel

• XVII. Pesti út (Maroshévíz u.–Csabai út) busz-

sáv kialakítása útszélesítéssel

• Nagykörúti elônyben részesítés

Felhatalmazza a fôpolgármestert, hogy a pályázati

dokumentációkat az elôterjesztésben foglalt tarta-

lomnak megfelelôen írja alá és nyújtsa be.

Határidô: 2009. január 15.

Felelôs: dr. Demszky Gábor
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2106/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Biztosítja a KMOP-2008-2.3.1/B „A közösségi

közlekedés elônyben részesítése” c. pályázat ki-

írásban benyújtásra kerülô pályázatok megvalósí-

tásához szükséges önrészt (összesen maximum

109,5 M Ft mértékben.)

2107/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
A Budapest Fôváros Önkormányzata és intézmé-

nyei beruházási és felújítási tevékenysége elôkészí-

tésének, jóváhagyásának, megvalósításának rend-

jérôl szóló 50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. rendelet 

8. § (2) bekezdése alapján, a Fôvárosi Közgyûlés

Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló

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

dése szerint eseti jelleggel magához vonja a beru-

házási, felújítási tevékenységgel kapcsolatban az

illetékes bizottságokra átruházott hatásköröket és

jóváhagyja a „Közösségi közlekedés elônyben

részesítése (2007–2008) kivitelezés” beruházási

feladat engedélyokiratát a 3. sz. melléklet szerinti

tartalommal és felhatalmazza a fôpolgármestert az

engedélyokirat aláírására.

Határidô: a döntést követô 15 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

2108/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy kötelezettséget vállal a módosító

indítványban szereplô tartalommal a „Közösségi

közlekedés elônyben részesítése – saját beruházá-

sok” megvalósítására, az ehhez szükséges 35 000 E

Ft-ot a 2009. évi költségvetésben biztosítja, az

alábbiak szerint:

Határidô: 2009. évi költségvetés benyújtása

Felelôs: dr. Demszky Gábor

Javaslat önkormányzati rendelet módosítására a neve-

lési-oktatási intézményekben alkalmazandó élelmezési

térítési díjak megállapításáról. 

Elôadó: Horváth Csaba

A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja 91/2008. (XII. 30.) önkormányzati ren-

deletét a Fôvárosi Önkormányzat által fenntartott

nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó

étkezési térítési díjakról szóló 5/1997. (II. 14.) Fôv.

Kgy. rendelet módosításáról a melléklet szerinti

tartalommal.

A napirend 51. pontja: Budapest tagságának meg-
hosszabbítása az ACR+ nemzetközi hálózatban.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

2109/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy Budapest 2009-ben is az ACR+

nemzetközi hálózat tagja marad és kötelezettséget

vállal arra, hogy a 2009. évi, 1200 euró tagdíjat

(~300 E Ft) a 2009. évi költségvetésben biztosítja.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 52. pontja: Javaslat a Fôvárosi Önkor-
mányzat fenntartásában lévô egészségügyi intézmények
alapító okiratának módosítására.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

2110/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy módosítja a Fôvárosi Önkormány-

zat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelôintézet

alapító okiratát az 1/b. sz. melléklet szerinti tarta-

lommal és felkéri a fôpolgármestert az alapító ok-

irat módosítás aláírására, valamint a Fôvárosi Ön-

kormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rende-

lôintézet módosításokkal egységes szerkezetbe

foglalt alapító okiratának az 1/c. sz. melléklet sze-

rinti tartalommal történô kiadására.

2111/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Heim Pál

Gyermekkórház alapító okiratát a 2/b. sz. melléklet

szerinti tartalommal és felkéri a fôpolgármestert az

alapító okirat módosítás aláírására, valamint a

Fôvárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapí-

tó okiratának a 2/c. sz. melléklet szerinti tartalom-

mal történô kiadására. 

2112/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Jahn Ferenc

Dél-pesti Kórház és Rendelôintézet alapító okiratát

a 3/b. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a

fôpolgármestert az alapító okirat módosítás alá-

írására, valamint a Fôvárosi Önkormányzat Jahn

Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelôintézet mó-

dosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító

okiratának a 3/c. sz. melléklet szerinti tartalommal

történô kiadására. 
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Helyszín 
Bruttó beruházási 

költség  

VI., Andrássy út 11 500 E Ft  

VII.–XIV., Dózsa György út 8 700 E Ft  

XII., Krisztina körút 12 600 E Ft  

XX., Jahn Ferenc Kórház  2 200 E Ft  

Összesen: 35 000 E Ft
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2113/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Károlyi Sán-

dor Kórház és Rendelôintézet alapító okiratát a 

4/b. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri 

a fôpolgármestert az alapító okirat módosítás alá-

írására, valamint a Fôvárosi Önkormányzat Károlyi

Sándor Kórház és Rendelôintézet módosításokkal

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a

4/c. sz. melléklet szerinti tartalommal történô ki-

adására. 

2114/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Központi

Stomatológiai Intézet alapító okiratát az 5/b. sz.

melléklet szerinti tartalommal és felkéri a fôpol-

gármestert az alapító okirat módosítás aláírására,

valamint a Fôvárosi Önkormányzat Központi

Stomatológiai Intézet módosításokkal egységes

szerkezetbe foglalt alapító okiratának az 5/c. sz.

melléklet szerinti tartalommal történô kiadására. 

2115/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Nyírô Gyula

Kórház alapító okiratát a 6/b. sz. melléklet szerinti

tartalommal és felkéri a fôpolgármestert az alapító

okirat módosítás aláírására, valamint a Fôvárosi

Önkormányzat Nyírô Gyula Kórház módosítások-

kal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának

a 6/c. sz. melléklet szerinti tartalommal történô ki-

adására. 

2116/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Péterfy Sán-

dor utcai Kórház-Rendelôintézet és Baleseti Köz-

pont alapító okiratát a 7/b. sz. melléklet szerinti

tartalommal és felkéri a fôpolgármestert az alapító

okirat módosítás aláírására, valamint a Fôvárosi

Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Ren-

delôintézet és Baleseti Központ módosításokkal

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a

7/c. sz. melléklet szerinti tartalommal történô ki-

adására. 

2117/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Szent Imre

Kórház alapító okiratát a 8/b. sz. melléklet szerinti

tartalommal és felkéri a fôpolgármestert az alapító

okirat módosítás aláírására, valamint a Fôvárosi

Önkormányzat Szent Imre Kórház módosításokkal

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a

8/c. sz. melléklet szerinti tartalommal történô ki-

adására. 

2118/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Egyesített

Szent István és Szent László Kórház-Rendelôinté-

zet alapító okiratát a 9/b. sz. melléklet szerinti tar-

talommal és felkéri a fôpolgármestert az alapító

okirat módosítás aláírására, valamint a Fôvárosi

Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent

László Kórház-Rendelôintézet módosításokkal

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a

9/c. sz. melléklet szerinti tartalommal történô ki-

adására. 

2119/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Szent János

Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai alapí-

tó okiratát a 10/b. sz. melléklet szerinti tartalommal

és felkéri a fôpolgármestert az alapító okirat módo-

sítás aláírására, valamint a Fôvárosi Önkormányzat

Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített

Kórházai módosításokkal egységes szerkezetbe

foglalt alapító okiratának a 10/c. sz. melléklet sze-

rinti tartalommal történô kiadására. 

2120/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Uzsoki utcai

Kórház alapító okiratát a 11/b. sz. melléklet szerin-

ti tartalommal és felkéri a fôpolgármestert az alapí-

tó okirat módosítás aláírására, valamint a Fôvárosi

Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház módosítások-

kal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának

a 11/c. sz. melléklet szerinti tartalommal történô

kiadására. 

2121/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Visegrádi Re-

habilitációs Szakkórház és Gyógyfürdô alapító ok-

iratára 12/b. sz. melléklet szerinti tartalommal és

felkéri a fôpolgármestert az alapító okirat módosí-

tás aláírására, valamint a Fôvárosi Önkormányzat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapí-

tó okiratának a 12/c. sz. melléklet szerinti tartalom-

mal történô kiadására. 

A napirend 53. pontja: Taxi Kht. közszolgáltatási
keretszerzôdése. 

Elôadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

2122/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Taxi Kht. közszolgáltatási

keretszerzôdését a melléklet szerinti tartalommal

és felkéri a fôpolgármestert annak aláírására.

Határidô: 30 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 54. pontja: Javaslat a Fôvárosi Polgári
Védelmi Igazgatóság 2009. évi támogatására.

Elôadó: dr. Tiba Zsolt
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Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

2123/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy Budapest Fôváros Önkormányzata

2009. évi költségvetésében a „8704 Fôvárosi Polgári

Védelmi Igazgatóság támogatása” címen támogatás-

értékû mûködési kiadás elôirányzaton 41 883 E Ft,

támogatásértékû felhalmozási kiadás elôirányzaton

3000 E Ft, összesen 44 883 E Ft támogatást biztosít

a Fôvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság részére.

Határidô: a 2009. évi költségvetés tervezésének

idôszaka

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 55. pontja: A 2008. évi Fôvárosi Környe-
zetvédelmi Alapból társadalmi és alapítványi szervezetek
támogatása pályázat útján.

Elôadó: Lakos Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

2124/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bi-

zottság határozatai alapján a Fôvárosi Közgyûlés

engedélyezi az alábbi társadalmi szervezetek és

alapítványok támogatásának átutalását a Környe-

zetvédelmi Alap 2008. évi kerete terhére:

A napirend 56. pontja: A Fôvárosi Önkormányzat, a
Hungáriavíz Zrt., a Suez Environment S.A. és az RWE
Aqua GmbH között 2008. május 29-én létrejött megálla-
podás 1. számú módosítása.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

2125/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a 2008. május 29-ei megál-

lapodás 1. számú módosítását és felkéri a fôpol-

gármestert annak aláírására.

Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 57. pontja: Javaslat a Gyáli-patak által
érintett állami tulajdonú ingatlanok tulajdonjogának
megszerzésére.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

2126/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, hogy kezdeményezze a

Magyar Nemzeti Vagyonkezelô Zrt.-nél az állami

vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § 

(2) bekezdésének c) pontja alapján a Gyáli-patak

Budapest XXIII. kerület 196188 hrsz.-ú, 0196184

hrsz.-ú, 0196183/2 hrsz.-ú, 0195950 hrsz.-ú,

0196112/3 hrsz.-ú, 0196112/4 hrsz.-ú, 0196111

hrsz.-ú, 0195986 hrsz.-ú, 0196095/3 hrsz.-ú,

0196062 hrsz.-ú, 0196063/1 hrsz.-ú, 0196095/1

hrsz.-ú, 0195985 hrsz.-ú, 0196061/1 hrsz.-ú ingat-

lanok területén található mederszakaszának, vala-

mint a kezelési, fenntartási feladatok ellátásához

szükséges parti sávnak Budapest Fôváros Önkor-

mányzata részére történô tulajdonba adását, a helyi

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

63/A. § d) pontjában meghatározott kötelezôen el-

látandó önkormányzati feladatok teljesítésének

elôsegítése érdekében.

2127/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Vállalja az állami vagyonnal való gazdálkodásról

szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 50. § (2) be-

kezdésének b) pontjában foglaltaknak megfelelôen

a tulajdonba adás érdekében felmerült költségek

megtérítését.

2128/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy gondoskodjon a

Gyáli patak Budapest XXIII. kerület 196188 hrsz.-ú,

0196184 hrsz.-ú, 0196183/2 hrsz.-ú, 0195950

hrsz.-ú, 0196112/3 hrsz.-ú, 0196112/4 hrsz.-ú,
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Megítélni 
Pályázó neve javasolt

Ft 
Lélegzet alapítvány 450 000 

Panelkutya Állatbarát Sport és Szabadidô 
Egyesület 100 000 

Új Akropolisz Filozófiai Iskola Kulturális 
Közhasznú Egyesület 177 000 
Ökoszolgálat Alapítvány 285 000 
Levegô Munkacsoport Országos 
Környezetvédô Szövetség 100 000 
Nap Klub Alapítvány 400 500 
NOE Ludotéka Ferencváros helyi csoport 261 500 
NOE Ludotéka Ferencváros helyi csoport 274 500 
MME Budapesti Helyi Csoport 690 000 
Gyermekek Világöröksége Alapítvány 60 000 
Civil Rádiózásért Alapítvány 420 000 
Energia Klub 210 000 
Vezér Hallgatói Egyesület 768 000 
SZIKE Környezet- és Egészségvédelmi 
Egyesület 450 000 
Concordantia 2000 Alapítvány 48 000 
Pasaréti Ferencesek Alapítvány 105 000 
Gyíkpohár Környezetvédelmi Alapítvány 356 000 
Összesen: 5 155 500

Határidô: azonnal

Felelôs: Városüzemeltetési és Környezetgazdálko-

dási bizottság elnöke
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0196111 hrsz.-ú, 0195986 hrsz.-ú, 0196095/3

hrsz.-ú, 0196062 hrsz.-ú, 0196063/1 hrsz.-ú,

0196095/1 hrsz.-ú, 0195985 hrsz.-ú, 0196061/1

hrsz.-ú ingatlanok területén található mederszaka-

szának, valamint a kezelési, fenntartási feladatok

ellátásához szükséges parti sávnak Budapest

Fôváros Önkormányzata tulajdonába adásához

szükséges telekalakítási térrajzok elkészíttetésérôl.

2129/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Felhatalmazza a fôpolgármestert, hogy a Magyar

Nemzeti Vagyonkezelô Zrt.-hez benyújtandó, az ál-

lami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007.

(X. 4.) Korm. rendelet 50. § (2) bekezdésének 

a) pontja szerinti igénybejelentéseket, valamint az

állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló

254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 50. § (2) bekez-

désének b) pontjában elôírt, a tulajdonba adás érde-

kében felmerült költségek viselése tárgyában tett

nyilatkozatokat írja alá.

Határidô: 2009. június 30.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 58. pontja: Elôterjesztés a központi és
fôvárosi céltámogatással 2006. évben megépült Buda-
pest, XVIII. kerületi szennyvízcsatorna-hálózat befeje-
zett, aktivált eszközként történô átadás-átvételére.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

2130/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-

tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 

szóló 75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 41. § 

b) pontja alapján jóváhagyja, megköti az elôter-

jesztés 2. számú mellékletében foglalt, a Budapest

XVIII. kerületi szennyvízcsatorna-hálózat befeje-

zett, aktivált eszközként történô térítésmentes

átadás-átvételérôl szóló megállapodást és felkéri a

fôpolgármestert annak aláírására.

Határidô: 2008. december 31. 

Felelôs: dr. Demszky Gábor

2131/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy az átvett befejezett,

aktivált beruházást, mint aktivált vagyont a Fôvá-

rosi Önkormányzat 2008. évi vagyonmérlegében

szerepeltesse.

Határidô: 2008. december 31.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 59. pontja: Javaslat a Fôvárosi Önkor-
mányzat és az Országgyûlés Hivatala között 2008. július
24-én létrejött megállapodás módosítására.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

2132/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Fôvárosi Önkormányzat

és az Országgyûlés Hivatala közötti megállapodás

módosítását a módosított 3. számú melléklet sze-

rinti tartalommal, és felkéri a fôpolgármestert an-

nak aláírására. 

Határidô: 2008. december 31.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 60. pontja: Javaslat Budapest Fôváros
Integrált Városfejlesztési Stratégiájára.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre, dr. Steiner

Pál

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

2133/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy Budapest Fôváros Integrált Város-

fejlesztési Stratégiáját a kiegészített 2. sz. melléklet

szerinti tartalommal elfogadja.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

2134/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Megállapítja, hogy a továbbiakban Budapest Fô-

város Integrált Városfejlesztési Stratégiája képezi

minden városfejlesztési dokumentum felülvizsgá-

latának, kialakításának alapját.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

2135/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy tekintettel a

készülô Budapest Fôváros Közlekedésének Rend-

szerfejlesztési Tervére, annak elfogadását követôen

gondoskodjon Budapest Fôváros Integrált Város-

fejlesztési Stratégiája projektjeinek a rendszerterv-

vel való harmonizációjáról.

Határidô: 2009. március 31.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

2136/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Budapest Fôváros Integrált Vá-

rosfejlesztési Stratégiája VII. fejezet 2. pontjában
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2.1.17 sorszámmal szerepelteti a Fogaskerekû és

környezetének fejlesztését, az alábbi projekttarta-

lommal:

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

2137/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Budapest Fôváros Integrált Vá-

rosfejlesztési Stratégiája VII. fejezet 2. pontjában

szerepelteti a kettes metró és a gödöllôi HÉV ösz-

szekötését, az alábbi projekttartalommal: 

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 61. pontja: A BFVK Zrt.-vel kötött for-
galomképes stratégiai portfólióállomány egyéb jellegû
vagyonkezelésére, valamint az üzleti célú portfólió-
állomány egyéb jellegû vagyonkezelésére vonatkozó
megbízási szerzôdések meghosszabbítása.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

2138/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a BFVK Zrt.-vel a forgalom-

képes stratégiai portfólióállomány egyéb jellegû

vagyonkezelésére vonatkozó megbízási szerzôdés

2. sz. módosítását az elôterjesztés 1/a. sz. mellék-

lete szerinti, valamint az üzleti célú portfólióál-
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2.1.17 Fogaskerekû és környezetének fejlesztése 

Fogaskerekû meghosszabbítása a Moszkva térre, integrációja a villamoshálózatba, 

Projekt rövid leírása: Normafa környékének rehabilitációja a Fogaskerekûvel történô eljutási lehetôségek 

fejlesztésével, a vonal rekonstrukciója és jármûcseréje.

A projekt jelenlegi 

státusza, elért eredmények: 
A projekt elôkészítés alatt áll.

Finanszírozás: A projekt becsült költsége 10.000 M HUF.  

Ütemezés: Elôkészítés függvényében  

Megvalósítás 

intézményrendszere: 
Elôkészítés alatt. 

Monitoring indikátorok: 
Új vonalak hossza (km), igénybevevô utasok száma (forgalomszámlálási 

adatok alapján, fô/év)  

Rizikófaktorok: Nem ismert.

2.1.xx A kettes metró és a gödöllôi HÉV összekötése 

A 2-es metróvonal összekapcsolás a gödöllôi HÉV-vel, a XVI. és XVII. kerület 

Projekt rövid leírása: térségének, illetve a HÉV által kiszolgált agglomerációs térségnek közvetlen, 

átszállásmentes belvárosi gyorsvasúti kapcsolat biztosítása.  

A projekt jelenlegi 

státusza, elért eredmények:   
A projekt elôkészítés alatt áll.

Finanszírozás: 
A projekt elôkészítésének becsült költsége 500 mHUF, a projekt teljes 

költségvetése ezután véglegesíthetô.  

Ütemezés: Elôkészítés 2013-ig, megvalósítás a programidôszak vége után.  

Megvalósítás 

intézményrendszere: 
Elôkészítés alatt.  

Monitoring indikátorok: Igénybevevô utasok száma (forgalomszámlálási adatok alapján, fô/év)  

Rizikófaktorok: Nem ismert.
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lomány egyéb jellegû vagyonkezelésére vonatkozó

megbízási szerzôdés 2. sz. módosítását az elôter-

jesztés 2/a. sz. melléklete szerinti tartalommal,

amely szerzôdésmódosítások aláírására felkéri a

fôpolgármestert.

Határidô: 8 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 62. pontja: Javaslat a Fôvárosi Közokta-
tási Esélyegyenlôségi Program elfogadására.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

2139/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h. 
elfogadja a Fôvárosi Közoktatási Esélyegyenlôségi

Programot.

Határidô: azonnal

Felelôs: Demszky Gábor

2140/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy gondoskodjon a

program évenkénti – elsô alkalommal 2009. decem-

ber 31-ig történô – felülvizsgálatának elvégzésérôl

Határidô: folyamatos

Felelôs: Demszky Gábor 

A napirend 63. pontja: Javaslat a Varga István Ke-
reskedelmi Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskolá-
ban keletkezett behajthatatlan követelésrôl való lemon-
dásra.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

2141/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy behajthatatlan fizetési követelés

jogcímen a 75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet

44. § (2) bek. c), illetve 87. § (4) bek. c) pontja

alapján lemond a Varga István Kereskedelmi Köz-

gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola magán-

személlyel szemben fennálló 2 241 642 Ft összegû

fizetési követelésrôl.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 64. pontja: Javaslat az egészségügyi in-
tézményekben történô létszámleépítést engedélyezô dön-
tés megerôsítésére.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

2142/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az 1264/2008. (VIII. 28.) és az

1516/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. határozatokat meg-

erôsíti. 

A napirend 65. pontja: Javaslat a fôvárosi gyermek-
védelmi alap- és szakellátás szakmai együttmûködésének
fejlesztésére.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

2143/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
a fôvárosi gyermekvédelmi alap- és szakellátás

szakmai együttmûködésének fejlesztésére készített

intézkedési tervet elfogadja. 

2144/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy készüljön elôterjesztés a fôvárosi

gyermekvédelmi alap- és szakellátás szakmai

együttmûködésének fejlesztésére vonatkozó cse-

lekvési tervre.

Határidô: 2009. május

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 66. pontja: Javaslat a Thália Színház
Kht. közszolgáltatási szerzôdésének módosítására.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

2145/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja a Thália Színház Kht. Közszolgáltatási

Szerzôdésének a Thália (Régi) Stúdió rekonstruk-

ciója elvégzésére, illetve elszámolási határidejére

vonatkozó módosítását a 2. sz. melléklet szerinti

tartalommal és felhatalmazza a fôpolgármestert a

módosítás melléklet szerinti tartalommal történô

aláírására.

Határidô: a határozathozatalt követô 30 napon  be-

lül

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 67. pontja: Tulajdonosi jóváhagyás a
Fôvárosi Állat- és Növénykert nyertes pályázatához.

Elôadó: dr. Bôhm András távollétében Gy. Németh

Erzsébet
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Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

2146/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
a Kulturális Bizottság 417/2008. (XII. 11.) sz. ha-

tározata alapján, mint tulajdonos jóváhagyja a

Fôvárosi Állat- és Növénykert ÚMFT KMOP-

3.2.1/B-2008-0002 pályázathoz kapcsolódó „Gyûj-

teményes növénykertek és védett történeti kertek

megôrzése és helyreállítása” címû konstrukció ke-

retében az „Élôhely- és gyûjteményrekonstrukció a

Fôvárosi Állat- és Növénykertben” címû pályázati

projekt megvalósítására vonatkozó szerzôdést. 

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 68. pontja: Javaslat a „8206 Bûnmeg-
elôzési célú bizottsági keret” cím terhére történô támo-
gatás utalásának engedélyezésére.

Elôadó: Danielisz Béla

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

2147/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy engedélyezi az alábbi alapítvány és

társadalmi szervezet részére a „8206 Bûnmegelôzési

célú bizottsági keret” címen szereplô 4 500 000 Ft

összegû elôirányzat terhére a mûködési célú támo-

gatási összeg utalását.

Határidô: a támogatási szerzôdésben foglaltak sze-

rint

Felelôs: dr. Demszky Gábor

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

A napirend 70. pontja: Jelentés a lejárt határidejû
közgyûlési határozatok végrehajtásáról.

Elôadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

2150/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
a lejárt határidejû közgyûlési határozatokról szóló

jelentést elfogadja.

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

hajtási határidejét 2009. április 30-ra módosítja.

– az 1310/2007. (VIII. 30.) sz. határozat végrehaj-

tási határidejét 2009. február 28-ra módosítja.

– az 1311/2007. (VIII. 30.) sz. határozat végrehaj-

tási határidejét 2009. február 28-ra módosítja.

– az 1000/2008. (V. 29.) sz. határozat végrehajtási

határidejét 2009. január 31-re módosítja;

– az 1001/2008. (V. 29.) sz. határozat végrehajtási

határidejét 2009. január 31-re módosítja.

A napirend 71/a. pontja: Jelentés a lejárt határidejû
közgyûlési határozatok végrehajtásáról.

Elôadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

2151/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy. h.
a lejárt határidejû közgyûlési határozatokról szóló

jelentést elfogadja.

– A 2910/2005. (XII. 20.) sz. határozat végrehaj-

tási határidejét 2009. január 31-re módosítja;

– az 1917/2007. (XI. 29.) sz. határozat végrehajtá-

si határidejét 2009. március 31-re módosítja;

– az 1157/2008. (VI. 26.) sz. határozat végrehajtá-

si határidejét 2009. január 31-re módosítja;

– az 1158/2008. (VI. 26.) sz. határozat végrehajtá-

si határidejét 2009. január 31-re módosítja;

– az 1401/2008. (VIII. 28.) sz. határozat végrehaj-

tási határidejét 2009. január 31-re módosítja.

Kelt a Fôvárosi Közgyûlés 2008. december 18-i ülésén.

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

fôjegyzô fôpolgármester
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TÁMOGATOTT TÁMOGATÁS TÁMOGATÁS

MEGNEVEZÉSE:  CÉLJA: ÖSSZEGE:
(E Ft)  

Bûnelkövetô és

Egészséges Ifjúságért áldozati magatartást
2500

Alapítvány vizsgáló longitudinális 

vizsgálat elôkészítése 

Thaisz Elek
Külföldi kitekintéssel

Alapítvány
kapcsolatos kutatás 2000

végzése
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