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I. rész

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
63/2011. (X. 13.) önkormányzati rendelete

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

szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése a köz-
úti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) 
bekezdésében, az épített környezet alakításáról és vé-
delméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (6) be-
kezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. § q) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a követ-
kezőket rendeli el:

1. §

A Budapest főváros közigazgatási területén a jármű-
vel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a vára-
kozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának 
szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rende-
let (a továbbiakban: R.) 2. § c) pontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:

„c) őrzött, fi zető P+R várakozóhely: a KRESZ 17. § 
(1) bekezdés e) pontjában megjelölt jelzőtáb-
lával és „P+R” kiegészítő táblával, vagy a 
KRESZ 2. számú függelék v) pontjában megha-
tározott módon kijelölt, a tömegközlekedési jár-
művek megállóhelye vagy végállomása közelé-
ben létesített, napi 24 órában működő, olyan 
bekerített és őrzött (élőerős vagy térfi gyelő ka-
merával megfi gyelt) terület, ahol az őrzés díjfi -
zetéshez kötött;”

2. §

A R. 2. § i) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„i) várakozási övezet: a KRESZ 17. § (1) bekezdésének 

e/2) pontjában meghatározott módon kijelölt, és je-
len rendelet 1. számú mellékletével megállapított, 
olyan körülhatárolt terület, amely – amennyiben 
a kerületi önkormányzat rendeletében ettől eltérő-
en nem rendelkezik – munkanapokon 8.00 és 18.00 
óra között vagy jelen rendelet 5. számú mellékleté-
ben meghatározott időszakban, díjfi zetés ellenében, 
legfeljebb 1, 2, 3 vagy 4 óra időtartamig, vagy idő-
tartam korlátozás nélkül használható várakozás-
ra;”

3. §

A R. 8. §-a az alábbi, új (4) bekezdéssel egészül ki, 
egyúttal a (4) bekezdés számozása (5) bekezdésre mó-
dosul:

„(4) Jelen rendelet 5. számú melléklet 10. címében 
meghatározott területeken 3 órára történő díjfi ze-
tés esetén a díjfi zetés napján a várakozási üzem-
idő végéig további díjfi zetés nélkül lehet azonos he-
lyen várakozni.”

4. §

A R. 48. §-a az alábbi, új (4) bekezdéssel egészül ki, 
egyúttal a (4) bekezdés számozása (5) bekezdésre mó-
dosul:

„(4) A (3) bekezdésben meghatározott rendelkezéseket 
a pótdíj kiszabásáról szóló értesítésen fel kell tün-
tetni.”

5. §

A R. 49. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelke-
zés lép:

„(6) Aki az üzemképtelen járművet nem a jelen rende-
letben meghatározott módon tárolja, szabálysértést 
követ el és ötvenezer forintig terjedő pénzbírság-
gal sújtható, valamint az így elkövetett szabálysér-
tés miatt a közterület-felügyelő helyszíni bírságot 
szabhat ki. A jelen rendelet megszegésével tárolt 
üzemképtelen járművek elszállítására külön jogsza-
bályok szerint kerül sor.”

6. §

A R. 1. számú mellékletének „Időtartam korlátozás 
nélküli területek” cím XIV. kerületre vonatkozó részének 
első francia bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(XIV. kerület:)
„– A Dózsa György út–Állatkerti út–Állatkerti kör-

út–Hermina út–Ajtósi Dürer sor–Stefánia út–
Ifjúság útja által határolt terület, beleértve a 
határoló utakat és tereket, kivéve az 56-osok 
tere (Hősök tere és Benczúr utca közötti szaka-
sza) minden nap 8.00 és 20.00 között és a 3. szá-
mú mellékletben megjelölt védett övezet;”
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7. §

A R. 1. számú melléklete az alábbi, új címmel egé-
szül ki:

„1 órás maximális várakozási idejű területek:

XIV. kerület:
– Az 56-osok tere (Hősök tere és Benczúr utca kö-

zötti szakasza) minden nap 8.00 és 20.00 kö-
zött.”

8. §

A R. 2. számú mellékletének „1. díjtételű területek” 
címe az alábbi, új rendelkezéssel egészül ki:

„XIV. kerület:
– Az 56-osok tere (Hősök tere és Benczúr utca kö-

zötti szakasza) minden nap 8.00 és 20.00 kö-
zött.”

9. §

A R. 2. számú mellékletének „4. díjtételű területek” 
címe az alábbi, új rendelkezéssel egészül ki:

„II. kerület:
– A Szilágyi Erzsébet fasor (Pázsit utca és Ház-

mán utca közötti szakasza) munkanapokon és 
szombati napokon 7.00 órától 21.00 óráig, va-
sárnapi napokon és ünnepnapokon 8.00 órától 
18.00 óráig.”

10. §

A R. 2. számú mellékletnek „5. díjtételű területek” 
cím XIII. kerületre vonatkozó része az alábbi, új francia 
bekezdéssel egészül ki:

(XIII. kerület:)
„– A Carl Lutz rakpart.”

11. §

A R. 2. számú mellékletének „5. díjtételű területek” 
cím XIV. kerületre vonatkozó részének első francia be-
kezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(XIV. kerület:)
„– A Dózsa György út–Állatkerti út–Állatkerti kör-

út–Hermina út–Ajtósi Dürer sor–Stefánia út–
Ifjúság útja által határolt terület, beleértve a 
határoló utakat és tereket, kivéve az 56-osok 
tere (Hősök tere és Benczúr utca közötti szaka-
sza) minden nap 8.00 és 20.00 között és a 3. szá-
mú mellékletben megjelölt védett övezet;”

12. §

A R. 5. számú mellékletének „1. Eltérő időtartam ki-
jelölt várakozási övezetek:” cím Minden nap 0.00 órától 
24.00 óráig üzemelő várakozási övezetek felsorolása az 
alábbi, új 6. ponttal egészül ki:

(Minden nap 0.00 órától 24.00 óráig üzemelő várako-
zási övezetek:)

„6. a XIV. kerületben az 56-osok tere (Hősök tere és 
Benczúr utca közötti szakasza).”

13. §

A R. 5. számú mellékletének „2. Minden év decem-
ber 24-én üzemkezdettől az utána következő év január 1. 
üzemzárásig az alábbi várakozási övezetekben kell fi zetni 
a várakozásért:” cím az alábbi, új 6. ponttal egészül ki:

(2. Minden év december 24-én üzemkezdettől az utá-
na következő év január 1. üzemzárásig az alábbi várako-
zási övezetekben kell fi zetni a várakozásért:)

„6. a XIV. kerületben az 56-osok tere (Hősök tere és 
Benczúr utca közötti szakasza).”

14. §

A R. 5. számú mellékletének „4. Eltérő érvényessé-
gű lakossági várakozási hozzájárulások:” cím 10. pontja 
helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(4. Eltérő érvényességű lakossági várakozási hozzá-
járulások:)

„10. A XIII. kerületben a Carl Lutz rakpart, a Drá-
va utca és a Váci út (Dráva utca és Szekszárdi 
út közötti szakasza).”

15. §

A R. 5. számú melléklete az alábbi új, 10. címmel egé-
szül ki:

„10. 3 órára történő díjfi zetés esetén a díjfi zetés nap-
ján a várakozási üzemidő végéig további díjfi zetés nél-
kül az alábbi területeken lehet várakozni:

1. A XIII. kerületben a Carl Lutz rakpart.”

16. §

A R. 1–5. számú mellékleteiben a „Moszkva tér” szö-
vegrész helyébe a „Széll Kálmán tér” szövegrész lép, a 
„Roosevelt tér” szövegrész helyébe a „Széchenyi István 
tér” szövegrész lép, a „Köztársaság tér” szövegrész he-
lyébe a „II. János Pál pápa tér” szövegrész lép, a „Pesti 
alsó rakpart” szövegrész helyébe „Jane Haining rakpart 
– id. Antall József rakpart” szövegrész lép. 
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17. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő hónap első nap-
ján lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatá-
lyát veszti.

(2) A rendelet hatálybalépésével egy időben hatályát 
veszti a R. 2. számú mellékletének „3. díjtételű terüle-
tek” cím II. kerületre vonatkozó részének második fran-
cia bekezdése és a R. 2. számú mellékletének „4. díjté-
telű területek” cím XIII. kerületre vonatkozó részének 
második francia bekezdése.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
 főjegyző    főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés 401/2011. (III. 23.) számú ha-
tározatával felkérte a főpolgármestert, vizsgáltassa meg, 
hogy a budai és pesti alsó rakparton milyen feltételekkel 
és díjjal célszerű a parkolás-gazdálkodási rendszert üze-
meltetni, különös tekintettel a közúti közlekedésről szóló 
1988. évi I. törvény előírásaira. A vizsgálat eredménye-
ként a R. módosítása szükséges.

A turisztikai szolgáltató szervezetekkel történt egyez-
tetés alapján a XIV. kerületi 56-osok terén rövid távú vá-
rakozást lehetővé tévő autóbusz várakozóhelyek kerül-
nek kialakításra, ahol a várakozás feltételei eltérőek a 
jelenlegi várakozási övezethez képest.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a 
továbbiakban: Kkt.) 15/B. § (1) bekezdése szerint a P+R 
jelzőtáblával megjelölt várakozási területen várakozási 
díj nem állapítható meg, azonban ha a terület őrzését 
többletszolgáltatásként biztosítják, akkor ezért a többlet-
szolgáltatásért a törvényben meghatározott mértékű őr-
zési díj szedhető.

A főváros területén lévő őrzött, fi zető P+R parkolók-
ban jelenleg élőerős őrzés van, amelyet térfi gyelő kame-
rával megfi gyelt őrzés válthat fel. Ennek kapcsán ponto-
sítani kell az őrzés fogalmát.

A 2. §-hoz

A XIV. kerületi 56-osok terén rövid távú várakozást 
lehetővé tévő autóbusz várakozóhelyek kerülnek kiala-
kításra. Ennek érdekében meg kell teremteni annak le-

hetőségét, hogy 3 óránál rövidebb időtartamú várakozási 
övezeteket is ki lehessen jelölni. A Kkt. 15/A. § (8) be-
kezdése szerint a Fővárosi Önkormányzat rendeletében 
megállapíthatja a várakozási területen a díjköteles vára-
kozás megengedett leghosszabb időtartamát, amely nem 
lehet egy óránál kevesebb. Ezt az előírást fi gyelembe 
véve, 1, 2, 3 és 4 órás, illetve időtartam korlátozás nélkü-
li várakozási övezeteket lehet kijelölni.

A 3. és 15. §-okhoz

A Fővárosi Közgyűlés 401/2011. (III. 23.) számú ha-
tározatával felkérte a főpolgármestert, vizsgáltassa meg, 
hogy a budai és pesti alsó rakparton milyen feltételekkel 
és díjjal célszerű a parkolás-gazdálkodási rendszert üze-
meltetni, különös tekintettel a közúti közlekedésről szó-
ló 1988. évi I. törvény előírásaira. A vizsgálat eredmé-
nye, hogy az alsó rakpart XIII. kerületi szakaszán (Carl 
Lutz rakpart) bevezethető egy olyan szabályozás, amely 
szerint, aki 3 órára megfi zeti a várakozási díjat, az a díjfi -
zetés napján az üzemidő végéig további díjfi zetés nélkül 
várakozhat azonos helyen. Ez a lehetőség a parkolójegy-
kiadó automatánál váltott parkolójegy vásárlása esetén és 
a mobiltelefonos parkolási díjfi zetési rendszer használa-
tával egyaránt lehetséges.

A 4. §-hoz

A R. 48. § (3) bekezdése szabályokat állapít meg azon 
gépjárművezetők számára, akik az ellenőrzés időpontjá-
ban vagy azt követő 5 percen belül érvényes parkolójegy-
gyel rendelkeztek, vagy várakozásukat a mobiltelefonos 
parkolási rendszerrel elindították, de az ellenőrzéskor ez 
nem volt megállapítható. Tekintettel arra, hogy ezen sza-
bályok a gépjárművezetők számára nem teljesen ismer-
tek, hiszen sem a várakozási díjfi zetést jelző táblán, sem 
a parkolójegy-kiadó automatán (annak korlátozott infor-
mációs felülete miatt) nincs feltüntetve, ezért szükséges 
azt előírni, hogy az utólagos parkolójegy bemutatás lehe-
tőségét és annak szabályait a pótdíj kiszabásáról szóló ér-
tesítésen kell feltüntetni.

Az 5. §-hoz

Az üzemképtelen járművek elszállításáról több jog-
szabály is rendelkezik, azonban azt egyik sem írja elő, 
hogy aki az üzemképtelen járművet nem az előírások 
szerint tárolja, az szabálysértést követ el, így az elszál-
lításon kívül más szankció nem alkalmazható. A szabá-
lyozás bevezetésével az üzemképtelen járművet szabály-
talanul tárolók szabálysértést követnek el és ötvenezer 
forintig terjedő pénzbírsággal sújthatók, összhangban 
a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek 
rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet elő-
írásaival.
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A 6.–8. és 11.–13. §-hoz

A XIV. kerület egy része olyan várakozási övezet, ahol 
a várakozási üzemidő 8 órától 18 óráig tart, a várakozási 
díj 160 Ft/óra és időtartam korlátozás nélkül lehet vára-
kozni, de a gyakorlati díjfi zetés még nem került beveze-
tésre. Ezen várakozási övezet egy részén, az 56-osok tere 
Hősök tere és Benczúr utcai szakaszán rövid távú vára-
kozást lehetővé tévő autóbusz várakozóhelyek kerülnek 
kialakításra, ahol a várakozás feltételei a fentiekhez ké-
pest eltérőek. A szabályozás bevezetésével a várakozási 
üzemidő 0 órától 24 óráig tart, a várakozási díj 8 óra és 
20 óra között 480 Ft/óra (autóbuszok esetében 1440 Ft/
óra), 20 óra és 8 óra között 160 Ft/óra (autóbuszok ese-
tében 480 Ft/óra), az időtartam korlátozás 8 óra és 20 óra 
között 1 óra, 20 óra és 8 óra között pedig nincs időtar-
tam korlátozás.

A fentiek érdekében módosítani kell a R. 1., 2. és 5. 
számú mellékletének XIV. kerületre vonatkozó rendel-
kezéseit.

A 9. §-hoz

A II. kerület, Szilágyi Erzsébet fasor Pázsit utca és 
Házmán utca közötti szakaszán 2011. január 1-től kell 
fi zetni a várakozásért. Az elmúlt időszak tapasztalatai 
alapján célszerű a munkanapokon és szombati napokon 
7 órától 21 óráig, valamint vasárnapi napokon és ünnep-
napokon 8 órától 18 óráig fi zetendő várakozási díjat 320 
Ft-ról 240 Ft-ra mérsékelni.

A 10. és 14. §-hoz

A XIII. kerület alsó rakparti szakaszán (Carl Lutz rak-
part) a várakozási díj bevezetése óta a kihasználtság je-
lentősen lecsökkent, a területen általában csak néhány 
gépjármű várakozik, amelynek egyik oka lehet a vi-
szonylag magas várakozási díj (240 Ft/óra). A Fővárosi 
Közgyűlés 401/2011. (III. 23.) számú határozatával kap-
csolatos vizsgálat végén is azt a következtetést lehetett 
levonni, hogy ezen a területen célszerű a díjat 160 Ft/óra 
mértékűre csökkenteni és a XIII. kerületi lakossági vára-
kozási hozzájárulásokkal való díjmentes várakozást en-
gedélyezni. Ez utóbbira javaslatot tett a XIII. kerületi 
Önkormányzat polgármestere is.

A 17. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a deregulációról ren-
delkezik.

�
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
64/2011. (X. 13.) önkormányzati rendelete

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról,
a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról

szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet,
és az ehhez kapcsolódó egyes Fővárosi Közgyűlési rendeletek módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a Magyar Köztársaság 
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskö-
rében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott fel-
adatkörében eljárva - a 79. § (2) bekezdés a) és b) pont-
jában, a 80. § (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel- az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: Áht.) 108. §-ának végrehajtására, továbbá 
fi gyelemmel az Ötv. 63/A. § g) pontjára és 65/A. §-ára, 
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben és 
a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 
5/2004. (I. 28.) GKM rendeletben foglaltakra, valamint 
a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 
31. § (2) bekezdésére is - következőket rendeli el.

1. §

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 
2. sz. Önkormányzati Társaságok melléklete a következő 
új francia bekezdéssel egészül ki:

„– BKK Közút Zártkörűen Működő Részvénytársa-
ság.”

2. §

A Vagyonrendelet 3. számú melléklet 6. pontja a kö-
vetkezőképpen módosul:

„6. A fővárosi ingatlan vagyon vagyonkezelése tekin-
tetében, az általuk kezelt vagyon vonatkozásában:

– a BFVK Zrt.,
– a FIMŰV Zrt.,
– az FKF Zrt.,
– BKK Közút Zrt., 
– az FKFSZ Kht.,
– a FŐKERT Nonprofi t Zrt.,
– a PARKING Kft. (a Fővárosi Önkormányzat tu-

lajdonában lévő, közcélra hasznosított közterü-
leten kívüli parkolók, valamint Budapest fővá-
ros közigazgatási területén a járművel várakozás 
rendjének egységes kialakításáról, a várakozás 
díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásá-
nak szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. 
Kgy. rendelet 29. §-ában meghatározott őrzött, 
fi zető P+R várakozóhelyek tekintetében, továbbá 
a 3. számú melléklet időtartam korlátozás nélkü-
li területek XIII. kerületi felsorolás 4. francia be-
kezdésében foglalt terület vonatkozásában),

– a Budapesti Városfejlesztési és Városreha-
bilitációs Zrt. (a Budapest Főváros Önkormány-
zata és a Budapesti Városfejlesztési és Város re-
habilitációs Zrt. között létrejött fővárosi vagyon 
hasznosítására és kezelésére vonatkozó szerző-
désben Fejlesztési Területként megjelölt ingat-
lanok vonatkozásában).”

3. §

A Vagyonrendelet 3. számú melléklet 12. pontja a kö-
vetkezőképpen módosul:  

„12. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 8. § (1)-(2) bekezdés, és a 63/A. § e) pontja alap-
ján:

a főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII. 1.) 
Főv. Kgy. rendelet 2. § (1) bekezdés a)–c) pontjaiban, va-
lamint a 2. § (3) bekezdésben meghatározott közszolgál-
tatási feladatok tekintetében;

a települési szilárdhulladék-gazdálkodással kapcso-
latos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. 
(X. 18.) Főv. Kgy. rendelet 10. § (4) bekezdésében meg-
határozott közszolgáltatási feladatok tekintetében;

a fővárosi ingatlanvagyon vagyonkezelése tekinteté-
ben, az általa kezelt vagyon vonatkozásában:

a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.”

4. §

A Vagyonrendelet 3. számú melléklete a következő 
12/A. ponttal egészül ki: 

„12/A. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 8. § (1)-(2) bekezdés, és a 63/A. § g)  pont-
ja, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tör-
vény 33. § (1) bekezdés c) pontja alapján:

a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésé-
nek szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közte-
rületet érintő közmű-, vasút-, és egyéb építkezések, és az 
útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 
15.) Főv. Kgy. rendelet 3. § (3) bekezdésében meghatáro-
zott közszolgáltatási feladatok tekintetében a BKK Közút 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság.”

5. §

A Vagyonrendelet 5. számú melléklete a következő új 
francia bekezdéssel egészül ki:

„– BKK Közút Zártkörűen Működő Részvénytár-
saság.”
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6. §

A fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésé-
nek szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közte-
rületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az út-
burkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 
15.) Főv. Kgy. rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése a követ-
kezők szerint módosul:

„(2) A Fővárosi Önkormányzat az e rendelet hatálya 
alá tartozó helyi közutak kezelésével kapcsolatos egyes 
feladatokat az ezen közutak működtetése céljából létre-
hozott, kizárólagos tulajdonában álló BKK Közút Zárt-
körűen Működő Részvénytársaság – mint a Kkt. 9/B. § 
(3) bekezdése szerint szerződés alapján ezzel megbízott 
gazdálkodó szervezet – útján látja el.

(3) A helyi közutak kezelésével kapcsolatos egyes fel-
adatok, mint közszolgáltatási feladatok ellátására e ren-
deletben kizárólagos joggal felruházott BKK Közút Zárt-
körűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: 
Megbízott kezelő) e rendelet szerinti feladatait a jog-
szabályok és az alapító Fővárosi Önkormányzat alapí-
tói döntése, valamint a Fővárosi Önkormányzattal kö-
tött közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint látja 
el, melynek során köteles a közbeszerzésekről szóló 2003. 
évi CXXIX. törvényben foglaltakat is érvényesíteni.”

7. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatály-
ba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
 főjegyző    főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A rendelet megalkotását a Fővárosi Közterület-fenn-
tartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FKF Zrt.) 
2011. szeptember 30-i szétválása indokolja. A szétvá-
lás következtében az FKF Zrt.-ből a közút üzemeltetési, 
fenntartási feladatok ellátása érdekében kiválik a BKK 
Közút Zrt. Az új társaságnak – mint az FKF Zrt. jogutó-
dának – a Vagyonrendelet 2., 3. és 5. számú mellékleté-
ben és a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemel-
tetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a 
közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az 
útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 
15.) Főv. Kgy. rendelet 3. § (2) és (3) bekezdésében tör-
ténő megjelenítése szükséges. 

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A kiválással létrejövő BKK Közút Zrt.-nek a Vagyon-
rendelet 2. számú mellékletében – Önkormányzati Tár-
saságok között – történő felsorolása az FKF Zrt. mellett 
indokolt.

A 2. §-hoz

A kiválással létrejövő BKK Közút Zrt., a Vagyonren-
delet 3. számú mellékletében  kizárólagos jogokkal ren-
delkező önkormányzati társaságok közötti szerepeltetése 
történik meg a rendeletmódosítással.

A 3. §-hoz

Tekintettel a FKF Zrt. és a BKK Közút Zrt.  2011. 
szeptember 30-i szétválására illetve az egyes feladatok 
ennek megfelelő megosztására szükséges a Vagyonren-
delet 3. számú melléklet 12. pontját az FKF Zrt. feladatai 
tekintetében módosítani. 

A 4. §-hoz

Tekintettel a FKF Zrt. és a BKK Közút Zrt. 2011. 
szeptember 30-i szétválására illetve az egyes feladatok 
ennek megfelelő megosztására, szükséges a Vagyonren-
delet 3. számú melléklet 12/A. pontjaként a BKK Közút 
Zrt. feladatainak felsorolása.

Az 5. §-hoz

A kiválással létrejövő BKK Közút Zrt. a Vagyonren-
delet 5. számú mellékletében történő felsorolása az FKF 
Zrt. mellett a jogutódlás miatt indokolt.

A 6. §-hoz

Az FKF Zrt. és a BKK Közút Zrt. 2011. szeptem-
ber 30-i szétválása következtében a közút üzemeltetési, 
fenntartási feladatokat a Közszolgáltatási Keretszerződés 
megkötését követően a BKK Közút Zrt. látja el. A rende-
letmódosítás a feladatok megosztásának átvezetése mi-
att szükséges.

A 7. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

�
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II. rész

Kivonat
Budapest Főváros Közgyűlése
2011. augusztus 31-i ülésének 

jegyzőkönyvéből

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2183/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:
1. Javaslat a díszpolgári cím adományozásáról szó-
ló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet, és a fő-
városi kitüntető díjak alapításáról és adományo-
zásáról szóló 28/1992. (X. 1.)  Főv. Kgy. rendelet 
módosítására.
2. Javaslat a fővárosi címerről és zászlóról szó-
ló 5/1990. (IX. 30.) Főv. Tan. rendelet, valamint a 
középületek és közterületek fellobogózásáról szóló 
8/1991. (III. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.
3/a. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szerve-
zeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. 
(XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. 
3/b. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szerve-
zeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. 
(XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. 
4. Javaslat Budapest főváros közterületein a ke-
rékbilincs alkalmazásának megváltoztatására és az 
üzemképtelen, valamint a közúti forgalom bizton-
ságát, a közbiztonságot veszélyeztető járművek Fő-
városi Közterület-felügyelet általi elszállíttatására.
5. A 2010. évi Civil célú, Esélyegyenlőségi célú, 
valamint Egészségügyi és Szociális célú bizottsá-
gi keretből támogatott szervezetek módosítási ké-
relmei. 
6. Javaslat a Klauzál Gábor-szobor megvalósításá-
nak fővárosi támogatására. 
7. Javaslat a Belügyminisztérium részére egyes, a 
Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások 
egyszeri bérlőkijelölési jogának biztosításáról. 
8. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határoza-
tok végrehajtásáról.
9/a. Közterület-használatot szabályozó rendeletek 
módosítása.
9/b. Javaslat a fővárosi közterületek használatáról 
és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) 
Főv. Kgy. rendelet és a Fővárosi Önkormányzat tu-
lajdonában lévő közterületek használatáról és rend-
jéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosítására. 
10. Javaslat egyes közterület-használati kérdések 
kapcsán döntéshozatalra. 
11. Javaslat a közterületen életvitelszerűen tartóz-
kodó hajléktalan személyek ideiglenes elhelyezé-

sére szolgáló ún. „Fűtött utca” programhoz tartozó 
ingatlanok létesítésére.
12. Javaslat a települési folyékony hulladékkal 
kapcsolatos közszolgáltatásra vonatkozó döntések 
meghozatalára.
13. Elektronikus hírközlési berendezések elhelye-
zése utáni tulajdonost megillető kártalanítások sza-
bályozása.
14. Javaslat a BVK Holding Zrt.-vel bérleti szerző-
dések megkötésére. 
15. A Vagyonrendelet és a BVK Budapesti Város-
üzemeltetési Központ Zrt. alapító okiratának módo-
sítása.
16. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányza-
ta tulajdonában álló helyi közutakon a közút nem 
közlekedési célú igénybevételéért fi zetendő díjak-
ról tárgyú rendelet elfogadására. 
17. A Fővárosi Közgyűlés távhőszolgáltatásról szó-
ló 2005. évi XVIII. törvény 57/D. § (4) bekezdés 
szerinti – ármegállapítással, árváltoztatással kap-
csolatos – állásfoglalása. 
18. Javaslat „Megállapodás a Fővárosi Önkormány-
zat tulajdonában lévő eszközök után a BKSZT Kft. 
által 2011. július 1. és 2011. november 30. közöt-
ti időszakra fi zetendő bérleti díjról, valamint pénz-
ügyi elszámolásokról” szerződés megkötésére. 
19. Javaslat a Budapest Főváros közlekedési intéz-
ményrendszerének átalakításával kapcsolatos to-
vábbi döntések meghozatalára. 
20. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat egyszemé-
lyes tulajdonában álló közlekedési társaságok (BKV 
Zrt., BKK Zrt., BKK Közút Zrt., Parking Kft.) egy-
séges Vezetői Javadalmazási Szabályzatainak elfo-
gadása tárgyában. 
21. Közgyűlési döntés-előkészítő javaslat a VII. ker., 
Thököly út Hernád utca–Dózsa Gy. út közötti sza-
kaszának átépítésére, ehhez a fejlesztési célú pénz-
eszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésére a 
Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. között.
22. Javaslat a fővárosi jelzőlámpa összehangolási 
program folytatására. 
23. Javaslat a teherforgalmi behajtási díjak besze-
désével kapcsolatos döntésekre. 
24. A Bp. XX., Ady E. u. 106–110. sz. kapcsolt épü-
leteinek primeresített szekunder bekötővezetékei-
nek felújításához  tulajdonosi hozzájárulás kérése. 
25. A Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. (BDK 
Kft.) 2011. szeptember 2-án – megismétlés esetén 
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2011. szeptember 16-án – tartandó taggyűlésével 
kapcsolatos előzetes döntések. 
26. A BKV Zrt. 2010. évi konszolidált beszámolója 
és üzleti jelentése. 
27. Javaslat tulajdonosi döntés meghozatalára a 
BGYH Zrt. tulajdonában lévő, 71509 hrsz. alatti új-
pesti fürdőingatlan értékesítése kapcsán. 
28. Javaslat használaton kívül lévő gyermek- és if-
júságvédelmi ingatlanok forgalomképessé nyilvá-
nítására és az ezzel összefüggő intézményi alapító 
okiratok módosítására. 
29. Javaslat a Dr. Török Béla Óvoda, Általános Is-
kola, Speciális Szakiskola, EGYMI, Diákotthon és 
Gyermekotthon gyermekotthoni szervezeti egysé-
gének megszüntetésére. 
30. Javaslat színházi ingatlanok bérbeadására. 
31. A Budapest Film Zrt. alapító okiratának módo-
sítása. 
32. A FIMŰV Zrt. és a BFVK Zrt. egyesülését kö-
vetően létrejövő új társaság Közszolgáltatási Keret-
szerződése és az időarányos 2011. évi Éves Köz-
szolgáltatási Szerződése. 
33. Bp. XII. kerület, 10505/2 hrsz.-ú ingatlanon 
lévő potenciál-mérőszekrény elbontásához tulajdo-
nosi hozzájárulás. 
34. Budapest XV. kerület, 81566 hrsz. ingatlan fel-
ajánlása vételre. 
35. Budapest XI. kerület, 43980 hrsz.-ú ingatlan 
felajánlása vételre. 
36. A Vízkutató Területhasznosító Kft. beolvadása 
a BFVK Zrt.-be. 
37. A IX. kerületi Önkormányzattal a IX., Bakáts 
tér 10. szám alatti ingatlanra kötött csereszerződés. 
38. Tulajdonosi hozzájárulás a Bp. VII. kerület, 
Károly krt. 13–15. szám alatti helyiség cégfelirat 
cseréjéhez. 
39. Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető 
elővásárlási jog gyakorlása tekintetében. 
40. Tulajdonosi hozzájárulás kérése a Vízivárosi 
Óvoda fotovoltaikus villamosenergia-kiserőmű ki-
építéséhez. 
41. Javaslat a Közraktárak fejlesztéséhez kapcsoló-
dó CET 0.8, 0.9, 0.10, 0.11, 1.11, 1.15, 2.5, 2.16, 
2.18A számú bérlemények versenyeztetési eljárásá-
nak megindítására.
42. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Bp. III. ke-
rületi 19622/4. hrsz.-ú ingatlanának sportcélra tör-
ténő kedvezményes bérbeadására. 
43. A Budapest Főváros Kormányhivatala törvé-
nyességi észrevételéről szóló döntés.
44. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Keretterv-
ről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 
módosítá sára Budapest XII. kerület, Rácz Aladár 
út–8802 hrsz.-ú. közterület–Ágnes út–Melinda út–
9171/2 hrsz.-ú. közterület által határolt területre vo-
natkozóan. 

45. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről 
szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosí-
tására Budapest XXII. ker., Nagytétényi út–Sörház 
utca–Pannónia utca–Tóth József utca által határolt 
területre vonatkozóan. 
46. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) 
önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdésében rög-
zített egyetértési jog gyakorlására Budapest XIV. 
kerület, Dévényi utca–Szegedi út–29834/10 hrsz.-ú 
KL-VA övezet–Teleki Blanka utca–Szőnyi út–
Kacsóh Pongrác út–Hungária körút–Varannó utca–
29737/2 hrsz.-ú KL-VA övezet–28039/2 hrsz.-ú 
közterület–27816/2 hrsz.-ú közterület által határolt 
területre vonatkozóan. 
47. Javaslat a fővárosi szennyvíz-agglomerációhoz 
tartozó települések díjkedvezményének módosítá-
sára.
48. Javaslat az „Átmeneti gyermekotthon (Breznó 
köz) rekonstrukció” tárgyú feladat 4. sz. módosított 
engedélyokiratának jóváhagyására. 
49. Javaslat a Gyermekotthon (Bolyai u.) főépület 
lapostető és zárófödém felújítása bádogos munkák-
kal (Azonosító: 6608.) feladat új engedélyokirat 
jóváhagyására és a Gyermekotthon (Bolyai u.) fő-
épület tető és ereszcsatorna felújítása (Azonosító: 
4283.) feladat lezárására. 
50. Javaslat a „FÁNK hőellátása termálvízzel” be-
ruházási engedélyokiratának jóváhagyására.
51. Javaslat az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfej-
lesztési Zrt. feladatkörének kiterjesztésére Újpest-
Városkapu térségére.
52. Megállapodás a Kohéziós Alap és kapcsolódó 
állami támogatással megvalósuló BKSZT és kap-
csolódó létesítményei projekt pénzügyi lebonyolí-
tására 2. sz. módosítása. 
53. Római parti árvízvédelmi mű II. ütem építése. 
Nyomvonal-kijelölés. 
54. Javaslat a Széll Kálmán tér megújítása és az 
észak–déli budai villamoskapcsolat kapcsán szük-
séges döntésekre. 
55. Javaslat a Móricz Zsigmond körtér forgalom-
technikai rendezésére. 
56. Javaslat a fővárosi dunai partszakaszok rende-
zéséről szóló koncepció elkészítésére, valamint a 
fővárosi dunai rakparton hajók kikötését szolgáló 
eszközök, feljárók elhelyezéséhez, fennmaradásá-
hoz szükséges közterület-használati hozzájárulások 
meghosszabbítására, továbbá Európa folyó menti 
fővárosainak együttműködéséről szóló kiáltvány-
hoz („Charta”) történő csatlakozásra.
57. A Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás 
kapcsolatának kialakítása a 42-es villamosvonal 
meghosszabbításával. 
58. Javaslat a Dél-budapesti régió vízrendezése pro-
jekt engedélyokiratának 4. számú módosítására. 
59. Javaslat az Uzsoki utcai Kórház onkológi-
ai fejlesztése KMOP-431/C_2-09-2f-2010-0001 
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azonosító számú kiemelt projekt támogatási szer-
ződés 1. sz. módosításának, és az Uzsoki utcai Kór-
házzal megkötött pénzeszköz-átadási megállapodás 
jóváhagyására. 
60. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szent Já-
nos Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai  
KMOP-4.3.1./b-11 pályázat benyújtásának jóváha-
gyására, pályázat benyújtásához kapcsolódó önrész 
biztosítására. 
61. Javaslat az „A Városliget Kapuja (Városligeti 
Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonstrukció-
ja)” c., KMOP-3.1.1/E-2008-0004 sz. projekt tá-
mogatási szerződésének 6. sz. módosítására. 
62. Javaslat a Budapest Szíve Városfejlesztő Non-
profi t Kft. üzletrészével kapcsolatos döntésekre. 
63. Javaslat „A budapesti közösségi közleke-
dés fejlesztése–buszsávhosszabbítás a Mé-
száros u.–Győző u. útvonalon” című, KMOP-
2.3.1/B-08-2009-0004 számú, a „Budapest Főváros 
– Nagykörúti előnyben részesítés” című, KMOP-
2.3.1/B-08-2009-0007 számú, a „Budapest Főváros 
– XI., Régi Budaörsi út (Virágpiac–Gazdagréti út) 
– buszsáv kialakítása útszélesítéssel” című, KMOP-
2.3.1/B-08-2009-0008 számú projekt támogatási 
szerződésének 2. sz. módosítására, valamint „A bu-
dapesti közösségi közlekedés fejlesztése – a Pes-
ti úton buszsáv kialakítása útpálya-szélesítéssel” 
című, KMOP-2.3.1/B-08-2009-0006 számú projekt 
támogatási szerződésének 1. sz. módosítására. 
64. Javaslat a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat 
fejlesztése, XXI., Szabadkikötő út” című, KMOP-
2.1.2-09-2009-0027 azonosító számú, a „Budapesti 
kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XVII., Pesti út 
(501. u–Ferihegyi út között)” című, KMOP-2.1.2-
09-2009-0028 azonosító számú, a „Budapesti ke-
rékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XVII., Pesti út 
(Ferihegyi út–Hegyalatti u. között)” című, KMOP-
2.1.2-09-2009-0029 azonosító számú és a „Buda-
pesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése – XI., 
Bogdánfy utca” című, KMOP-2.1.2-09-2009-0008 
azonosító számú projektek támogatási szerződései-
nek 1. sz. módosítására. 
65. Studió Metropolitana Kft. 2011. évi üzleti ter-
vének és felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváha-
gyása. 
66. Javaslat a TÁMOP-2.2.3/B-09/1-2009-0003 „A 
szakképzés szerkezeti és tartalmi megújítása a Bel-
városi TISZK-ben” című projekt támogatási szer-
ződésének 3. számú módosítására.
67. Javaslat a nevelési-oktatási intézmények 2011. 
évi feladatracionalizálásaihoz kapcsolódó végleges 
létszámcsökkentések miatt felmerült kiadások köz-
ponti költségvetésből történő biztosítására benyúj-
tandó végleges pályázati anyagra. 
68. Javaslat a II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon 
általános iskolájának megszüntetéséhez kapcsoló-

dó végleges létszámcsökkentés miatt felmerült ki-
adások elszámolására. 
69. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzatának 
Gyermekotthona (Balatonboglár) és a Budapest Fő-
város Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyer-
mekotthona (Alsóbélatelep) közös gazdasági szer-
vezetének kialakítására. 
70. A BTDM Budapesti Turisztikai Desztináció 
Menedzsment Nonprofi t Kft. alapító okiratának, 
felügyelőbizottsági ügyrendjének módosítása, va-
lamint Szervezeti és Működési Szabályzatának jó-
váhagyása. 
71. Javaslat a Mikroszkóp Színpad Nonprofi t Kft. 
pénzügyi helyzetének 2011. december 31-ig törté-
nő rendezésére. 
72. Javaslat a Petőfi  Csarnok Nonprofi t Kft. pénz-
ügyi helyzetének 2011. december 31-ig történő ren-
dezésére. 
73. Javaslat a színházi gazdasági társaságok köz-
szolgáltatási szerződéseinek módosítására.
74. Javaslat egyes nevelési-oktatási intézmények 
pedagógiai programjainak jóváhagyására. 
75. Beszámoló a 2011. évi közoktatási kiegészítő 
normatív központosított támogatások igényléséről.
76. Javaslat pályázat benyújtására az „art” 
mozihálózat digitális fejlesztésének támogatására. 
77. Javaslat Móricz Zsigmond-szobor áthelyezésé-
re a XI. kerület, Móricz Zsigmond körtéren. 
78. Javaslat a Halas fi ú c. szobor áthelyezésére a 
XI. kerületben. 
79. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat sportágazati 
támogatásai közül az „SZ” jelű – szabadidősport – 
pályázat kedvezményezettjeire. 
80. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat sportágaza-
ti támogatásai közül az „S” jelű – Ötven budapesti 
általános és középiskola sportéletének támogatása 
– pályázat kedvezményezettjeire. 
81. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat sportágazati 
támogatásai közül a „D” jelű – diáksport – pályázat 
kedvezményezettjeire. 
82. Javaslat a Budapest Bábszínház, a Kolibri Gyer-
mek- és Ifjúsági Színház, a Radnóti Miklós Színház, 
a Katona József Színház és a Vígszínház Nonprofi t 
Kft. számára támogatási előleg biztosítására a jóvá-
hagyásra kerülő pénzmaradvány terhére. 
83. Javaslat a József Attila Színház Nonprofi t Kft. 
adósságállományának kezelése érdekében szüksé-
ges intézkedésekre. 
84. Javaslat a Főv. Önk. és a Székely-Monori Bt. 
között megkötött támogatási szerződés elszámolási 
határidejének és témájának módosítására.
85. Javaslat a 2093/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. hatá-
rozat újbóli módosítására. 
86. Javaslat a Madách Színház Nonprofi t Kft. ügy-
vezetőjének munkavégzésre irányuló további jog-
viszonyával kapcsolatos döntésre.
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87. Javaslat a Centrál Színház Nonprofi t Kft. ügy-
vezetőjének munkavégzésre irányuló további jog-
viszonyával kapcsolatos döntésre.
88. Javaslat közoktatási intézmények magasabb ve-
zető álláshelyeinek pályázati kiírására. 
89. Javaslat a BMSZKI támogatására. 
90. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásá-
ban működő Csákánydoroszló, Fő u. 11. szám alatti 
Értelmi Fogyatékosok Otthona Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatának módosítására. 
91. Megállapodás elfogadása az egészségügyi já-
róbeteg-szakellátási feladatok átadásáról Budapest 
Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata részé-
re.
92. Önkormányzati biztos kijelölése a Központi 
Stomatológiai Intézethez. 
93. Javaslat közterület elnevezésére Bibó István-
ról. 
94. Fejlesztési célú pénzeszköz-átadási megállapo-
dásokkal kapcsolatos döntések a Fővárosi Önkor-
mányzat és a BKK között. 
95. A Buda Gold Group Kft. fellebbezése a főpol-
gármester FPH003/8523-4/2011. számú, névhasz-
nálatot elutasító határozata ellen. 
96. A Magyar Audiovizuális Producerek Szövetsé-
ge Közhasznú Egyesület fellebbezése a főpolgár-
mester FPH003/8686-4/2011. számú, névhasznála-
tot elutasító határozata ellen. 
97. Javaslat a Budapest 2. számú Országgyűlési 
Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagja-
inak és póttagjainak megválasztására.
98. „A budapesti Margit híd pillérszobrainak resta-
urálása, valamint a hiányzó „Hercules” szobor re-
konstrukciója” tárgyú, közösségi eljárási rend sze-
rinti, nyílt közbeszerzési eljárás lezáró döntésének 
kérése.
99. „Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztése–
komplett sugárterápiás rendszer beszerzése” tárgyú, 
közösségi eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési 
eljárás indításának jóváhagyása.
100. Javaslat a FOK Nonprofi t Kft. könyvvizsgálójá-
nak megválasztására. 
101. A Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Közép-
iskola, Szakiskola és Kollégium igazgatója, Spiesz 
Tamás áthelyezési kérelme.
102. Az Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola 
igazgatója, Deli Albert vezetői megbízásról történő 
lemondása. 
103. Javaslat Németh Istvánné közoktatási intéz-
ményvezető felmentésére. 
104. A Veres Pálné Gimnázium igazgatója, Oporné 
Fodor Mária intézményvezetői megbízásáról történő 
lemondása. 
105. T. O. intézményi jogviszony ügye. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2184/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi a „Javaslat utcabútor-szerződé-
sek teljesülésének ellenőrzésére” című előterjesz-
tést.

A napirend 1. pontja: Javaslat a díszpolgári cím 
adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. ren-
delet, és a fővárosi kitüntető díjak alapításáról és ado-
mányozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet 
módosítására.

Előterjesztő: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

a befogadott módosításokkal megalkotja 46/2011. 
(IX. 15.) önkormányzati rendeletét a díszpolgári 
cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. 
Kgy. rendelet módosításáról az 1. számú melléklet 
szerinti tartalommal.

Megalkotja 47/2011. (IX. 15.) önkormányzati ren-
deletét a fővárosi kitüntető díjak alapításáról és 
adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. 
rendelet módosításáról a 2. számú melléklet szerinti 
tartalommal. 

A napirend 2. pontja: Javaslat a fővárosi címerről és 
zászlóról szóló 5/1990. (IX. 30.) Főv. Tan. rendelet, vala-
mint a középületek és közterületek fellobogózásáról szóló 
8/1991. (III. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 48/2011. (IX. 15.) önkormányzati ren-
deletét a fővárosi címerről és zászlóról szóló 
5/1990. (IX. 30.) Főv. Tan. rendelet és a középüle-
tek és közterületek fellobogózásáról szóló 8/1991. 
(III. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 1. sz. 
melléklet szerinti tartalommal. 

A napirend 3/a. pontja: Javaslat a Fővárosi Ön-
kormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. 

Előterjesztő: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 49/2011. (IX. 15.) önkormányzati ren-
deletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) 
Főv. Kgy. rendelet módosításáról.
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A napirend 3/b. pontja: Javaslat a Fővárosi Ön-
kormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 50/2011. (IX. 15.) önkormányzati ren-
deletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) 
Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 1. számú mel-
léklet szerinti tartalommal.

A napirend 4. pontja: Javaslat Budapest főváros köz-
területein a kerékbilincs alkalmazásának megváltozta-
tására és az üzemképtelen, valamint a közúti forgalom 
biztonságát, a közbiztonságot veszélyeztető járművek Fő-
városi Közterület-felügyelet általi elszállíttatására.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2185/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
egyetért a Budapest főváros közterületein a kerék-
bilincs alkalmazásának megváltoztatására és az 
üzemképtelen, valamint a közúti forgalom bizton-
ságát, a közbiztonságot veszélyeztető járművek Fő-
városi Közterület-felügyelet általi elszállíttatására 
vonatkozó koncepcióval.

2186/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés-
ben megfogalmazottaknak megfelelően készíttesse 
elő a Fővárosi Közterület-felügyelet szervezetéről 
és feladatairól szóló 74/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. 
rendelet módosítását és a módosításról szóló előter-
jesztést terjessze a Fővárosi Közgyűlés 2011. októ-
beri rendes ülése elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. októberi ren-
des ülése

Felelős: Tarlós István 

2187/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezzen 
egyeztető tárgyalásokat azokkal a kerületi önkor-
mányzatokkal, akikkel a Fővárosi Önkormányzat a 
közterület-felügyeleti feladatok átadására megálla-
podásokat kötött annak érdekében, hogy ezen meg-
állapodások oly módon kerüljenek módosításra, 
hogy a Fővárosi Közterület-felügyelet kapjon fel-
hatalmazást az üzemképtelen, valamint a szabály-
talanul várakozó gépjárművek elszállítására és a 
kerékbilincs alkalmazására. Amennyiben a módo-
sításra irányuló egyeztető tárgyalás nem vezet ered-
ményre, abban az esetben a Fővárosi Önkormány-
zat a megállapodást fel kívánja mondani. Felkéri a 

főpolgármestert, hogy a megállapodások módosítá-
sáról, illetve felmondásáról szóló előterjesztést ké-
szíttesse el, és terjessze be a Fővárosi Közgyűlés 
2011. októberi rendes ülésére.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. októberi ren-
des ülése

Felelős: Tarlós István 

2188/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgáltassa meg az 
előterjesztéssel elfogadott koncepcióban megfogal-
mazottak költségvetési vonzatát, és ennek megfe-
lelően a szükséges döntési javaslatokat tartalmazó 
előterjesztést terjessze a Fővárosi Közgyűlés 2011. 
októberi rendes ülése elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. októberi ren-
des ülése

Felelős: Tarlós István 

2189/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, gondoskodjon arról, 
hogy a Fővárosi Közterület-felügyelet vezetője a 
kerékbilincselési és gépjármű elszállítási tevékeny-
ség végzésének előkészítése érdekében a szükséges 
intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

2190/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Egyetért azzal, hogy a főpolgármester – átruházott 
hatáskörében eljárva – a Fővárosi Önkormányzat 
felterjesztési jogával élve kezdeményezze a jogsza-
bályok olyan irányú módosítását, melynek értelmé-
ben – a kerületi önkormányzatok jegyzőjéhez ha-
sonlóan – a Fővárosi Önkormányzat főjegyzője is I. 
fokú szabálysértési hatóságnak minősüljön, továb-
bá kezdeményezze az Ötv. 64/A. és 64/B. § módo-
sítását azzal, hogy a főjegyző, mint I. fokú szabály-
sértési hatóság által kiszabott szabálysértési bírság 
összege a Fővárosi Önkormányzat bevétele legyen.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 5. pontja: A 2010. évi Civil célú, Esély-
egyenlőségi célú, valamint Egészségügyi és Szociális 
célú bizottsági keretből támogatott szervezetek módosí-
tási kérelmei.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2191/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi 
célú bizottsági céltartalékából támogatott, A Zene 
Mindenkié Egyesület és a Fővárosi Önkormányzat 
között 2010. július 7-én létrejött támogatási szer-
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ződés módosítását az 1. sz. melléklet szerinti tarta-
lommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási 
szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István 

2192/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi 
célú bizottsági céltartalékából támogatott, Afázia – 
Az Újrabeszélők Egyesülete és a Fővárosi Önkor-
mányzat között 2010. július 20-án létrejött támoga-
tási szerződés módosítását a 2. sz. melléklet szerinti 
tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támoga-
tási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István 

2193/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlősé-
gi célú bizottsági céltartalékából támogatott, Buda-
pest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat 
és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. augusz-
tus 2-án létrejött támogatási szerződés módosítását 
a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a 
főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás 
aláírására.

Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István 

2194/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlősé-
gi célú bizottsági céltartalékából támogatott, Buda-
pesti Alkoholizmus Elleni Klubok Szövetsége és a 
Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 15-én 
létrejött támogatási szerződés módosítását a 4. sz. 
melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpol-
gármestert a támogatási szerződés módosítás alá-
írására.

Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István 

2195/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsá-
gi céltartalékából támogatott, Budapesti Honisme-
reti Társaság és a Fővárosi Önkormányzat között 
2010. július 20-án létrejött támogatási szerződés 
módosítását az 5. sz. melléklet szerinti tartalommal, 
és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés 
módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István 

2196/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizott-
sági céltartalékából támogatott, Civitalis Egyesü-
let és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. júli-
us 13-án létrejött támogatási szerződés módosítását 

a 6. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a 
főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás 
aláírására.

Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István 

2197/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi 
célú bizottsági céltartalékából támogatott, Csillag-
hegyi Római Katolikus Jézus Szíve Plébánia és a 
Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 23-án 
létrejött támogatási szerződés módosítását a 7. sz. 
melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpol-
gármestert a támogatási szerződés módosítás alá-
írására.

Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István 

2198/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizott-
sági céltartalékából támogatott, DélUtán Alapít-
vány és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. jú-
lius 9-én létrejött támogatási szerződés módosítását 
a 8. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a 
főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás 
aláírására.

Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István 

2199/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlősé-
gi célú bizottsági céltartalékából támogatott, Erzsé-
betvárosi Horvát Kisebbségi Önkormányzat és a 
Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 23-án 
létrejött támogatási szerződés módosítását a 9. sz. 
melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpol-
gármestert a támogatási szerződés módosítás alá-
írására.

Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István 

2200/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi 
célú bizottsági céltartalékából támogatott, Ferenc-
városi Tanoda (Dzsumbuj) Egyesület és a Fővárosi 
Önkormányzat között 2010. július 27-én létrejött 
támogatási szerződés módosítását a 10. sz. mellék-
let szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert 
a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István 

2201/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi 
célú bizottsági céltartalékából támogatott, Fővárosi 
Német Kisebbségi Önkormányzat és a Fővárosi 
Önkormányzat között 2010. július 12-én létrejött 
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támogatási szerződés módosítását a 11. sz. mellék-
let szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert 
a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István 

2202/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsá-
gi céltartalékából támogatott, Garaboncziás Egye-
sület és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. jú-
lius 9-én létrejött támogatási szerződés módosítását 
a 12. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a 
főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás 
aláírására.

Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István 

2203/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlő-
ségi célú bizottsági céltartalékából támogatott, 
Gyermekszínházak Háza Alapítvány és a Fővárosi 
Önkormányzat között 2010. július 8-án létrejött tá-
mogatási szerződés módosítását a 13. sz. melléklet 
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a 
támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István 

2204/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi 
célú bizottsági céltartalékából támogatott, Informa-
tika a Látássérültekért Alapítvány és a Fővárosi Ön-
kormányzat között 2010. július 30-án létrejött tá-
mogatási szerződés módosítását a 14. sz. melléklet 
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a 
támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István 

2205/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi 
célú bizottsági céltartalékából támogatott. „Kariati-
dák” Görög-Magyar Nők Kulturális Egyesülete és 
a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 12-én 
létrejött támogatási szerződés módosítását a 15. sz. 
melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpol-
gármestert a támogatási szerződés módosítás alá-
írására.

Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István 

2206/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizott-
sági céltartalékából támogatott, Kispesti Véradók 
Egyesülete és a Fővárosi Önkormányzat között 
2010. július 13-án létrejött támogatási szerződés 
módosítását a 16. sz. melléklet szerinti tartalom-

mal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szer-
ződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István 

2207/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Egészségügyi és 
Szociális célú bizottsági céltartalékából támoga-
tott, Kiút Szociális és Mentálhigiénés Egyesület és 
a Fővárosi Önkormányzat között 2010. szeptember 
1-jén létrejött támogatási szerződés módosítását a 
17. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a 
főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás 
aláírására.

Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István 

2208/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlősé-
gi célú bizottsági céltartalékából támogatott, Kő-
bányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Fő-
városi Önkormányzat között 2010. július 14-én 
létrejött támogatási szerződés módosítását a 18. sz. 
melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpol-
gármestert a támogatási szerződés módosítás alá-
írására.

Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István 

2209/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlősé-
gi célú bizottsági céltartalékából támogatott, Kőbá-
nyai Görög Kisebbségi Önkormányzat és a Fővárosi 
Önkormányzat között 2010. július 14-én létrejött 
támogatási szerződés módosítását a 19. sz. mellék-
let szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert 
a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István 

2210/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlősé-
gi célú bizottsági céltartalékából támogatott, Kő-
bányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat és a Fő-
városi Önkormányzat között 2010. július 14-én 
létrejött támogatási szerződés módosítását a 20. sz. 
melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpol-
gármestert a támogatási szerződés módosítás alá-
írására.

Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István 

2211/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlősé-
gi célú bizottsági céltartalékából támogatott, Kő-
bányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat és a 
Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 14-én 
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létrejött támogatási szerződés módosítását a 21. sz. 
melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpol-
gármestert a támogatási szerződés módosítás alá-
írására.

Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István 

2212/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizott-
sági céltartalékából támogatott, Közért Közhasz-
nú Egyesület és a Fővárosi Önkormányzat között 
2010. július 27-én létrejött támogatási szerződés 
módosítását a 22. sz. melléklet szerinti tartalom-
mal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szer-
ződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István 

2213/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsá-
gi céltartalékából támogatott, Magyar Könyvtáro-
sok Egyesülete és a Fővárosi Önkormányzat között 
2010. július 12-én létrejött támogatási szerződés 
módosítását a 23. sz. melléklet szerinti tartalom-
mal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szer-
ződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István 

2214/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizott-
sági céltartalékából támogatott, Magyar Pedagógiai 
Társaság és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. 
július 11-én létrejött támogatási szerződés módosí-
tását a 24. sz. melléklet szerinti tartalommal, és fel-
kéri a főpolgármestert a támogatási szerződés mó-
dosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István 

2215/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi 
célú bizottsági céltartalékából támogatott, Magyar 
Politikai Foglyok Országos Szövetsége (Hagyo-
mányőrző Tagozata) és a Fővárosi Önkormányzat 
között 2010. augusztus 5-én létrejött támogatási 
szerződés módosítását a 25. sz. melléklet szerinti 
tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támoga-
tási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István 

2216/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizott-
sági céltartalékából támogatott, Mentor Közéleti, 
Kulturális és Sport Egyesület és a Fővárosi Ön-
kormányzat között 2010. július 11-én létrejött tá-

mogatási szerződés módosítását a 26. sz. melléklet 
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a 
támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István 

2217/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsá-
gi céltartalékából támogatott, Nők a Nőkért Együtt 
az Erőszak Ellen (NANE) Egyesület és a Fővárosi 
Önkormányzat között 2010. július 20-án létrejött 
támogatási szerződés módosítását a 27. sz. mellék-
let szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert 
a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István 

2218/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizott-
sági céltartalékából támogatott, Nőszirom Közéleti, 
Kulturális és Sport Egyesület és a Fővárosi Önkor-
mányzat között 2010. július 12-én létrejött támo-
gatási szerződés módosítását a 28. sz. melléklet 
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a 
támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István 

2219/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizott-
sági céltartalékából támogatott, Óbuda Fogyaté-
kos Gyermekeiért Alapítvány és a Fővárosi Ön-
kormányzat között 2010. július 27-én létrejött 
támogatási szerződés módosítását a 29. sz. mellék-
let szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert 
a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István 

2220/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlősé-
gi célú bizottsági céltartalékából támogatott, Óbu-
da-Békásmegyer Lengyel Kisebbségi Önkormány-
zat és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 
15-én létrejött támogatási szerződés módosítását a 
30. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a 
főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás 
aláírására.

Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István 

2221/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizott-
sági céltartalékából támogatott, Para-fi tt Sportegye-
sület és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. júli-
us 29-én létrejött támogatási szerződés módosítását 
a 31. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a 
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főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás 
aláírására.

Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István 

2222/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsá-
gi céltartalékából támogatott, Pontus Iuventae Ala-
pítvány és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. 
július 14-én létrejött támogatási szerződés módosí-
tását a 32. sz. melléklet szerinti tartalommal, és fel-
kéri a főpolgármestert a támogatási szerződés mó-
dosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István 

2223/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi 
célú bizottsági céltartalékából támogatott, Szervát-
ültetettek Országos Szabadidő Sport, Turisztikai és 
Környezetvédelmi Egyesület és a Fővárosi Önkor-
mányzat között 2010. július 9-én létrejött támogatá-
si szerződés módosítását a 33. sz. melléklet szerinti 
tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támoga-
tási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István 

2224/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi 
célú bizottsági céltartalékából támogatott, Tevékeny 
Szeretet Alapítvány és a Fővárosi Önkormányzat 
között 2010. július 26-án létrejött támogatási szer-
ződés módosítását a 34. sz. melléklet szerinti tarta-
lommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási 
szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István 

2225/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsá-
gi céltartalékából támogatott, XVI. kerületi Nagy-
családosok Egyesület és a Fővárosi Önkormányzat 
között 2010. július 15-én létrejött támogatási szer-
ződés módosítását a 35. sz. melléklet szerinti tarta-
lommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási 
szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István 

2226/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlősé-
gi célú bizottsági céltartalékából támogatott, Zoril 
Hajnalodik Dél-Budai Cigány Kulturális, Oktatási 
és Szociális Alapítvány és a Fővárosi Önkormány-
zat között 2010. augusztus 13-án létrejött támogatá-
si szerződés módosítását a 36. sz. melléklet szerinti 

tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támoga-
tási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül
Felelős: Tarlós István 

A napirend 6. pontja: Javaslat a Klauzál Gábor-szo-
bor megvalósításának fővárosi támogatására.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2227/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költ-
ségvetéséről szóló 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. ren-
delete 22. § (9) bek. alapján 1 000 E Ft támogatás 
átutalását engedélyezi a Klauzál Gábor Társaság 
számára a „8454 Kulturális keret” cím előirányzata 
terhére.

Határidő: átcsoportosítást követően
Felelős: Tarlós István 

A napirend 7. pontja: Javaslat a Belügyminisztéri-
um részére egyes, a Fővárosi Önkormányzat tulajdoná-
ban lévő lakások egyszeri bérlőkijelölési jogának bizto-
sításáról. 

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2228/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Somfai Ágnes módosító indítvá-
nyát, mely szerint:
„1) Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy Budapest 
biztonságának javítása céljából a Belügyminiszté-
rium rendőrségi létszámfejlesztési tervének megva-
lósítását támogatja 120 db fővárosi önkormányza-
ti tulajdonban álló lakás egyszeri bérlőkiválasztási 
jogának biztosításával. Ennek érdekében jóváhagy-
ja és megköti a Belügyminisztériummal a 3. számú 
melléklet szerinti megállapodást. Felkéri a főpol-
gármestert a megállapodás kiadmányozására, vala-
mint a még hiányzó és folyamatosan megüresedő 
lakások átadásának tekintetében a szükséges intéz-
kedések megtételére.

3) A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, 
hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a Belügymi-
nisztériummal a bérlőkiválasztási jog biztosításá-
nak pénzbeli térítéséről.”
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2229/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Budapest közbiztonságának javítása céljából a 
Belügyminisztérium rendőrségi létszámfejleszté-
si tervének megvalósítását támogatja 120 db fővá-
rosi önkormányzati tulajdonban álló lakás egyszeri 
bérlőkiválasztási jogának térítésmentes biztosításá-
val. Ennek érdekében jóváhagyja és megköti a Bel-
ügyminisztériummal a 3. számú melléklet szerinti 
megállapodást. Felkéri a főpolgármestert a megál-
lapodás kiadmányozására, valamint a még hiányzó 
és folyamatosan megüresedő lakások átadásának 
tekintetében a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: folyamatos, illetve a megállapodás megkö-
tése esetében a döntést követő 15 nap

Felelős: Tarlós István 

2230/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Kiegészíti az 1579/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. hatá-
rozatát oly módon, hogy a 29/2006. (VI. 12.) Főv. 
Kgy. rendelet 2. § (7) bek. és a 37. § (2) bek. alap-
ján a 2011. március 1. és 2012. február 29-e közötti 
időszakban, a tulajdonában lévő üres és várhatóan 
megüresedő ún. „átmeneti” és „egyéb” lakásokból 
120 lakást egyszeri bérlőkiválasztási jog átadásá-
nak biztosításával hasznosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 8. pontja: Jelentés a lejárt határidejű 
közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2231/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szó-
ló jelentést – fi gyelemmel a 2232-2233/2011. 
(VIII. 31.) Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra – 
elfogadja.

2232/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
– Az 1662/2008. (X. 30.) sz. határozatot hatályon 
kívül helyezi;
– az 1663/2008. (X. 30.) sz. határozatot hatályon 
kívül helyezi;
– a 2234/2009. (XII. 17.) sz. határozatot hatályon 
kívül helyezi;
– az 1294/2010. (VI. 3.) sz. határozatot hatályon kí-
vül helyezi;
– az 1295/2010. (VI. 3.) sz. határozatot hatályon kí-
vül helyezi;
– az 1296/2010. (VI. 3.) sz. határozatot hatályon kí-
vül helyezi;

– az 1587/2010. (VIII. 26.) sz. határozatot hatályon 
kívül helyezi;
– a 2621/2010. (XII. 15.) sz. határozatot hatályon 
kívül helyezi.

2233/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
– A 184/2009. (II. 26.) sz. határozat végrehajtási ha-
táridejét 2012. június 30-ra módosítja;
– az 1938/2009. (X. 29.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét folyamatosra módosítja;
– a 2426/2010. (XII. 15.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2011. december 31-re módosítja;
– a 2579/2010. (XII. 15.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2011. december 31-re módosítja;
– a 161/2011. (I. 31.) sz. határozat végrehajtási ha-
táridejét 2011. október 31-re módosítja;
– a 840/2011. (IV. 6.) sz. határozat végrehajtási ha-
táridejét 2011. szeptember 30-ra módosítja;
– a 842/2011. (IV. 6.) sz. határozat végrehajtási ha-
táridejét 2011. szeptember 30-ra módosítja;
– a 843/2011. (IV. 6.) sz. határozat végrehajtási ha-
táridejét 2011. szeptember 30-ra módosítja;
– az 1026/2011. (IV. 27.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2011. december 31-re módosítja.

A napirend 9/a. pontja: Közterület-használatot sza-
bályozó rendeletek módosítása.

Előterjesztő: dr. György István

A napirend 9/b. pontja: Javaslat a fővárosi közte-
rületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 
59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet és a Fővárosi Ön-
kormányzat tulajdonában lévő közterületek használatá-
ról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rende-
let módosítására. 

Előterjesztő: Móricz Eszter

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2234/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a beterjesztett döntési javaslato-
kat, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés megal-
kotja …/2011. (……) önkormányzati rendeletét a 
fővárosi közterületek használatáról és a közterü-
letek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. 
rendelet és a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában 
lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 
60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 
az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, 
hogy a közterületi szórólaposztás – köztisztasági és 
környezetvédelmi szempontokat is tartalmazó – tel-
jes körű és részletes szabályaira vonatkozó javasla-
tát terjessze a Fővárosi Közgyűlés 2011. szeptem-
beri ülésére.
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Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Tarlós István „

A Fővárosi Közgyűlés

a befogadott módosítással megalkotja az egyes fő-
városi önkormányzati rendeletek módosításáról 
szóló 51/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendeletét 
az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 10. pontja: Javaslat egyes közterület-
használati kérdések kapcsán döntéshozatalra. 

Előterjesztő: Hutiray Gyula 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2235/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkor-
mányzat tulajdonában lévő közterületek használatá-
ról és rendjéről szóló többször módosított 60/1995. 
(X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (1) bekezdésében 
a Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott 
hatáskörét és a Sziget Kulturális Menedzser Iro-
da Kft. részére az Óbudai-sziget közpark Fővárosi 
Önkormányzat tulajdonában álló területén a Sziget 
Fesztivál rendezvény megrendezése céljából 2012. 
július 16-tól 2012. augusztus 31-ig tartó határozott 
időtartamra, 
a III. kerület, Jégtörő utcában pénztárak, érkeztető, 
ki- és beléptető pontok elhelyezése céljából a Szi-
get Fesztivál ideje alatt,
a III. kerület, gróf Esterházy János rakpart területén 
a Sziget Fesztivál zavartalan megközelíthetőségé-
nek biztosítása céljából a rendezvény ideje alatt,
a III. kerület, „K” híd területén a rendezvény 
logójának kihelyezése, valamint biztonságos meg-
közelíthetőségének biztosítása céljára a Sziget 
Fesztivál programjainak ideje alatt, valamint a láto-
gatók be- és kiköltözésére szolgáló napokra
a közterület használatát előzetesen engedélyezi az-
zal, hogy a közterület használatának részletes fel-
tételeiről, a közterület-használati díjról legkésőbb 
2012. március 31-ig végleges írásbeli megállapo-
dást kötnek, és jóváhagyja az előterjesztés mellék-
letét képező, a Sziget Kulturális Menedzser Iroda 
Kft.-vel kötendő együttműködési előszerződést és 
felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

2236/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Budapesti 
Közlekedési Központ Zrt. útján a végleges együtt-
működési megállapodás 2012. március 31-ig törté-
nő megkötése érdekében az egyeztetéseket folytas-
sa le.

Határidő: 2012. március 31.
Felelős: Tarlós István 

A napirend. 11. pontja: Javaslat a közterületen élet-
vitelszerűen tartózkodó hajléktalan személyek ideigle-
nes elhelyezésére szolgáló ún. „Fűtött utca” programhoz 
tartozó ingatlanok létesítésére.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2237/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
egyetért azzal, hogy a Budapest pesti oldalán a 
75848, valamint a 38818/42 hrsz.-ú ingatlanokon, 
míg a budai oldalon a 7612/15 hrsz.-ú ingatlanon, 
vagy ahhoz hasonló paraméterekkel rendelkező – 
50 férőhely kialakítására alkalmas – más alkalmas 
ingatlanon hajléktalanok átmeneti ellátásának cél-
jára az ún. „Fűtött utca” programhoz kapcsolódó éj-
jeli menedékhelyek kerüljenek kialakításra. Felkéri 
a főpolgármestert, hogy az ingatlanok fenti célnak 
megfelelő használat részletes feltételeit tartalmazó, 
tulajdonosokkal leegyeztetett megállapodásokat 
terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István 

2238/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Egyetért azzal, hogy a BFVK Zrt. a 75848, 7612/15, 
38818/42 hrsz.-ú ingatlanok műszaki átalakítását 
és műszaki üzemeltetését a 2011. évi Éves Köz-
szolgáltatási Szerződése keretén belül lássa el. Az 
előkészítő és tervezési munkák fedezetének bizto-
sítása érdekében növeli a „7231 BFVK közszol-
gáltatás” cím, ezen belül a „089-es törzsszám va-
gyongazdálkodási feladatok dologi előirányzatát 
42 300 000 Ft-tal, egyidejűleg csökkenti a „9300 
Általános tartalék” előirányzatát 42 300 000 Ft-tal. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó költ-
ségvetési rendelet módosítására, valamint a BFVK 
Zrt. 2011. évi Éves Szerződésének módosítására 
vonatkozó javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

2239/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Önkor-
mányzat nevében kezdeményezze a Belügyminisz-
tériumon keresztül a Kormánynál a „Fűtött utca” 
programhoz tartozó ingatlanokkal kapcsolatos be-
ruházás közmunka programhoz kapcsolódó kiemelt 
projektté minősítését, egyúttal felkéri a főpolgár-
mestert, hogy a belügyminiszterrel folytasson to-
vábbi tárgyalásokat az ingatlanok kialakításával 
összefüggő költségek központi költségvetésből tör-
ténő biztosítása tárgyában.
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Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István

2240/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a „Fűtött utca” 
programhoz tartozó ingatlanok szakmai működte-
tésének ellátása érdekében folytassa le az egyeztető 
tárgyalásokat a feladat ellátására alkalmas szakmai 
üzemeltetővel, és a tárgyalás eredményeként szü-
letett megállapodás tervezetét terjessze a Fővárosi 
Közgyűlés elé.

Határidő: 2011. október 31. 
Felelős: Tarlós István

A napirend 12. pontja: Javaslat a települési folyé-
kony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra vonatko-
zó döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2241/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
egyetért azzal, hogy 2011. november 1-jétől Buda-
pest közigazgatási területén a települési folyékony-
hulladék-kezelési közszolgáltatás egységnyi díjté-
tele az ingatlanon fogyasztott ivóvíz mennyiségi 
adatai alapján, a 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 
előírásai szerint kerüljön meghatározásra. Ennek 
érdekében felkéri a főpolgármestert, hogy a tele-
pülési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező 
helyi közszolgáltatásról szóló fővárosi önkormány-
zati rendelettervezetet készíttesse el, és terjessze a 
Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés soron következő ülése
Felelős: Tarlós István

2242/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Egyetért azzal, hogy a monitoring busz üzemelteté-
si költségeit a Fővárosi Önkormányzat csak 2011. 
utolsó negyedévében biztosítja, a továbbiakban ez 
a költség a csatornahasználati-díjba kerüljön be-
építésre. Ennek megfelelően a Budapesti Közpon-
ti Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítmé-
nyei projekt üzemszerű működéséhez a projektben 
előírt és már beszerzett monitoring busz üzemelte-
tési költségeit 2011. október 1-jétől 2011. december 
31-ig terjedő időszakra biztosítja. Ennek érdekében 
csökkenti a „9171 Városüzemeltetési céltartalék” 
cím kiadási előirányzatát 2 625 E Ft-tal, ezzel egy-
idejűleg azonos összeggel megemeli az új „8102 
Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi 
Kft. támogatása” cím kiadási, azon belül a műkö-
dési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre előirány-
zatát. Felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó 
költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjesz-
sze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés soron következő rendes ülése
Felelős: Tarlós István

2243/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Telepü-
léstisztasági és Környezetvédelmi Kft.-vel kötendő 
új közszolgáltatási szerződést készíttesse el, és ter-
jessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés soron következő ülése
Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 52/2011. (IX. 15.) önkormányzati ren-
deletét a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a va-
gyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módo-
sításáról, az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 13. pontja: Elektronikus hírközlési be-
rendezések elhelyezése utáni tulajdonost megillető kárta-
lanítások szabályozása.

Előterjesztő: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, 
a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 
módosításáról szóló 53/2011. (IX. 15.) önkormány-
zati rendeletét az 1. számú melléklet szerinti tarta-
lommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2244/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az 1867/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. 
határozat mellékletének 1.3. pontja hatályát veszti. 

Határidő: a rendeletmódosítás hatálybalépésével 
egyidejűleg

Felelős: Tarlós István 

A napirend 14. pontja: Javaslat BVK HOLDING 
Zrt.-vel bérleti szerződés megkötésére.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2245/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 63. § sze-
rinti jogkörében eljárva jóváhagyja és megköti a 
Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő Bp. 
V., Városház u. 9–11. sz. alatti épületben a BVK 
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HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ 
Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a 4. sz. 
melléklet szerinti tartalommal a határozatlan időre 
szóló bérleti szerződést, egyben felkéri a főpolgár-
mestert a bérleti szerződés 4. sz. melléklet szerinti 
tartalommal történő aláírására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István 

A napirend 15. pontja: A Vagyonrendelet és a BVK 
Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. alapító okira-
tának módosítása.

Előterjesztő: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, 
a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 
módosításáról szóló 54/2011. (IX. 15.) önkormány-
zati rendeletét az 1. számú melléklet szerinti tarta-
lommal. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2246/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva az 
1984/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. határozatának felve-
zető szövegét és az a) pontját hatályon kívül helye-
zi, és a BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ 
Zrt. (új név: BVK HOLDING Budapesti Városüze-
meltetési Központ Zrt.) alapító okiratát a 2. számú 
melléklet szerinti tartalommal módosítja, egyben 
elfogadja a 3. számú mellékletként csatolt módosí-
tással egységes szerkezetű alapító okiratot. 
A határozat hatályba lépésének napja a Fővárosi 
Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak felet-
ti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. 
(XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet jelen módosításának 
hatályba lépése.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

2247/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert a BVK Budapesti Vá-
rosüzemeltetési Központ Zrt. (új név: BVK HOL-
DING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt.) 
3. számú melléklet szerinti egységes szerkezetű, 
módosított alapító okiratának aláírására és a cégjo-
gi eljáráshoz szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 16. pontja: Javaslat a Budapest Főváros 
Önkormányzata tulajdonában álló helyi közutakon a köz-
út nem közlekedési célú igénybevételéért fi zetendő díjak-
ról tárgyú rendelet megalkotására.

Előterjesztő: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 55/2011. (IX. 15.) önkormányzati ren-
deletét a Budapest Főváros Önkormányzata tulaj-
donában álló helyi közutakon a közút nem közleke-
dési célú igénybevételéért fi zetendő díjakról, az 1. 
számú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 17. pontja: A Fővárosi Közgyűlésnek 
a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 
57/D. § (4) bekezdés szerinti – ármegállapítással, árvál-
toztatással kapcsolatos – állásfoglalása.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2248/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a melléklet szerinti tartalommal a táv-
hőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 
57/D. § (4) bekezdés szerinti – ármegállapítással, 
árváltoztatással kapcsolatos – állásfoglalását, és 
felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 18. pontja: Javaslat „Megállapodás a 
Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő eszközök 
után a BKSZT Kft. által 2011. július 1. és 2011. novem-
ber 30. közötti időszakra fi zetendő bérleti díjról, valamint 
a pénzügyi elszámolásokról” szerződés megkötésére. 

Előterjesztő: dr. György István

A napirend 19. pontja: Javaslat a Budapest Főváros 
közlekedési intézményrendszerének átalakításával kap-
csolatos további döntések meghozatalára. 

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2249/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
elfogadja az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint 
a Budapest főváros új közlekedési közszolgáltatá-
si struktúrájára vonatkozó koncepciót, és felkéri a 
főpolgármestert, hogy a részletes intézkedési tervet 
és a koncepció megvalósításához szükséges egyéb 
intézkedéseket azok kidolgozását követően terjesz-
sze a Közgyűlés elé. 

Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Tarlós István 
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2250/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Egyetért az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint 
a Fővárosi Közgyűlés hatáskörébe tartozó közút-
kezelői feladatok BKK Zrt. által történő átvételére 
vonatkozó javaslattal, és felkéri a főpolgármestert, 
hogy az átadás-átvétel folyamatát, a feladatok meg-
határozását és a szükséges közszolgáltatási szerző-
dés tervezetét terjessze a Közgyűlés elé. 

Határidő: 2011. december 31. 
Felelős: Tarlós István 

2251/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Előzetes kötelezettséget vállal a BKV Zrt. alaptőké-
jének 100%-át megtestesítő részvények értékének 
könyvvizsgáló által történő megállapítása tárgyá-
ban kiírandó közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötendő szerződés ellenértékének biztosítására 
15 000 000 Ft+25% áfa összeghatárig a 2012. évi 
költségvetés 73...  BKK Budapesti Közlekedési 
Központ Zrt. feladatai – címkód terhére. 

Határidő: 2012. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István 

2252/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tör-
vény 22. § (5) bekezdése alapján utasítja a BKK 
Zrt. vezető tisztségviselőit, a BKV Zrt. alaptőké-
jének 100%-át megtestesítő részvények értékének 
könyvvizsgáló által történő, ún. DCF módszer sze-
rinti megállapítása tárgyában kiírandó közbeszerzé-
si eljárás 2011 szeptemberében történő megindítá-
sára.

Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Tarlós István 

2253/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tör-
vény 22. § (5) bekezdése alapján utasítja a BKV 
Zrt. vezető tisztségviselőit, hogy az 1370/2007/EK 
rendelet kötelező előírásai, és az előterjesztés 1. sz. 
mellékletében meghatározott fi nanszírozási elvek 
mentén a BKK Zrt.-vel együttműködve készítsen 7 
éves üzleti tervet, és azt terjessze a Közgyűlés elé. 

Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Tarlós István 

2254/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tör-
vény 22. § (5) bekezdése alapján utasítja a BKV 
Zrt. vezető tisztségviselőit, hogy az apportérték 
megállapításhoz szükséges adatokat, dokumentu-
mokat, nyilatkozatokat az apportérték meghatáro-
zásával megbízott könyvvizsgáló részére folyama-
tosan biztosítsák.

Határidő: apportérték-meghatározás befejezéséig 
Felelős: Tarlós István 

2255/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Egyetért az autóbuszjárműpark megújításának 
szükségességével, és felkéri a főpolgármestert, 
hogy a BKK Zrt. útján az 1. számú melléklet sze-
rinti koncepció alapján az autóbusz-üzemeltetési 
modell felülvizsgálatát végeztesse el, és nyújtsa be 
az új üzemeltetési modellre vonatkozó javaslatot a 
Fővárosi Közgyűlésnek. 

Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Tarlós István 

2256/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Kijelenti, hogy ellátási kötelezettségének megfe-
lelően 2012. május 1. után is fenn kívánja tartani 
a helyi autóbuszos közszolgáltatást, és létre kíván-
ja hozni az 1370/2007/EK rendeletnek, valamint a 
2012. évben hatályos hazai törvényi szabályozás-
nak megfelelő közszolgáltatási szerződés rendszert 
a közlekedési intézményrendszer 1. sz. melléklet-
ben szereplő átalakítására is tekintettel.

Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Tarlós István 

2257/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tör-
vény 22. § (5) bekezdése alapján utasítja a BKK 
Zrt. és a BKV Zrt. vezető tisztségviselőit, hogy a 
jelenleg a BKV Zrt. alvállalkozói által ellátott au-
tóbusz-teljesítmények pótlásához szükséges közbe-
szerzési eljárást indítsák el a BKK és a BKV által 
létrehozott, és a BKK irányításával működő kon-
zorcium formájában.

Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 20. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat egyszemélyes tulajdonában álló közlekedési tár-
saságok (BKV Zrt., BKK Zrt., BKK Közút Zrt., Parking 
Kft.) egységes Vezetői Javadalmazási Szabályzatainak 
elfogadása tárgyában.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2258/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szó-
ló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Társaság 
legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja 
a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Rész-
vénytársaság (székhelye: 1980 Budapest, Akácfa u. 
15.; cégjegyzékszám: 01-10-043037) az előterjesz-
tés 1. számú melléklete szerinti Vezetői Javadal-
mazási Szabályzatát, egyúttal a Társaság 951/2010 
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(IV. 29.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Vezetői 
Javadalmazási Szabályzatát hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

2259/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szó-
ló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Társaság 
legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja 
a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (székhelye: 1052 Buda-
pest, Városház u. 9–11., cégjegyzékszám: 01-10-
046840) az előterjesztés 2. számú melléklete sze-
rinti Vezetői Javadalmazási Szabályzatát. 

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

2260/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szó-
ló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Társaság 
legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagy-
ja a BKK Közút Zártkörűen Működő Részvénytár-
saság (székhelye: bejegyzés alatt, cégjegyzékszám: 
bejegyzés alatt) az előterjesztés 3. számú mellékle-
te szerinti Vezetői Javadalmazási Szabályzatát. 

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

2261/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szó-
ló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Társa-
ság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóvá-
hagyja a Parking Szervező, Fejlesztő és Tanácsadó 
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1054 
Budapest V. kerület, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38., 
cégjegyzékszám: 01-09-067544) az előterjesztés 
4. számú melléklete szerinti Vezetői Javadalmazá-
si Szabályzatát, egyúttal a Társaság 962/2010. (IV. 
29.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Vezetői Java-
dalmazási Szabályzatát hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

2262/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés tár-
gyát képező kizárólagos tulajdonú közlekedési tár-
saságok 1., 2., 3., 4. sz. mellékletében foglalt egysé-
ges Vezetői Javadalmazási Szabályzatát az alapítói 
jóváhagyás tanúságául aláírásával lássa el, továbbá 
tájékoztassa a szabályzat elfogadásáról szóló dön-
tésről a társaságok vezető tisztségviselőit annak 

érdekében, hogy gondoskodjanak a jóváhagyott 
szabályzat cégiratok közötti letétbe helyezéséről 
(cégbírósági benyújtásáról).

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

2263/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) be-
kezdésében foglaltaknak megfelelően a BKK Köz-
út Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhe-
lye: bejegyzés alatt, cégjegyzékszám: bejegyzés 
alatt, továbbiakban a „Társaság”) alapítói jogkö-
rében eljárva felhívja a Társaság vezető tisztség-
viselőit a 2010. október 27-én hozott 1809/2010. 
(X. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott bérpoliti-
kai irányelvekre vonatkozó, az előterjesztés 1. szá-
mú mellékletében foglalt havi alapbérre vonatkozó 
táblázatnak és a 2. számú mellékletében foglalt ve-
zetői kategóriákra vonatkozó táblázatnak az előter-
jesztésben foglaltak szerint való, megfelelő alkal-
mazására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: Közgyűlési döntés-előkészítő 
javaslat a VII. ker., Thököly út Hernád utca–Dózsa Gy. út 
közötti szakaszának átépítésére, ehhez a fejlesztési célú 
pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésére a 
Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. között. 

Előterjesztők: dr. György István, Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2264/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
nem fogadja el Somfai Ágnes módosító indítvá-
nyát, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a tervezés 
során meg kell vizsgálni a Thököly út forgalmá-
nak részleges (kifelé irány), vagy teljes átterelését a 
Verseny utcára, hogy ezzel is csökkenthető legyen 
a Thököly út forgalma és tranzitútként való hasz-
nálata, továbbá vizsgálni kell a párhuzamos utcá-
kon – pl. Wesselényi utca – a közösségi közlekedés 
előnyben részesítésének lehetőségeit.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2265/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
kötelezettséget vállal az előterjesztésben bemuta-
tott, VII. ker., Thököly út Hernád utca–Dózsa Gy. 
út közötti útszakasz felújításának megvalósítására, 
és felkéri a főpolgármestert, hogy a kivitelezéshez 
szükséges fedezetet a 2012. évi költségvetés ter-
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vezése során biztosítsa, egyúttal felkéri a főpol-
gármestert, hogy a BKK Budapesti Közlekedési 
Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
bevonásával készíttesse elő az előterjesztésben be-
mutatott, VII. ker., Thököly út Hernád utca – Dózsa 
Gy. út közötti útszakasz felújítását.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

2266/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Biztosítja az előkészítési feladatokhoz – a műsza-
ki vizsgálat szerinti átterveztetésre – 2011. évben 
szükséges 6 M Ft forrást a BKK Budapesti Köz-
lekedési Központ Zártkörűen Működő Részvény-
társaság részére, és ennek érdekében csökkenti a 
„9171 Városüzemeltetési céltartalék” cím előirány-
zatát 6 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel 
megemeli a „8139 Budapesti Közlekedési Központ 
Zrt.” címen belül a „Beruházási célú pénzeszközát-
adás Áht-n kívülre” előirányzatát.

2267/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehaj-
tásához kapcsolódó költségvetési rendeletmódosító 
javaslatát terjessze a Közgyűlés elé. 

Határidő: a Közgyűlés soron következő rendes ülése
Felelős: Tarlós István 

2268/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja a tervezési, előkészítési feladatokra a 
2011. évi fejlesztési célú végleges pénzeszköz át-
adás-átvételéről szóló megállapodás megkötését az 
1. számú mellékletben benyújtott tartalommal, és 
ezzel egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy 
kösse meg a megállapodást a BKK Budapesti Köz-
lekedési Központ Zártkörűen Működő Részvény-
társasággal.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatály-
balépésekor

Felelős: Tarlós István 

A napirend 22. pontja: Javaslat a fővárosi jelzőlám-
pa összehangolási program folytatására. 

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2269/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a 2011. 
évben elvégzett jelzőlámpa-összehangolási prog-
ram eredményeinek kiértékelését követően, a prog-
ram – BKK és FKF (később BKK Közút) szakmai 
koordinációjával történő – 2012. évi folytatásáról, 
a forgalomtechnikai célra felhasználható közszol-
gáltatási kompenzáció és a Budapest Főváros Ön-
kormányzata és a „Jelzőlámpa konzorcium” között 

megkötött „Budapest jelzőlámpás forgalomirányító 
berendezések karbantartása, hibaelhárítása, a fény-
jelző készülékek működési jellemzőinek javítása 
alkatrészcserével” tárgyú szerződésben a 2012. év-
ben rendelkezésre álló keret terhére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 23. pontja: Javaslat a teherforgalmi be-
hajtási díjak beszedésével kapcsolatos döntésekre.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2270/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
a teherforgalmi behajtási hozzájárulások ellenőr-
zési hatékonyságának növelése érdekében a Park-
ing Kft. közszolgáltatási szerződésének fi nanszíro-
zására biztosított keretből 90 M Ft-ot átcsoportosít 
a Fővárosi Közterület-felügyelet számára, felkéri a 
főpolgármestert, hogy gondoskodjon a kapcsolódó 
költségvetési rendeletmódosítási javaslat, a Parking 
Kft. 2011. évi üzleti terv és közszolgáltatási szerző-
dés módosítás, valamint szükség esetén a Fővárosi 
Önkormányzat, a Fővárosi Közterület-felügyelet 
és a Parking Kft. között megkötendő háromoldalú 
megállapodás tervezet előkészítéséről és azokat ter-
jessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Tarlós István

2271/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
teherforgalmi behajtási díjakkal kapcsolatos bevé-
telek növelése érdekében tett intézkedési terv ki-
dolgozásáról és azt terjessze a Fővárosi Közgyűlés 
elé.

Határidő: 2011. október 31.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 24. pontja: A Bp. XX., Ady E. u. 106-110. 
sz. kapcsolt épületeinek primeresített szekunder bekötő-
vezetékeinek felújításához tulajdonosi hozzájárulás ké-
rése. 

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2272/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
mint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő, 
171190/62 helyrajzi számú, Bp. XX. kerület, Nagy-
sándor József utcai kereskedelmi és szolgáltatási 
célú, természetben a Budapest XX., Nagysándor 
József u. 45–47. sz. alatti ingatlan felett a tulajdo-
nosi jogokat a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rende-
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let 17. § alapján gyakorló szerv; megadja tulajdo-
nosi hozzájárulását a „Bp. XX., Ady E. u. 106–110. 
sz. kapcsolt épületeinek primeresített szekunder be-
kötővezetékeinek felújítása” engedélyezési eljárá-
sához és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 
1. sz. mellékletét képező tulajdonosi hozzájárulás 
– a mellékletben meghatározott tartalommal törté-
nő – aláírására.

Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 25. pontja: A Budapesti Dísz- és Közvi-
lágítási Kft. (BDK Kft.) 2011. szeptember 2-án – megis-
métlés esetén szeptember 16-án – tartandó taggyűlésével 
kapcsolatos előzetes döntések.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2273/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szó-
ló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) 
bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy a 
BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 2011. 
szeptember 2-án, megismétlés esetén szeptember 
16-án tartandó taggyűlésén Budapest Főváros Ön-
kormányzata tagi képviselője kötött mandátummal 
eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő 
döntések meghozatalát: 
a. (1. napirendi pont)
Oszlopfestési munkák tárgyában a BDK Kft. és a 
Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani 
Szociális Központ és Intézményei közötti vállalko-
zási szerződés jóváhagyását.
b. (2. napirendi pont)
A Társaság ügyvezetője 2011. évi célprémium-fel-
adatainak meghatározására vonatkozó javaslat jó-
váhagyását, az erre vonatkozó főpolgármesteri 
döntésben foglaltaknak megfelelően. Írásba foglalt 
főpolgármesteri döntés hiányában a napirendi pont 
napirendről való levételét.

Határidő: a Társaság taggyűlésének napja
Felelős: Tarlós István 

2274/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a BDK 
Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 2011. szep-
tember 2-án, megismétlés esetén szeptember 16-án 
tartandó taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi 
képviselőjeként vegyen részt, és felkéri a főpolgár-
mestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírá-
sára.

Határidő: a Társaság taggyűlésének napja 
Felelős: Tarlós István 

Javaslat „Megállapodás a Fővárosi Önkormányzat 
tulajdonában lévő eszközök után a BKSZT Kft. által 
2011. július 1. és 2011. november 30. közötti idő-
szakra fi zetendő bérleti díjról, valamint a pénzügyi 
elszámolásokról” szerződés megkötésére. 

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2275/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
nem fogadja el Szaniszló Sándor módosító indítvá-
nyát, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy 3. a BKSZT 
Kft. által a szennyvíztisztító telep üzemeltetése 
után fi zetendő bérleti díjat Budapest teljes körű csa-
tornázási projektje önrészének biztosítására fordítja 
mindaddig, amíg a csatornaépítéshez szükséges ön-
rész pénzügyi fedezete teljes mértékben rendelke-
zésre nem áll.

Határidő: a bérleti díj első részletének átutalási napja
Felelős: Tarlós István”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2276/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat 
tulajdonában lévő eszközök után a BKSZT Kft. ál-
tal 2011. július 1. és 2011. november 30. közötti 
időszakra fi zetendő bérleti díjról, valamint a pénz-
ügyi elszámolásokról szóló megállapodást az 1. sz. 
melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgár-
mestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

2277/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
A 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) 
bekezdése alapján a BKSZT Kft. taggyűlésén a Bu-
dapest Főváros Önkormányzata mint tag képvisele-
tében eljáró személy kötött mandátummal eljárva 
„igen” szavazatával támogassa az 1. sz. melléklet 
szerinti megállapodás megkötését. 

Határidő: BKSZT Kft. soron következő taggyűlése 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 26. pontja: A BKV Zrt. 2010. évi konszo-
lidált beszámolója és üzleti jelentése. 

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2278/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
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75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) be-
kezdésében foglaltaknak megfelelően a Budapesti 
Közlekedési Zrt. legfőbb szervének hatáskörében 
eljárva
– Elfogadja a vezérigazgató által – a Társaság 

2010. évi tevékenységéről – készített konszoli-
dált üzleti jelentést.

– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának 
(Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., a 
könyvvizsgálatért felelős partner: Horváth Ta-
más bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai nyil-
vántartási száma: 003449) jelentését a Társaság 
2010. évi konszolidált beszámolójáról.

– Elfogadja – fi gyelemmel a Felügyelőbizottság 
és a könyvvizsgáló jelentésére is – a Társaság 
2010. üzleti évre vonatkozó konszolidált be-
számolóját (mérlegét, eredménykimutatását, ki-
egészítő mellékletét) a következők szerint: 

 2010. december 31.
 M Ft-ban

Mérlegfőösszeg 540 184
Saját tőke 114 864
Jegyzett tőke  127 000
Tőketartalék 148 311
Eredménytartalék –161 100
Adózás előtti eredmény 610
Mérleg szerinti eredmény 610

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntés-
ről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a Társa-
ság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 27. pontja: Javaslat tulajdonosi döntés 
meghozatalára a BGYH Zrt. tulajdonában lévő, 71509 
hrsz. alatti újpesti fürdőingatlan értékesítése kapcsán.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2279/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
előzetesen engedélyezi a BGYH Zrt. részére nyil-
vános pályázat keretében – minimum nettó 330 M 
Ft vételárért – az újpesti fürdőingatlan értékesítését 
azzal a kikötéssel, hogy sikeres pályázat esetén az 
ingatlanértékesítéssel kapcsolatos végleges adásvé-
teli szerződés megkötéséhez a Fővárosi Közgyűlés 
döntését ki kell kérni, továbbá a vételárból a szol-
gálati lakásra eső 10,5 M Ft vételár-hányad a lakás 
ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonosát, a Fő-
városi Önkormányzatot illeti meg.

Határidő: az ingatlan értékesítésére kiírandó eredmé-
nyes pályázat eredményének megállapítása

Felelős: Tarlós István 

2280/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Egyetért azzal, hogy az ingatlan előcsarnokának fa-
lát díszítő 2 db nagyméretű, Barcsay Jenő festő- és 
szobrászművész által készített színes mozaikkép 
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal előírásainak 
megfelelően kerüljön kibontásra és áthelyezésre a 
BGYH Zrt. kötelezettségvállalása alapján.

Határidő: a mozaikképek jogerős bontási engedélyé-
nek megszerzését követő 180 nap

Felelős: Tarlós István 

A napirend 28 pontja: Javaslat használaton kívül 
levő gyermek- és ifjúságvédelmi ingatlanok forgalomké-
pessé nyilvánítására és az ezzel összefüggő intézményi 
alapító okiratok módosítására.

Előterjesztők: Csomós Miklós, dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2281/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
többször módosított 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. 
rendelet 7. § (1) bekezdése alapján 2011. szeptem-
ber 1-jétől forgalomképessé minősíti a Fővárosi 
Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező a 
– Budapest XII. ker., Mátyás király út 3–7. szám 

alatti 9510 hrsz.-ú;
– Budapest XII. ker., Mátyás király út 8. szám 

alatti 9507 hrsz.-ú;
– Budapest XII. ker., Budakeszi út 55-57. szám 

alatti 10923 hrsz.-ú;
– Budapest XII. ker., Budakeszi út 65-67. szám 

alatti 10914 hrsz.-ú;
– Budapest XII. ker., Rege út 1. szám alatti 

9241 hrsz.-ú felépítményes;
– Budapest VII. ker., Damjanich u. 16. szám alat-

ti 33514/A/3 hrsz.-ú;
– Budapest X. ker., Kőrösi Csoma Sándor út 19. 

szám alatti 41464/9/A/496 hrsz.-ú és a
– Budapest XV. ker., Sárfű u. 21. szám alatti 

91158/0196/A/126 hrsz.-ú társasházi
ingatlanokat azzal, hogy azok kerüljenek ki a gyer-
mek- és ifjúságvédelmi ágazat vagyoni köréből, és 
kerüljenek átadásra 2011. november 1-ig a BFVK 
Zrt. részére. 

Határidő: 2011. november 1.
Felelős: Tarlós István

2282/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Budapest Főváros Önkormányzatának 
Aga Gyermekotthona (1186 Budapest, Tövishát u. 
2/a.) alapító okiratát a 9/b. számú melléklet szerin-
ti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az 
alapító okirat módosításnak, valamint a módosítá-
sokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 
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9/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő 
aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül
Felelős: Tarlós István

2283/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Budapest Főváros Önkormányzatának 
Sztehlo Gábor Gyermekotthona (1121 Budapest, 
Budakeszi út 48.) alapító okiratát a 10/b. számú 
melléklet szerinti tartalommal, egyben felkéri a fő-
polgármestert az alapító okirat módosításnak, vala-
mint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okirat 10/c. számú melléklet szerinti tarta-
lommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül
Felelős: Tarlós István

2284/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Budapest Főváros Önkormányzatának 
Utógondozó Otthona (1121 Budapest, Budakeszi út 
67.) alapító okiratát a 11/b. számú melléklet szerin-
ti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az 
alapító okirat módosításnak, valamint a módosítá-
sokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 
11/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő 
aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül
Felelős: Tarlós István

2285/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Budapest Főváros Önkormányzatá-
nak Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékoso-
kat Befogadó Gyermekotthonai (1063 Budapest, 
Kmety Gy. u. 31.) alapító okiratát a 12/b. számú 
melléklet szerinti tartalommal, egyben felkéri a fő-
polgármestert az alapító okirat módosításnak, vala-
mint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okirat 12/c. számú melléklet szerinti tarta-
lommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül
Felelős: Tarlós István

2286/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Budapest Főváros Önkormányzatának 
József Attila Gyermekotthona (1191 Budapest, Jó-
zsef Attila u. 65-69.) alapító okiratát a 13/b. számú 
melléklet szerinti tartalommal, egyben felkéri a fő-
polgármestert az alapító okirat módosításnak, vala-
mint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okirat 13/c. számú melléklet szerinti tarta-
lommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül
Felelős: Tarlós István

2287/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a Budapest Főváros Önkormányzatának 
Bokréta Lakásotthonai (1103 Budapest, Szlávy utca 

40.) alapító okiratát a 14/b. számú melléklet szerin-
ti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az 
alapító okirat módosításnak, valamint a módosítá-
sokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 
14/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő 
aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül
Felelős: Tarlós István

2288/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Úgy dönt, hogy amennyiben a Fővárosi Önkor-
mányzatnak bevétele származik a gyermek- és if-
júságvédelmi ágazat vagyoni köréből forgalom-
képessé átminősített – fent nevezett – ingatlanok 
értékesítéséből, úgy abból kerüljön elkülönítésre az 
eladási ár 25%-a, maximum 450 M Ft egy új egész-
ségügyi gyermekotthon megépítésére, ezzel előre-
hozva a gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat 7-éves 
fejlesztési terve 2016-2017. éveiben szereplő, 
450 M Ft-os összértékű „Egészségügyi Gyermek-
otthon építése” elnevezésű beruházási feladatot.

Határidő: a hasznosításról szóló közgyűlési döntés 
Felelős: Tarlós István

2289/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Az ingatlanok kiürítéséhez szükséges fedezet biz-
tosításához a „9114 Céltartalék az önkormányzati 
szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadások” cím 
összesen 2400 E Ft-tal történő csökkentésével egyi-
dejűleg megemeli a 

„4301 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények 
Gazdasági Szervezete” cím
támogatási és kiadási előirányzatát 1 900 E Ft-tal
Ebből:

dologi kiadás: 1 900 E Ft

„4233 Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kis-
gyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermek-
otthona” cím támogatási és kiadási előirányzatát 
 500 E Ft-tal
Ebből:

dologi kiadás: 500 E Ft

2290/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
November-december hónapokra az üzemeltetés 
költségeinek fedezetére az előterjesztésben szerep-
lő nyolc ingatlanra vonatkozóan a „7211 Vállalko-
zási és vagyonkezelési feladatok” cím előirányza-
tát 2 250 E Ft-tal csökkenti, ugyanakkor megemeli 
az új „….BFVK Zrt. közszolgáltatás” címkód elő-
irányzatát ugyanezen összeggel.

2291/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésekhez kap-
csolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot 
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terjessze a Közgyűlés soron következő rendeletmó-
dosító ülése elé.

Határidő:a Fővárosi Közgyűlés soron következő ren-
deletmódosító ülése 

Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: Javaslat a Dr. Török Béla 
Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, EGYMI, 
Diákotthon és Gyermekotthon gyermekotthoni szervezeti 
egységének megszüntetésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2292/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
a Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális 
Szakiskola, EGYMI, Diákotthon és Gyermekott-
hon gyermekotthoni szervezeti egységét a tartósan 
alacsony férőhely kihasználtság miatt 2011. szep-
tember 1-jei hatállyal megszünteti.

Határidő: 2011. szeptember 1. 
Felelős: Tarlós István 

2293/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Hatályon kívül helyezi az 1849/2011. (VI. 22.) Főv. 
Kgy. határozatot a Dr. Török Béla Óvoda, Általá-
nos Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógy-
pedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és 
Gyermekotthon alapító okiratának módosításáról.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

2294/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja a Dr. Török Béla Óvoda, Általános Is-
kola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógype-
dagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és 
Gyermekotthon (Budapest XIV., Rákospatak út 
101.) alapító okiratának módosítását a 3/a. számú 
melléklet szerinti tartalommal, továbbá felkéri a fő-
polgármestert az alapító okirat módosításának, va-
lamint a módosításokkal egységes szerkezetbe fog-
lalt alapító okiratának aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 nap
Felelős: Tarlós István 

2295/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
A jelenleg 286 (fő) álláshellyel működő Dr. Török 
Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakisko-
la, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intéz-
mény, Diákotthon és Gyermekotthonban történő 
feladatcsökkenés miatt – beleértve a 2011. október 
1-jei kezdetű, valamint a jelenleg már tartó nyug-
díjazás miatti foglalkozatási jogviszony megszün-
tetéseket – 10 (fő) engedélyezett álláshelyet érintő 
végleges létszámcsökkentést hajt végre, melyhez 

kapcsolódóan az álláshelyek elvonására az alábbiak 
szerint kerül sor:
– 2011. szeptember 1-jével 4 (fő) engedélyezett 

(üres) álláshely kerül elvonásra /létszámkeret 
2011. szeptember 1-jével: 282 álláshely/;

– 2012. január 1-jével 4 (fő) engedélyezett (betöl-
tött) álláshely (felmentési idők leteltét követő-
en) kerül elvonásra /létszámkeret 2012. január 
1-jével: 278 (fő) álláshely/;

– 2012. június 1-jével 2 (fő) engedélyezett (betöl-
tött) álláshely (felmentési idők leteltét követő-
en) kerül elvonásra /létszámkeret 2012. június 
1-jével: 276 (fő) álláshely/.

2296/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
A Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speci-
ális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon 
tekintetében a létszámcsökkentési döntéshez kap-
csolódóan az 5/2011. (III. 3.) sz. BM rendelet 2. § 
(1) bekezdés f) pontjára hivatkozva az alábbiakról 
nyilatkozik:
A Fővárosi Önkormányzat az intézményben történő 
létszámcsökkentésre – az előterjesztés 2295/2011. 
(VIII. 31.) Főv. Kgy. határozata alapján /10 állás-
hely/ felmentéssel, illetve rendes felmondással 
érintett foglalkoztatottakra – vonatkozóan az intéz-
mények létszámkeretét 
és az intézmények közötti tervezhető létszám- és 
álláshely-átcsoportosítás lehetőségét felülvizsgálta, 
és megállapította, hogy az álláshely-átcsoportosí-
tásra e foglalkoztatottak esetében nincs lehetőség, 
ezért szükséges a jogviszonyuk megszüntetése. 
A foglalkoztatási jogviszonyok megszüntetésére 
ezt követően kerül sor.

2297/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
A Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speci-
ális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon 
tekintetében a létszámcsökkentési döntéshez kap-
csolódóan az 5/2011. (III. 3.) sz. BM rendelet 2. § 
(1) bekezdés e) pontjára hivatkozva az alábbiakról 
nyilatkozik:
A létszámcsökkentésben – az előterjesztés 
2295/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozata alapján 
/10 álláshelyre vonatkozóan/ felmentéssel érintett 
foglalkoztatottak esetében – érintett dolgozók fog-
lalkoztatására az önkormányzat költségvetési szer-
veinél a meglévő üres álláshelyeken, az előrelátha-
tólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új 
álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladat-
átadás következtében az önkormányzat fenntartási 
körén kívüli munkáltatónál – foglalkoztatási jogvi-
szonyban töltött ideje folyamatosságának megsza-
kítása nélkül – nincs lehetőség. 
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A pályázati kiírásnak megfelelően a megszüntetés-
re kerülő álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók 
vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfel-
adatok ezt indokolttá teszik.

2298/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Magyar Köztár-
saság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi 
CLXIX. törvény 5. számú melléklet 7. pontja értel-
mében a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 
által kiadott 5/2011. (III. 3.) BM rendelet alapján 
a létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódó pályá-
zati anyagot terjessze a Fővárosi Közgyűlés 2012. 
júniusi rendes ülése elé.

Határidő: Fővárosi Közgyűlés 2012. júniusi rendes 
ülése

Felelős: Tarlós István 

2299/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Dr. Török Béla 
Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intéz-
mény, Diákotthon és Gyermekotthon gyermekott-
honi szervezeti egységének megszüntetése miatt 
szükséges előirányzat-módosításra vonatkozó ja-
vaslatot a 2011/2012 tanévi feladatváltozásokról 
szóló előterjesztésben 2011. októberében terjessze 
a T. Közgyűlés elé. 

Határidő: Fővárosi Közgyűlés 2011. októberi rendes 
ülése

Felelős: Tarlós István 

2300/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Úgy dönt, hogy többletfeladat ellátása miatt a „9300 
Általános tartalék” cím előirányzatának 1 334 E Ft-
tal történő csökkentésével egyidejűleg tartós jelleg-
gel megemeli a 
„430112 Budapest Főváros Önkormányzatának 
Gyermekotthona” cím
támogatási és kiadási előirányzatát (3 hónap)

  1 334 E Ft-tal
ebből: 
 személyi juttatások (3 hónap) 1 050 E Ft

 munkaadót terhelő járulékok (3 hónap)
  284 E Ft 

létszámkeretét +2 (fő) álláshellyel. 

2301/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
A Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speci-
ális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon 
gyermekotthoni részének megszüntetése miatti 
jogviszony megszüntetésekhez kapcsolódó 2011. 
évi pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érde-
kében – utólagos elszámolási kötelezettséggel – a 
„9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátala-
kításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatá-

nak 7 668 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejű-
leg egyszeri jelleggel megemeli a 
„3118 Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, 
Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermek-
otthon” cím
támogatási és kiadási előirányzatát 7 668 E Ft-tal
ebből: 
 személyi juttatások 6 037 E Ft
 munkaadót terhelő járulékok 1 631 E Ft. 

2302/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Kötelezettséget vállal arra, hogy az intézmény gyer-
mekotthoni szervezeti egységének megszüntetése 
miatti jogviszony megszüntetésekhez kapcsolódó-
an a „3118 Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, 
Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermek-
otthon” cím részére a 2012. évi kifi zetések teljesí-
téséhez szükséges 3 224 E Ft fedezetet (melyből: 
személyi juttatások 2 539 E Ft, munkaadót terhelő 
járulékok 685 E Ft) a 2012. évi költségvetésben – 
utólagos elszámolási kötelezettséggel – biztosítja.

Határidő: 2012. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István 

2303/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Az ingatlan kiürítéséhez, a költöztetéshez szük-
séges fedezet biztosítása érdekében a „9114 Cél-
tartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz 
kapcsolódó kiadásokra” cím 250 E Ft-tal történő 
csökkentésével egyidejűleg megemeli a 
„3118 Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, 
Speciális Szakiskola, EGYMI, Diákotthon és Gyer-
mekotthon” cím
támogatási és kiadási előirányzatát  250 E Ft-tal
ebből: 
 – dologi kiadás: 250 E Ft

2304/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szó-
ló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 17. § és 
7. § (1) bekezdése alapján kivonja az intézményi 
vagyoni körből és 2011. szeptember 1-jei hatállyal 
forgalomképessé minősíti a jelenleg korlátozottan 
forgalomképes Budapest XIV., Körvasút sor 24. 
szám alatti, 110411 helyrajzi számú ingatlant azzal, 
hogy az kerüljön ki az oktatási ágazat vagyongaz-
dai köréből, és kerüljön átadásra a BFVK Zrt. ré-
szére.

Határidő: 2011. október 31.
Felelős: Tarlós István 

2305/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztéshez 
kapcsolódó előirányzat-módosításokat terjessze a 
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Fővárosi Közgyűlés soron következő rendeletmó-
dosító ülése elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ren-
deletmódosító ülése

Felelős: Tarlós István 

2306/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2301/2011. (VIII. 
31.) és a 2303/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határo-
zatokhoz kapcsolódóan intézkedjen a támogatások 
soron kívüli leutalására.

Határidő: a döntést követő 15 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 30. pontja: Javaslat színházi ingatlanok 
bérbeadására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2307/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény 108. § (1) bekezdésének a) pontja alapján, a 
Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem la-
kás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. 
Kgy. rendelet 2. §, 21. §, 21/A. §, valamint 35. § (1) 
bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, 
és eseti jelleggel magához vonva a Gazdasági Bi-
zottságra átruházott hatáskört 
bérbe adja a József Attila Színház Nonprofi t Kft. 
(1134 Budapest, Váci út 63.) részére a 
• Bp. XIII., Angyalföldi út 36-38. sz. alatti, 

27817/10/A/159 hrsz.-ú, 205 m2 alapterületű;
• Bp. XIII., Déryné köz 2. sz. alatti, 27817/8 

hrsz.-ú, 426 m2 alapterületű;
• Bp. XIII., Ditrói Mór utca 3. sz. alatti, 

25093/0/A/4 hrsz.-ú, 43 m2 alapterületű;
• Bp. XIII., Váci út 63–67. sz. alatti, 27817/1/A/1 

hrsz.-ú, 3.732 m2 alapterületű;
• Bp. XIII., Visegrádi utca 3. sz. alatti,25059/0/A/5 

hrsz.-ú, 50 m2 alapterületű 
ingatlanokat az alábbi feltételekkel: 
a) a bérlet időtartama a szerződés aláírásának nap-

jától határozatlan időre szól, 
b) a bérleti szerződés tárgyát képező ingatla-

nok tekintetében a bérleti díjat mindösszesen 
6 028 417 Ft + áfa/hó összegben határozza meg, 
mely összeg évente a KSH által hivatalosan 
közzétett fogyasztói árindex mértékének meg-
felelően korrigálandó, 

c) megszerzési díjként, a határozatlan időre szóló 
bérleti jogviszony időtartamának fi gyelembe-
vételével három havi bruttó bérleti díjnak meg-
felelő összeget, azaz 18 085 250 Ft + áfa össze-
get, valamint 

d) óvadékként öt havi nettó bérleti díjnak megfele-
lő összeget, azaz 30 142 085 Ft-ot állapít meg, 

e) a megszerzési díj és az óvadék 2011. december 
31-ig történő, halasztott megfi zetését engedé-
lyezi,

f) a megállapított bérleti díjon felül a Bérlő köte-
lezettsége a Bérlemény használatával összefüg-
gésben felmerülő minden üzemeltetési és köz-
üzemi költség megtérítése.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2. sz. mel-
lékletét képező bérleti szerződést, és felkéri a fő-
polgármestert, hogy gondoskodjon annak a BFVK 
Zrt. útján történő aláírásáról. 

Határidő: 120 nap 
Felelős: Tarlós István 

2308/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény 108. § (1) bekezdésének a) pontja alapján, a 
Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem la-
kás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. 
Kgy. rendelet 2. §, 21. §, 21/A. §, valamint 35. § (1) 
bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva 
és eseti jelleggel magához vonva a Gazdasági Bi-
zottságra átruházott hatáskört 
bérbe adja a Madách Színház Nonprofi t Kft. (1073 
Budapest, Erzsébet krt. 29–33.) részére a
• Bp. VII., Erzsébet krt. 29. sz. alatti, 33907/0/A/41 

hrsz.-ú, 81 m2 alapterületű;
• Bp. VII., Erzsébet krt. 31. sz. alatti, 33908 

hrsz.-ú, 892(3825)  m2 alapterületű;
• Bp. VII., Erzsébet krt. 33. sz. alatti, 33909/0/A/1 

hrsz.-ú, 321 m2 alapterületű;
• Bp. VII., Erzsébet krt. 33. sz. alatti, 33909/0/A/2 

hrsz.-ú, 537(1398) m2 alapterületű;
• Bp. VII., Erzsébet krt. 33. sz. alatti, 33909/0/A/3 

hrsz.-ú, 330 m2 alapterületű;
• Bp. VII., Erzsébet krt. 33. sz. alatti, 33909/0/A/15 

hrsz.-ú, 31 m2 alapterületű;
• Bp. VII., Hársfa u. 36. sz. alatti, 33903 hrsz.-ú, 

989(2075) m2 alapterületű;
• Bp. VII., Hársfa u. 38. sz. alatti, 33902 hrsz.-ú, 

1068(2649) m2 alapterületű;
• Bp. VIII., Gutenberg tér 2. sz. alatti, 

36481/0/A/31 hrsz.-ú, 22 m2 alapterületű;
• Bp. VIII., József u. 4. sz. alatti, 34887/0/A/1 

hrsz.-ú, 274 m2 alapterületű;
• Bp. XVIII., Lenkei u. 9-11. sz. alatti, 152438 

hrsz.-ú, 8855(384) nm alapterületű
 ingatlanokat az alábbi feltételekkel: 
a) a bérlet időtartama a szerződés aláírásának nap-

jától határozatlan időre szól,
b) a bérleti szerződés tárgyát képező ingatlanok te-

kintetében a bérleti díjat összesen 19 669 767 Ft 
+ áfa/hó összegben határozza meg, mely összeg 
évente a KSH által hivatalosan közzétett fo-
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gyasztói árindex mértékének megfelelően kor-
rigálandó, 

c) megszerzési díjként, a határozatlan időre szóló 
bérleti jogviszony időtartamának fi gyelembe-
vételével három havi bruttó bérleti díjnak  meg-
felelő összeget, azaz 59 009 300 Ft + áfa össze-
get, valamint 

d) óvadékként öt havi nettó bérleti díjnak megfele-
lő összeget, azaz 98 348 835 Ft-ot állapít meg, 

e) a megszerzési díj és az óvadék 2011. december 
31-ig történő, halasztott megfi zetését engedé-
lyezi,

f) a megállapított bérleti díjon felül a Bérlő köte-
lezettsége a Bérlemény használatával összefüg-
gésben felmerülő minden üzemeltetési és köz-
üzemi költség megtérítése.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 3. sz. mel-
lékletét képező bérleti szerződést, és felkéri a fő-
polgármestert, hogy gondoskodjon annak a BFVK 
Zrt. útján történő aláírásáról. 

Határidő: 120 nap 
Felelős: Tarlós István 

2309/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény 108. § (1) bekezdésének a) pontja alapján, a 
Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem la-
kás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. 
Kgy. rendelet 2. §, 21. §, 21/A. §, valamint 35. § (1) 
bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva 
és eseti jelleggel magához vonva a Gazdasági Bi-
zottságra átruházott hatáskört 
bérbe adja a Mikroszkóp Színpad Nonprofi t Kft. 
(1065 Budapest, Nagymező u. 22-24.) részére a
• Bp. VI., Nagymező u. 22-24. sz. alatti, 

29086/0/A/1 hrsz.-ú, 1 053 m2 alapterületű;
• Bp. VI., Zichy J. u. 42.  sz. alatti, 29013/0/A/4 

hrsz.-ú, 21 m2 alapterületű
 ingatlanokat az alábbi feltételekkel: 
a) a bérlet időtartama a szerződés aláírásának nap-

jától határozatlan időre szól,
b) a bérleti szerződés tárgyát képező ingatlanok te-

kintetében a bérleti díjat összesen 1 456 750 Ft 
+ áfa/hó összegben határozza meg, mely összeg 
évente a KSH által hivatalosan közzétett fo-
gyasztói árindex mértékének megfelelően kor-
rigálandó, 

c) megszerzési díjként, a határozatlan időre szóló 
bérleti jogviszony időtartamának fi gyelembe-
vételével három havi bruttó bérleti díjnak  meg-
felelő összeget, azaz 4 370 250 Ft + áfa össze-
get, valamint 

d) óvadékként nettó öt havi bérleti díjnak megfele-
lő összeget, azaz 7 283 750 Ft-ot állapít meg,

e) a megszerzési díj és az óvadék 2011. december 
31-ig történő, halasztott megfi zetését engedélyezi, 

f) a megállapított bérleti díjon felül a Bérlő köte-
lezettsége a Bérlemény használatával összefüg-
gésben felmerülő minden üzemeltetési és köz-
üzemi költség megtérítése.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 4. sz. mel-
lékletét képező bérleti szerződést, és felkéri a fő-
polgármestert, hogy gondoskodjon annak a BFVK 
Zrt. útján történő aláírásáról. 

Határidő: 120 nap 
Felelős: Tarlós István 

2310/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény 108. § (1) bekezdésének a) pontja alapján, a 
Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem la-
kás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. 
Kgy. rendelet 2. §, 21. §, 21/A. §, valamint 35. § (1) 
bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva 
és eseti jelleggel magához vonva a Gazdasági Bi-
zottságra átruházott hatáskört 
bérbe adja az Örkény István Színház Nonprofi t Kft. 
(1075 Budapest, Madách I. tér 6.) részére a 
• Bp. VII., Madách Imre tér 6-7. sz. alatti, 

34213/18/A/1 hrsz.-ú, 1.531 m2 alapterületű;
• Bp. VII., Madách Imre tér 6-7. sz. alatti, 

34213/18/A/2 hrsz.-ú, 50 m2 alapterületű;
• Bp. VII., Madách Imre tér 7. sz. alatti, 

34213/17/A/1 hrsz.-ú, 361 m2 alapterületű;
• Bp. VII., Madách Imre tér 7. sz. alatti, 

34213/17/A/3 hrsz.-ú, 35 m2 alapterületű;
• Bp. VII., Madách Imre tér 7. sz. alatti, 

34213/17/A/10 hrsz.-ú, 91 m2 alapterületű;
• Bp. VII., Madách Imre út 2. sz. alatti, 

34212/15/A/2 hrsz.-ú, 202 m2 alapterületű
 ingatlanokat az alábbi feltételekkel: 
a) a bérlet időtartama a szerződés aláírásának nap-

jától határozatlan időre szól,
b) a bérleti szerződés tárgyát képező ingatlanok te-

kintetében a bérleti díjat összesen 3 898 333 Ft 
+ áfa/hó összegben határozza meg, mely összeg 
évente a KSH által hivatalosan közzétett fo-
gyasztói árindex mértékének megfelelően kor-
rigálandó, 

c) megszerzési díjként, a határozatlan időre szóló 
bérleti jogviszony időtartamának fi gyelembe-
vételével három havi bruttó bérleti díjnak  meg-
felelő összeget, azaz 11 695 000 Ft + áfa össze-
get, valamint 

d) óvadékként öt havi nettó bérleti díjnak megfele-
lő összeget, azaz 19 491 665 Ft-ot állapít meg,

e) a megszerzési díj és az óvadék 2011. december 
31-ig történő, halasztott megfi zetését engedé-
lyezi, 

f) a megállapított bérleti díjon felül a Bérlő köte-
lezettsége a Bérlemény használatával összefüg-
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gésben felmerülő minden üzemeltetési és köz-
üzemi költség megtérítése.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 5. sz. mel-
lékletét képező bérleti szerződést, és felkéri a fő-
polgármestert, hogy gondoskodjon annak a BFVK 
Zrt. útján történő aláírásáról. 

Határidő: 120 nap 
Felelős: Tarlós István 

2311/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény 108. § (1) bekezdésének a) pontja alapján, a 
Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem la-
kás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. 
Kgy. rendelet 2. §, 21. §, 21/A. §, valamint 35. § (1) 
bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva 
és eseti jelleggel magához vonva a Gazdasági Bi-
zottságra átruházott hatáskört 
bérbe adja a Trafó Kortárs Művészetek Háza 
Nonprofi t Kft. (1094 Budapest, Liliom u. 41.) ré-
szére a
• Bp. IX., Liliom u. 41. sz. alatti, 37114  hrsz.-ú, 

1012(1805) m2 alapterületű
 ingatlant az alábbi feltételekkel: 
a) a bérlet időtartama a szerződés aláírásának nap-

jától határozatlan időre szól,
b) a bérleti szerződés tárgyát képező ingatlanok te-

kintetében a bérleti díjat összesen 186 142 Ft + 
áfa/hó összegben határozza meg, mely összeg 
évente a KSH által hivatalosan közzétett fo-
gyasztói árindex mértékének megfelelően kor-
rigálandó, 

c) megszerzési díjként, a határozatlan időre szóló 
bérleti jogviszony időtartamának fi gyelembe-
vételével három havi bruttó bérleti díjnak  meg-
felelő összeget, azaz 558 425 Ft + áfa összeget, 
valamint,

d) óvadékként öt havi nettó bérleti díjnak megfele-
lő összeget, azaz 930 710 Ft-ot állapít meg,

e) a megszerzési díj és az óvadék 2011. december 
31-ig történő, halasztott megfi zetését engedé-
lyezi, 

f) a megállapított bérleti díjon felül a Bérlő köte-
lezettsége a Bérlemény használatával összefüg-
gésben felmerülő minden üzemeltetési és köz-
üzemi költség megtérítése.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 6. sz. mel-
lékletét képező bérleti szerződést, és felkéri a fő-
polgármestert, hogy gondoskodjon annak a BFVK 
Zrt. útján történő aláírásáról. 

Határidő: 120 nap 
Felelős: Tarlós István 

2312/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény 108. § (1) bekezdésének a) pontja alapján, a 

Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem la-
kás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. 
Kgy. rendelet 2. §, 21. §, 21/A. §, valamint 35. § (1) 
bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva 
és eseti jelleggel magához vonva a Gazdasági Bi-
zottságra átruházott hatáskört 
bérbe adja a Szabad Tér Színház Nonprofi t Kft. 
(1122 Budapest, Városmajor 6835/17 hrsz.) részé-
re a
• Bp. XII., Csaba u., 6835/17 hrsz.-ú, 39 849 m2 

alapterületű;
• Bp. XIII., Hollán E. u. 10. sz. alatti, 25120/10/A/2 

hrsz.-ú, 20 m2 alapterületű;
• Bp. XIII., Margitsziget, 23800/3 hrsz.-ú, 3 500 

m2 alapterületű
 ingatlanokat az alábbi feltételekkel: 
a) a bérlet időtartama a szerződés aláírásának nap-

jától határozatlan időre szól,
b) a bérleti szerződés tárgyát képező ingatlanok te-

kintetében a bérleti díjat összesen 1 586 708 Ft 
+ áfa/hó összegben határozza meg, mely összeg 
évente a KSH által hivatalosan közzétett fo-
gyasztói árindex mértékének megfelelően kor-
rigálandó, 

c) megszerzési díjként, a határozatlan időre szóló 
bérleti jogviszony időtartamának fi gyelembe-
vételével három havi bruttó bérleti díjnak  meg-
felelő összeget, azaz 4 760 125 Ft + áfa össze-
get, valamint 

d) óvadékként öt havi nettó bérleti díjnak megfele-
lő összeget, azaz 7 933 540 Ft-ot állapít meg, 

e) a megszerzési díj és az óvadék 2011. december 
31-ig történő, halasztott megfi zetését engedé-
lyezi,

f) a megállapított bérleti díjon felül a Bérlő köte-
lezettsége a Bérlemény használatával összefüg-
gésben felmerülő minden üzemeltetési és köz-
üzemi költség megtérítése.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 7. sz. mel-
lékletét képező bérleti szerződést, és felkéri a fő-
polgármestert, hogy gondoskodjon annak a BFVK 
Zrt. útján történő aláírásáról. 

Határidő: 120 nap 
Felelős: Tarlós István 

2313/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény 108. § (1) bekezdésének a) pontja alapján, a 
Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem la-
kás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. 
Kgy. rendelet 2. §, 21. §, 21/A. §, valamint 35. § (1) 
bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva 
és eseti jelleggel magához vonva a Gazdasági Bi-
zottságra átruházott hatáskört 
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bérbe adja a Centrál Színház Nonprofi t Kft. (1065 
Budapest, Révai u. 18.) részére a
• Bp. VI., Révai u. 20. sz. alatti, 29228/0/A/1 

hrsz.-ú, 106 m2 alapterületű;
• Bp. VI., Révai u. 20. sz. alatti, 29228/0/A/2 

hrsz.-ú, 933 m2 alapterületű;
• Bp. VI., Révai u. 20. sz. alatti, 29228/0/A/3 

hrsz.-ú, 21 m2 alapterületű;
• Bp. VI., Révai u. 20. sz. alatti, 29228/0/A/4 

hrsz.-ú, 57 m2 alapterületű;
• Bp. VI., Révai u. 20. sz. alatti, 29228/0/A/5 

hrsz.-ú, 160 m2 alapterületű;
• Bp. VI., Révai u. 20. sz. alatti, 29228/0/A/6 

hrsz.-ú, 49 m2 alapterületű;
• Bp. VI., Révai u. 20. sz. alatti, 29228/0/A/7 

hrsz.-ú, 121 m2 alapterületű;
• Bp. VI., Révai u. 20. sz. alatti, 29228/0/A/8 

hrsz.-ú, 10 m2 alapterületű;
• Bp. VI., Révai u. 18. sz. alatti, 29227/0/A/1 

hrsz.-ú, 58(320) m2 alapterületű;
• Bp. VI., Révai u. 18. sz. alatti, 29227/0/A/2 

hrsz.-ú, 290(372) m2 alapterületű;
• Bp. VI., Révai u. 18. sz. alatti, 29227/0/A/3 

hrsz.-ú, 277(39) m2 alapterületű;
• Bp. VI., Révai u. 18. sz. alatti, 29227/0/A/4 

hrsz.-ú, 250(263) m2 alapterületű;
• Bp. VI., Révai u. 22. sz. alatti, 29229/0/A/1 

hrsz.-ú, 590 m2 alapterületű
 ingatlanokat az alábbi feltételekkel: 
a) a bérlet időtartama a szerződés aláírásának nap-

jától határozatlan időre szól,
b) a bérleti szerződés tárgyát képező ingatlanok te-

kintetében a bérleti díjat összesen 6 597 333 Ft 
+ áfa/hó összegben határozza meg, mely összeg 
évente a KSH által hivatalosan közzétett fo-
gyasztói árindex mértékének megfelelően kor-
rigálandó, 

c) megszerzési díjként, a határozatlan időre szóló 
bérleti jogviszony időtartamának fi gyelembe-
vételével három havi bruttó bérleti díjnak  meg-
felelő összeget, azaz 19 792 000 Ft + áfa össze-
get, valamint 

d) óvadékként öt havi nettó bérleti díjnak megfele-
lő összeget, azaz 32 986 665 Ft-ot állapít meg,

e) a megszerzési díj és az óvadék 2011. december 
31-ig történő, halasztott megfi zetését engedé-
lyezi, 

f) a megállapított bérleti díjon felül a Bérlő köte-
lezettsége a Bérlemény használatával összefüg-
gésben felmerülő minden üzemeltetési és köz-
üzemi költség megtérítése.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 8. sz. mel-
lékletét képező bérleti szerződést, és felkéri a fő-
polgármestert, hogy gondoskodjon annak a BFVK 
Zrt. útján történő aláírásáról. 

Határidő: 120 nap 
Felelős: Tarlós István 

2314/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény 108. § (1) bekezdésének a) pontja alapján, a 
Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem la-
kás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. 
Kgy. rendelet 2. §, 21. §, 21/A. §, valamint 35. § (1) 
bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva 
és eseti jelleggel magához vonva a Gazdasági Bi-
zottságra átruházott hatáskört 
bérbe adja az Új Színház Nonprofi t Kft. (1065 Bu-
dapest, Paulay E. u. 35.) részére a
• Bp. VI., Paulay E. u. 33. sz. alatti, 29321/0/A/2 

hrsz.-ú, 18 m2 alapterületű;
• Bp. VI., Paulay E. u. 33. sz. alatti, 29321/0/A/3 

hrsz.-ú, 23 m2 alapterületű;
• Bp. VI., Paulay E. u. 33. sz. alatti, 29321/0/A/4 

hrsz.-ú, 7 m2 alapterületű;
• Bp. VI., Paulay E. u. 33. sz. alatti, 29321/0/A/5 

hrsz.-ú, 22 m2 alapterületű;
• Bp. VI., Paulay E. u. 33. sz. alatti, 29321/0/A/6 

hrsz.-ú, 6 m2 alapterületű,
• Bp. VI., Paulay E. u. 33. sz. alatti, 29321/0/A/7 

hrsz.-ú, 34 m2 alapterületű;
• Bp. VI., Paulay E. u. 33. sz. alatti, 29321/0/A/8 

hrsz.-ú, 25 m2 alapterületű;
• Bp. VI., Paulay E. u. 33. sz. alatti, 29321/0/A/9 

hrsz.-ú, 12 m2 alapterületű;
• Bp. VI., Paulay E. u. 33. sz. alatti, 29321/0/A/10 

hrsz.-ú, 144 m2 alapterületű;
• Bp. VI., Paulay E. u. 33. sz. alatti, 29321/0/A/11 

hrsz.-ú, 12 m2 alapterületű;
• Bp. VI., Paulay E. u. 33. sz. alatti, 29321/0/A/12 

hrsz.-ú, 11 m2 alapterületű;
• Bp. VI., Paulay E. u. 33. sz. alatti, 29321/0/A/13 

hrsz.-ú, 12 m2 alapterületű;
• Bp. VI., Paulay E. u. 33. sz. alatti, 29321/0/A/14 

hrsz.-ú, 42 m2 alapterületű;
• Bp. VI., Paulay E. u. 33. sz. alatti, 29321/0/A/15 

hrsz.-ú, 49 m2 alapterületű;
• Bp. VI., Paulay E. u. 33. sz. alatti, 29321/0/A/16 

hrsz.-ú, 52 m2 alapterületű;
• Bp. VI., Paulay E. u. 33. sz. alatti, 29321/0/A/17 

hrsz.-ú, 82 m2 alapterületű;
• Bp. VI., Paulay E. u. 33. sz. alatti, 29321/0/A/18 

hrsz.-ú, 7 m2 alapterületű;
• Bp. VI., Paulay E. u. 35. sz. alatti, 29320 hrsz.-ú, 

1.358 m2 alapterületű;
• Bp. VI., Paulay E. u. 37. sz. alatti, 29319/0/A/2 

hrsz.-ú, 356 m2 alapterületű
 ingatlanokat az alábbi feltételekkel: 
a) a bérlet időtartama a szerződés aláírásának nap-

jától határozatlan időre szól,
b) a bérleti szerződés tárgyát képező ingatlanok te-

kintetében a bérleti díjat összesen 4 007 250 Ft+ 
áfa/hó összegben határozza meg, mely összeg 
évente a KSH által hivatalosan közzétett fo-
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gyasztói árindex mértékének megfelelően kor-
rigálandó, 

megszerzési díjként, a határozatlan időre szóló bér-
leti jogviszony időtartamának fi gyelembe-véte-
lével három havi bruttó bérleti díjnak megfele-
lő összeget, azaz 12 021 750 Ft + áfa összeget, 
valamint,

d) óvadékként öt havi nettó bérleti díjnak megfele-
lő összeget, azaz 20 036 250 Ft-ot állapít meg, 

e) a megszerzési díj és az óvadék 2011. december 
31-ig történő, halasztott megfi zetését engedélyezi,

f) a megállapított bérleti díjon felül a Bérlő köte-
lezettsége a Bérlemény használatával összefüg-
gésben felmerülő minden üzemeltetési és köz-
üzemi költség megtérítése.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 9. sz. mel-
lékletét képező bérleti szerződést, és felkéri a fő-
polgármestert, hogy gondoskodjon annak a BFVK 
Zrt. útján történő aláírásáról. 

Határidő: 120 nap 
Felelős: Tarlós István 

2315/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény 108. § (1) bekezdésének a) pontja alapján, a 
Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem la-
kás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. 
Kgy. rendelet 2. §, 21. §, 21/A. §, valamint 35. § (1) 
bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva 
és eseti jelleggel magához vonva a Gazdasági Bi-
zottságra átruházott hatáskört 
bérbe adja a Thália Színház Nonprofi t Kft. (1065 
Budapest, Nagymező u. 22-24.) részére a 
• Bp. VI., Hajós u. 9. sz. alatti, 29081/0/A/2 

hrsz.-ú, 47 m2 alapterületű;
• Bp. VI., Hegedű u. 7. sz. alatti, 29391 hrsz.-ú, 

444 m2 alapterületű;
• Bp. VI., Mozsár u. 1. sz. alatti, 29064/0/A/7 

hrsz.-ú, 32 m2 alapterületű;
• Bp. VI., Nagymező u. 20. sz. alatti, 29076/0/A/3 

hrsz.-ú, 300 m2 alapterületű;
• Bp. VI., Nagymező u. 22-24. sz. alatti, 

29086/0/A/2 hrsz.-ú, 2.726 m2 alapterületű;
• Bp. VI., Nagymező u. 26. sz. alatti, 29087/0/A/1 

hrsz.-ú, 399 m2 alapterületű;
• Bp. VI., Nagymező u. 8. sz. alatti, 29356/0/A/2 

hrsz.-ú, 808 m2 alapterületű
ingatlanokat az alábbi feltételekkel: 
a) a bérlet időtartama a szerződés aláírásának nap-

jától határozatlan időre szól,
b) a bérleti szerződés tárgyát képező ingatlanok te-

kintetében a bérleti díjat összesen 11 360 900 Ft 
+ áfa/hó összegben határozza meg, mely összeg 
évente a KSH által hivatalosan közzétett fo-
gyasztói árindex mértékének megfelelően kor-
rigálandó, 

c) megszerzési díjként, a határozatlan időre szóló 
bérleti jogviszony időtartamának fi gyelembe-
vételével három havi bruttó bérleti díjnak  meg-
felelő összeget, azaz 34 082 700 Ft + áfa össze-
get, valamint,

d) óvadékként öt havi nettó bérleti díjnak megfele-
lő összeget, azaz 56 804 500 Ft-ot állapít meg,

e) a megszerzési díj és az óvadék 2011. december 
31-ig történő, halasztott megfi zetését engedélyezi, 

f) a megállapított bérleti díjon felül a Bérlő köte-
lezettsége a Bérlemény használatával összefüg-
gésben felmerülő minden üzemeltetési és köz-
üzemi költség megtérítése.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 10. sz. mel-
lékletét képező bérleti szerződést, és felkéri a fő-
polgármestert, hogy gondoskodjon annak a BFVK 
Zrt. útján történő aláírásáról. 

Határidő: 120 nap 
Felelős: Tarlós István 

2316/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény 108. § (1) bekezdésének a) pontja alapján, a 
Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem la-
kás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. 
Kgy. rendelet 2. §, 21. §, 21/A. §, valamint 35. § (1) 
bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva 
és eseti jelleggel magához vonva a Gazdasági Bi-
zottságra átruházott hatáskört 
bérbe adja a Budapest Bábszínház Nonprofi t Kft. 
(1062 Budapest, Andrássy út 69.) részére a 
• Szentendre, Ady E. u. 15. sz. alatti, 4819 hrsz.-ú, 

1 234 m2 alapterületű;
• Bp. VI., Hunyadi tér 10. sz. alatti, 29493/0/A/1 

hrsz.-ú, 48 m2 alapterületű;
• Bp. VI., Rózsa F. u. 52. sz. alatti, 29529/0/A/26 

hrsz.-ú, 72 m2 alapterületű;
• Bp. VI., Rózsa F. u. 54. sz. alatti, 29530/0/A/12 

hrsz.-ú, 72 m2 alapterületű;
• Bp. VI., Vörösmarty M. u. 31. sz. alatti, 

29496/0/A/1 hrsz.-ú, 126 m2 alapterületű;
• Bp. VI., Vörösmarty M. u. 31. sz. alatti, 

29496/0/A/2 hrsz.-ú, 51 m2 alapterületű;
• Bp. VI., Vörösmarty M. u. 31. sz. alatti, 

29496/0/A/4 hrsz.-ú, 58 m2 alapterületű;
• Bp. VI., Vörösmarty M. u. 33. sz. alatti, 

29497/0/A/3 hrsz.-ú, 34 m2 alapterületű
ingatlanokat az alábbi feltételekkel: 
a) a bérlet időtartama a szerződés aláírásának nap-

jától határozatlan időre szól,
b) a bérleti szerződés tárgyát képező ingatlanok te-

kintetében a bérleti díjat összesen 599 890 Ft + 
áfa/hó összegben határozza meg, mely összeg 
évente a KSH által hivatalosan közzétett fo-
gyasztói árindex mértékének megfelelően kor-
rigálandó, 
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c) megszerzési díjként, a határozatlan időre szóló 
bérleti jogviszony időtartamának fi gyelembe-
vételével három havi bruttó bérleti díjnak  meg-
felelő összeget, azaz 1 799 670 Ft + áfa össze-
get, valamint

d) óvadékként öt havi nettó bérleti díjnak megfele-
lő összeget, azaz 2 999 450 Ft-ot állapít meg,

e) a megszerzési díj és az óvadék 2011. december 
31-ig történő, halasztott megfi zetését engedé-
lyezi, 

f) a megállapított bérleti díjon felül a Bérlő köte-
lezettsége a Bérlemény használatával összefüg-
gésben felmerülő minden üzemeltetési és köz-
üzemi költség megtérítése.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 11. sz. mel-
lékletét képező bérleti szerződést, és felkéri a fő-
polgármestert, hogy gondoskodjon annak a BFVK 
Zrt. útján történő aláírásáról. 

Határidő: 120 nap 
Felelős: Tarlós István 

2317/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény 108. § (1) bekezdésének a) pontja alapján, a 
Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem la-
kás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. 
Kgy. rendelet 2. §, 21. §, 21/A. §, valamint 35. § (1) 
bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva 
és eseti jelleggel magához vonva a Gazdasági Bi-
zottságra átruházott hatáskört 
bérbe adja a Katona József Színház Nonprofi t Kft. 
(1052 Budapest, Petőfi  S. u. 6.) részére a 
• Bp. V., Ferenciek tere 11. sz. alatti, 24305/0/A/6 

hrsz.-ú, 64 m2 alapterületű;
• Bp. V., Ferenciek tere 11. sz. alatti, 24305/0/A/8 

hrsz.-ú, 148 m2 alapterületű;
• Bp. V., Ferenciek tere 4. sz. alatti, 24005/0/A/1 

hrsz.-ú, 434 m2 alapterületű;
• Bp. V., Ferenciek tere 4. sz. alatti, 24005/0/A/45 

hrsz.-ú, 23 m2 alapterületű;
• Bp. V., Ferenciek tere 4. sz. alatti, 24005/0/A/46 

hrsz.-ú, 202 m2 alapterületű;
• Bp. V., Haris köz  5. sz. alatti, 24301/6/A/1 

hrsz.-ú, 203 m2 alapterületű;
• Bp. V., Haris köz  5. sz. alatti, 24301/6/A/8 

hrsz.-ú,135 m2 alapterületű;
• Bp. V., Haris köz  5. sz. alatti, 24301/6/A/10 

hrsz.-ú, 203 m2 alapterületű;
• Bp. V., Kossuth L. u. 3. sz. alatti, 24189/2 

hrsz.-ú, 35 m2 alapterületű;
• Bp. V., Petőfi  S. u. 6. sz. alatti, 24302/0/A/1 

hrsz.-ú, 175 m2 alapterületű;
• Bp. V., Petőfi  S. u. 6. sz. alatti, 24302/0/A/2 

hrsz.-ú, 222 m2 alapterületű;
• Bp. V., Petőfi  S. u. 6. sz. alatti, 24302/0/A/3 

hrsz.-ú, 249 m2 alapterületű;

• Bp. V., Petőfi  S. u. 6. sz. alatti, 24302/0/A/4 
hrsz.-ú, 283 m2 alapterületű;

• Bp., V. Petőfi  S. u. 6. sz. alatti, 24302/0/A/5 
hrsz.-ú, 36 m2 alapterületű,

• Bp. V., Petőfi  S. u. 6. sz. alatti, 24302/0/A/6 
hrsz.-ú, 1.077 m2 alapterületű;

• Bp. V., Petőfi  S. u. 6. sz. alatti, 24302/0/A/10 
hrsz.-ú, 256 m2 alapterületű 

ingatlanokat az alábbi feltételekkel: 
a) a bérlet időtartama a szerződés aláírásának nap-

jától határozatlan időre szól,
b) a bérleti szerződés tárgyát képező ingatlanok te-

kintetében a bérleti díjat összesen 7 312 000 Ft 
+ áfa/hó összegben határozza meg, mely összeg 
évente a KSH által hivatalosan közzétett fo-
gyasztói árindex mértékének megfelelően kor-
rigálandó, 

c) megszerzési díjként, a határozatlan időre szóló 
bérleti jogviszony időtartamának fi gyelembe-
vételével három havi bruttó bérleti díjnak  meg-
felelő összeget, azaz 21 936 000 Ft + áfa össze-
get, valamint

d) óvadékként öt havi nettó bérleti díjnak megfele-
lő összeget, azaz 36 560 000 Ft-ot állapít meg,

e) a megszerzési díj és az óvadék 2011. december 
31-ig történő, halasztott megfi zetését engedé-
lyezi, 

f) a megállapított bérleti díjon felül a Bérlő köte-
lezettsége a Bérlemény használatával összefüg-
gésben felmerülő minden üzemeltetési és köz-
üzemi költség megtérítése.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 12. sz. mel-
lékletét képező bérleti szerződést, és felkéri a fő-
polgármestert, hogy gondoskodjon annak a BFVK 
Zrt. útján történő aláírásáról. 

Határidő: 120 nap 
Felelős: Tarlós István 

2318/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény 108. § (1) bekezdésének a) pontja alapján, a 
Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem la-
kás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. 
Kgy. rendelet 2. §, 21. §, 21/A. §, valamint 35. § (1) 
bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva 
és eseti jelleggel magához vonva a Gazdasági Bi-
zottságra átruházott hatáskört 
bérbe adja a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház 
(1061 Budapest, Jókai tér 10.) részére a 
• Szentendre, Tulipán u. 1. sz. alatti, 4820 hrsz.-ú, 

744 m2 alapterületű;
• Bp. VI,. Andrássy út 74. sz. alatti, 28661/0/A/1 

hrsz.-ú, 50 m2 alapterületű;
• Bp. VI., Andrássy út 74. sz. alatti, 28661/0/A/3 

hrsz.-ú, 69 m2 alapterületű;
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Bp. VI., Andrássy út 74. sz. alatti, 28661/0/A/4 
hrsz.-ú, 24 m2 alapterületű;

• Bp. VI., Andrássy út 77. sz. alatti, 29533/0/A/1 
hrsz.-ú, 230 m2 alapterületű;

• Bp. VI., Jókai tér 10. sz. alatti, 29056/0/A/1 
hrsz.-ú, 1.153 m2 alapterületű;

• Bp. VI., Jókai tér 10. sz. alatti, 29056/0/A/2 
hrsz.-ú, 46 m2 alapterületű;

• Bp. VI., Jókai tér 3. sz. alatti, 29066/0/A/19 
hrsz.-ú, 65 m2 alapterületű;

• Bp. VI., Vörösmarty M. u. 31. sz. alatti, 
29496/0/A/5 hrsz.-ú, 30 m2 alapterületű

 ingatlanokat az alábbi feltételekkel: 
a) a bérlet időtartama a szerződés aláírásának nap-

jától határozatlan időre szól,
b) a bérleti szerződés tárgyát képező ingatlanok te-

kintetében a bérleti díjat összesen 1 796 104 Ft 
+ áfa/hó összegben határozza meg, mely összeg 
évente a KSH által hivatalosan közzétett fo-
gyasztói árindex mértékének megfelelően kor-
rigálandó, 

c) megszerzési díjként, a határozatlan időre szóló 
bérleti jogviszony időtartamának fi gyelembe-
vételével három havi bruttó bérleti díjnak meg-
felelő összeget, azaz 5 388 313 Ft + áfa össze-
get, valamint

d) óvadékként öt havi nettó bérleti díjnak megfele-
lő összeget, azaz 8 980 520 Ft-ot állapít meg. 

e) a megszerzési díj és az óvadék 2011. december 
31-ig történő, halasztott megfi zetését engedé-
lyezi,

f) a megállapított bérleti díjon felül a Bérlő köte-
lezettsége a Bérlemény használatával összefüg-
gésben felmerülő minden üzemeltetési és köz-
üzemi költség megtérítése.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 13. sz. mel-
lékletét képező bérleti szerződést, és felkéri a fő-
polgármestert, hogy gondoskodjon annak a BFVK 
Zrt. útján történő aláírásáról. 

Határidő: 120 nap 
Felelős: Tarlós István 

2319/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény 108. § (1) bekezdésének a) pontja alapján, a 
Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem la-
kás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. 
Kgy. rendelet 2. §, 21. §, 21/A. §, valamint 35. § (1) 
bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva 
és eseti jelleggel magához vonva a Gazdasági Bi-
zottságra átruházott hatáskört 
bérbe adja a Radnóti Miklós Színház Nonprofi t Kft. 
(1065 Budapest, Nagymező u. 11.) részére a 
• Bp. VI., Andrássy út 31. sz. alatti, 29336/0/A/9 

hrsz.-ú, 160 m2 alapterületű;

• Bp. VI., Andrássy út 35. sz. alatti, 29378/0/A/27 
hrsz.-ú, 24 m2 alapterületű;

• Bp. VI., Andrássy út 31. sz. alatti, 29378/0/A/28 
hrsz.-ú, 116 m2 alapterületű;

• Bp. VI., Andrássy út 37. sz. alatti, 29379/0/A/3 
hrsz.-ú, 211 m2 alapterületű;

• Bp. VI., Nagymező u. 11. sz. alatti, 29377/0/A/16 
hrsz.-ú, 697 m2 alapterületű;

• Bp. VI., Nagymező u. 7. sz. alatti, 29375/0/A/15 
hrsz.-ú, 28 m2 alapterületű;

• Bp. VI., Paulay E.  u. 67. sz. alatti, 29393/1/A/1 
hrsz.-ú, 46 m2 alapterületű;

• Bp. VI., Vasvári P. u. 9. sz. alatti, 29344/0/A/28 
hrsz.-ú, 49 m2 alapterületű

ingatlanokat az alábbi feltételekkel: 
a) a bérlet időtartama a szerződés aláírásának nap-

jától határozatlan időre szól,
b) a bérleti szerződés tárgyát képező ingatlanok te-

kintetében a bérleti díjat összesen 2 339 083 Ft 
+ áfa/hó összegben határozza meg, mely összeg 
évente a KSH által hivatalosan közzétett fo-
gyasztói árindex mértékének megfelelően kor-
rigálandó, 

c) megszerzési díjként, a határozatlan időre szóló 
bérleti jogviszony időtartamának fi gyelembe-
vételével három havi bruttó bérleti díjnak  meg-
felelő összeget, azaz 7 017 250 Ft + áfa össze-
get, valamint

d) óvadékként öt havi nettó bérleti díjnak megfele-
lő összeget, azaz 11 695 415 Ft-ot állapít meg,

e) a megszerzési díj és az óvadék 2011. december 
31-ig történő, halasztott megfi zetését engedé-
lyezi, 

f) a megállapított bérleti díjon felül a Bérlő köte-
lezettsége a Bérlemény használatával összefüg-
gésben felmerülő minden üzemeltetési és köz-
üzemi költség megtérítése.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 14. sz. mel-
lékletét képező bérleti szerződést, és felkéri a fő-
polgármestert, hogy gondoskodjon annak a BFVK 
Zrt. útján történő aláírásáról. 

Határidő: 120 nap 
Felelős: Tarlós István 

2320/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény 108. § (1) bekezdésének a) pontja alapján, a 
Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem la-
kás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. 
Kgy. rendelet 2. §, 21. §, 21/A. §, valamint 35. § (1) 
bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva 
és eseti jelleggel magához vonva a Gazdasági Bi-
zottságra átruházott hatáskört 
bérbe adja a Vígszínház Nonprofi t Kft. (1136 Buda-
pest, Pannónia u. 1.) részére a 
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• Bp. V., Váci u. 9. sz. alatti, 24386/0/A/1 hrsz.-ú, 
394 m2 alapterületű;

• Bp. V., Váci u. 9. sz. alatti, 24386/0/A/2 hrsz.-ú, 
129 m2 alapterületű;

• Bp. V., Váci u. 9. sz. alatti, 24386/0/A/12 
hrsz.-ú, 835 m2 alapterületű;

• Bp. V., Váci u. 9. sz. alatti, 24386/0/A/17 
hrsz.-ú, 420 m2 alapterületű;

• Bp. V., Váci u. 9. sz. alatti, 24386/0/A/19 
hrsz.-ú, 45 m2 alapterületű;

• Bp. V., Váci u. 9. sz. alatti, 24386/0/A/20 
hrsz.-ú, 28 m2 alapterületű;

• Bp. XIII., Ditrói M. u. 3. sz. alatti, 25093/0/A/3 
hrsz.-ú, 72 m2 alapterületű;

• Bp. XIII., Pannónia u. 10. sz. alatti, 25101/1/A/1 
hrsz.-ú, 28 m2 alapterületű;

• Bp. XIII., Pannónia u. 10. sz. alatti, 25101/1/A/2 
hrsz.-ú, 452 m2 alapterületű;

• Bp. XIII., Pannónia u. 4. sz. alatti, 25098/0/A/22 
hrsz.-ú, 92 m2 alapterületű;

• Bp. XIII., Pannónia u. 4. sz. alatti, 25098/0/A/23 
hrsz.-ú, 151 m2 alapterületű;

• Bp. XIII., Pannónia u. 4. sz. alatti, 25098/0/A/24 
hrsz.-ú, 42 m2 alapterületű;

• Bp. XIII., Pannónia u. 6. sz. alatti, 25099/0/A/28 
hrsz.-ú, 474 m2 alapterületű;

• Bp. XIII., Pannónia u. 8. sz. alatti, 25100/0/A/2 
hrsz.-ú, 52 m2 alapterületű;

• Bp. XIII., Pannónia u. 8. sz. alatti, 25100/0/A/3 
hrsz.-ú, 124 m2 alapterületű;

• Bp. XIII., Pannónia u. 8. sz. alatti, 25100/0/A/4 
hrsz.-ú, 95 m2 alapterületű;

• Bp. XIII., Pannónia u. 8. sz. alatti, 25100/0/A/5 
hrsz.-ú, 189 m2 alapterületű;

• Bp. XIII., Szent István krt. 14. sz. alatti, 25096 
hrsz.-ú, 3 079 m2 alapterületű;

• Bp. XIII., Szent István krt. 16. sz. alatti, 
25094/0/A/49 hrsz.-ú, 186 m2 alapterületű;

• Bp. XIII., Vígszínház u. 5. sz. alatti, 25091/0/A/5  
hrsz.-ú, 126 m2 alapterületű

ingatlanokat az alábbi feltételekkel: 
a) a bérlet időtartama a szerződés aláírásának nap-

jától határozatlan időre szól,
b) a bérleti szerződés tárgyát képező ingatlanok te-

kintetében a bérleti díjat összesen 26 923 767 Ft 
+ áfa/hó összegben határozza meg, mely összeg 
évente a KSH által hivatalosan közzétett fo-
gyasztói árindex mértékének megfelelően kor-
rigálandó, 

c) megszerzési díjként, a határozatlan időre szóló 
bérleti jogviszony időtartamának fi gyelembe-
vételével három havi bruttó bérleti díjnak  meg-
felelő összeget, azaz 80.771.300 Ft + áfa össze-
get, valamint

d) óvadékként öt havi nettó bérleti díjnak meg-
felelő összeget, azaz 134 618 835 Ft-ot állapít 
meg. 

e) a megállapított bérleti díjon felül a Bérlő köte-
lezettsége a Bérlemény használatával összefüg-
gésben felmerülő minden üzemeltetési és köz-
üzemi költség megtérítése.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 15. sz. mel-
lékletét képező bérleti szerződést, és felkéri a fő-
polgármestert, hogy gondoskodjon annak a BFVK 
Zrt. útján történő aláírásáról. 

Határidő: 120 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 31. pontja: Budapest Film Zrt. alapító 
okiratának módosítása.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2321/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
a Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zrt. 
legfőbb szerveként (alapítójaként) a Vagyonrende-
let 52. § (1) bekezdésében szabályozott hatásköré-
ben eljárva jóváhagyja a Társaság alapító okiratá-
nak módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete 
szerinti tartalommal, valamint a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az elő-
terjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és 
felhatalmazza a főpolgármestert a Társaság vezető 
tisztségviselőinek az alapítói döntésről való egyide-
jű értesítése mellett ezen dokumentumok aláírásá-
ra. 

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 32. pontja: A FIMŰV Zrt. és a BFVK Zrt. 
egyesülését követően létrejövő új társaság közszolgálta-
tási keretszerződése és az időarányos 2011. évi Éves Köz-
szolgáltatási Szerződése. 

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2322/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 40. §-a alap-
ján jóváhagyja és megköti a FIMŰV Zrt.-vel egye-
sült BFVK Zrt. közszolgáltatási keretszerződését 
az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti, továb-
bá az időarányos 2011. évi Éves Közszolgáltatási 
Szerződést az előterjesztés 2. számú melléklete sze-
rinti tartalommal. Egyidejűleg felhatalmazza a fő-
polgármestert a szerződések aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 
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2323/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
A BFVK Zrt. 2011. évi Közszolgáltatási Szerződé-
sében foglalt feladatok végrehajtásának fedezete-
ként a 2011. szeptember-decemberi időszakra egy-
szeri jelleggel az alábbi bevételi és kiadási címek 
előirányzatait módosítja:
– a „7231 BFVK közszolgáltatás” cím elői-

rányzatát csökkenti 191 635 E Ft-tal, a „7246 
FIMŰV közszolgáltatás” cím kiadási előirány-
zatát csökkenti  435 642 E Ft-tal (170-es törzs-
számon 210 642 E Ft-tal, 098-as törzsszámon 
225 000 E Ft-tal), a „7211 Vállalkozási és va-
gyonkezelési feladatok” cím kiadási előirányza-
tát csökkenti 2 250 E Ft-tal a 082 törzsszámon, 
a „8513 Tárgyi eszközök, immateriális javak ér-
tékesítése” cím bevételi előirányzatát megeme-
li 130 000 E Ft-tal, egyidejűleg megemeli az új 
„72…. BFVK közszolgáltatás” cím dologi kiadá-
sok (áfával) előirányzatát 759 527 E Ft-tal, ebből

– 074-es törzsszám: településrendezési feladatok 
(Városfejlesztési koncepció) 73 755 E Ft;

– 083-as törzsszám: ingatlanértékesítés és 
portfólió kezelés 93 251 E Ft;

– 088-as törzsszám: lakásgazdálkodási feladatok 
265 001 E Ft;

– 089-es törzsszám: vagyongazdálkodási felada-
tok 327 520 E Ft.

Egyben felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsoló-
dó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot ter-
jessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 2011. évi költségvetési rendelet soron kö-
vetkező módosítása

Felelős: Tarlós István 

A napirend 33. pontja: Bp. XII. kerület, 10505/2 
hrsz.-ú ingatlanon lévő potenciál-mérőszekrény elbontá-
sához tulajdonosi hozzájárulás.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2324/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 17. §-ában 
biztosított jogkörében eljárva a Fővárosi Önkor-
mányzat tulajdonában álló 10505/2 hrsz.-on felvett 
ingatlanon lévő potenciál-mérőszekrény elbontásá-
hoz a benyújtott műszaki tervdokumentáció szerint 
a tulajdonosi hozzájárulást megadja azzal, hogy a 
kivitelező köteles saját költségén a bontott anyag 
elszállításáról gondoskodni. A tulajdonosi hozzájá-
rulás a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásá-
val együtt érvényes, azokat nem pótolja.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 34. pontja: Budapest XV. kerület 81566 
hrsz. ingatlan felajánlása vételre.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2325/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szó-
ló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 8. § (7) 
bekezdése, valamint 18. § b) pontja alapján Do-
bos László tulajdonos által a Budapest XV. kerület 
81566 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó kisajátítá-
si kártalanítási kérelmét elutasítja, mivel a törvényi 
feltételek nem állnak fenn, és a tulajdonos eladási 
ajánlatát nem fogadja el. 

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 35. pontja: Budapest XI. kerület, 43980 
hrsz. ingatlan felajánlása vételre.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2326/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szó-
ló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 8. § (7) 
bekezdése, valamint 18. § b) pontja alapján Márk 
Róbert, Spanner Márta, Márk Ildikó és Márk Re-
gina tulajdonosok által a Budapest XI. ker. belterü-
let, 43980 hrsz.-ú, 1116 Budapest, Olajbogyó utca 
3. szám alatti ingatlanra vonatkozó kártalanítási ké-
relmet elutasítja, mivel a törvényi feltételek nem 
állnak fenn, és a tulajdonosok eladási ajánlatát nem 
fogadja el.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 36. pontja: A Vízkutató Területhasznosí-
tó Kft. beolvadása a BFVK Zrt.-be. 

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2327/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. leg-
főbb szerveként eljárva a Fővárosi Önkormány-
zat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdono-
si jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) 
Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglal-
tak alapján egyetért Budapest Főváros Vagyonke-
zelő Központ Zrt. és a Vízkutató Területhasznosító 
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Kft. egyesülésének (kedvezményezett átalakulás) 
szándékával oly módon, hogy a Vízkutató Terü-
lethasznosító Kft. beolvad a Budapest Főváros Va-
gyonkezelő Központ Zrt.-be, így a jogutód társaság 
a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. 
lesz. A beolvadással kapcsolatban jóváhagyja, hogy 
az átalakulási vagyonmérleg-tervezet fordulónapja 
2011. december 31-e legyen, és megbízza a Buda-
pest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. Igazgató-
ságát és a Vízkutató Területhasznosító Kft. ügyve-
zetőjét a vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezet, 
a beolvadással összefüggő, jogszabályban előírt 
egyéb okiratok, valamint az egyesülési szerződés-
tervezet elkészítésére. 

Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István 

2328/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. leg-
főbb szerveként (alapítójaként) eljárva a Fővárosi 
Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak felet-
ti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. 
(XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (2) bekezdésé-
ben a főpolgármesterre átruházott hatáskört eseti 
jelleggel magához vonva, a beolvadással kapcsola-
tosan jóváhagyja, hogy az eljáró független könyv-
vizsgáló Lőrincz Dezső (MKVK nyilvántartási 
szám: 006085) legyen. 

Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István 

2329/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
A Vízkutató Területhasznosító Kft. legfőbb szerve-
ként eljárva a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, 
a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 
52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján egyetért 
Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. és 
a Vízkutató Területhasznosító Kft. egyesülésének 
(kedvezményezett átalakulás) szándékával oly mó-
don, hogy a Vízkutató Területhasznosító Kft. be-
olvad a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ 
Zrt.-be, így a jogutód társaság a Budapest Főváros 
Vagyonkezelő Központ Zrt. lesz. A beolvadással 
kapcsolatban jóváhagyja, hogy az átalakulási va-
gyonmérleg-tervezet fordulónapja 2011. december 
31-e legyen és megbízza a Budapest Főváros Va-
gyonkezelő Központ Zrt. Igazgatóságát és a Vízku-
tató Területhasznosító Kft. ügyvezetőjét a vagyon-
mérleg- és vagyonleltár-tervezet, a beolvadással 
összefüggő, jogszabályban előírt egyéb okiratok, 
valamint az egyesülési szerződéstervezet elkészí-
tésére.

Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István 

2330/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
A Vízkutató Területhasznosító Kft. legfőbb szerve-
ként (alapítójaként) eljárva a Fővárosi Önkormány-
zat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. 
Kgy. rendelet 52. § (2) bekezdésében a főpolgár-
mesterre átruházott hatáskört eseti jelleggel magá-
hoz vonva, a beolvadással kapcsolatosan jóváhagy-
ja, hogy az eljáró független könyvvizsgáló Lőrincz 
Dezső (MKVK nyilvántartási szám: 006085) le-
gyen.

Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 37. pontja: A IX. kerületi Önkormányzat-
tal a IX., Bakáts tér 10. szám alatti ingatlanra kötött cse-
reszerződés.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2331/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 18. § b) pont-
ja alapján felbontja a volt Schöpf-Merei Ágost kór-
ház épülete (Bakáts tér 10. szám alatti, 36873/0/A/1, 
36873/0/B/1, 36873/0/C/1 hrsz.-ú ingatlanok), va-
lamint az Erkel u. 18. szám alatti ingatlan (36816 
hrsz.) tárgyában 2010. október 1-jén kötött adásvé-
tellel vegyes csereszerződést, valamint a kapcsoló-
dó pénzeszközátadásáról szóló megállapodást. En-
nek érdekében jóváhagyja és megköti a Budapest 
Főváros Ferencváros IX. kerület Önkormányzattal 
a felbontásról szóló 7. sz. melléklet szerinti megál-
lapodást, és felhatalmazza a főpolgármestert annak 
aláírására. 

Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István

2332/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Bakáts tér 9. 
szám alatti társasház földszintjén lévő 36888/0/A/2 
hrsz.-ú helyiség Bakáts tér 9. szám alatti társasház 
felőli önálló bejáratának műszaki kialakíthatósá-
ga érdekében kezdeményezzen tárgyalásokat a IX. 
kerület Ferencváros Önkormányzatával, és annak 
eredménye függvényében készüljön előterjesztés a 
36888/0/A/2 hrsz.-ú helyiség kérdésében.

Határidő: 180 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 38. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás a 
Bp. VII. kerület, Károly krt. 13-15. szám alatti helyiség 
cégfeliratcseréjéhez. 

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2333/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 75/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelet 
17. §-ában foglaltak alapján úgy dönt, hogy a Nova 
Gyógyszertárak Zrt. kérelmére a Bp. VII. ker., Ká-
roly krt. 13-15. szám alatti 34215/1/A/3 hrsz.-ú 
helyiség engedélyezési tervdokumentáció szerinti 
cégfeliratának elhelyezéséhez tulajdonosi hozzájá-
rulást ad azzal, hogy a munkálatok elvégzése a Fő-
városi Önkormányzat számára pénzügyi kötelezett-
séggel nem járhat. Jelen hozzájárulás nem mentesít 
a munkálatok elvégzéséhez szükséges egyéb enge-
délyek beszerzési kötelezettsége alól.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 39. pontja: Döntés a Fővárosi Önkor-
mányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekin-
tetében.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2334/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
a 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és 
a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 74. §-ban 
biztosított jogával élve a Bp. V. ker. 24398/0/A/17 
hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Apáczai 
Csere János u. 3. II/17. sz. alatt található, 101 m2 
alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös 
tulajdonból hozzá tartozó 373/10000 tulajdoni há-
nyaddal 20 000 000 Ft vételáron a Bybrook Kft. 
mint vevő részére történő elidegenítése során elő-
vásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

2335/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat 
aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

2336/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és 
a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 74. §-ban 
biztosított jogával élve a Bp. V. ker. 24288/0/A/86 
hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Petőfi  
Sándor u. 3. földszintjén található, 10 m2 alapterü-
letű, egyéb helyiség megnevezésű ingatlan, a közös 
tulajdonból hozzá tartozó 17/10000 tulajdoni há-
nyaddal 1 456 000 Ft vételáron az Ars Medica Lé-

zerklinika Kft. mint vevő részére történő elidegení-
tése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

2337/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat 
aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

2338/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és 
a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 74. §-ban 
biztosított jogával élve a Bp. V. ker. 24463/0/A/29 
hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Erzsé-
bet tér 1. III/7. sz. alatt található, 68 m2 alapterüle-
tű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdon-
ból hozzá tartozó 341/10000 tulajdoni hányaddal 
22 000 000 Ft vételáron Ayman Saleh mint vevő 
részére történő elidegenítése során elővásárlási jo-
gával nem kíván élni.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

2339/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat 
aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

2340/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben 
és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) 
bekezdésében biztosított jogával élve a Bp. V. ker. 
24548/0/A/5 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. 
V. ker., Hercegprímás u. 3. I/2. sz. alatt található, 
125 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a 
közös tulajdonból hozzá tartozó 125/2006 tulajdoni 
hányaddal 50 000 000 Ft vételáron a MASTERFIN 
R.E. Magyarország Kft. mint vevő részére történő 
elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván 
élni.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

2341/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat 
aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

2342/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és 
a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 74. §-ban 
biztosított jogával élve a Bp. V. ker. 24247/0/A/16 
hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Sem-
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melweis u. 9. III. em. 8/a. sz. alatt található, 70 m2 
alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös 
tulajdonból hozzá tartozó 294/10000 tulajdoni há-
nyaddal 21.350.000 Ft vételáron Streitmann Nor-
bert mint vevő részére történő elidegenítése során 
elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

2343/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat 
aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

2344/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és 
a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 74. §-ban 
biztosított jogával élve a Bp. V. ker. 24463/0/A/12 
hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Erzsé-
bet tér 1. I/4. sz. alatt található, 86 m2 alapterületű, 
lakás megnevezésű ingatlan ½ tulajdoni hányadá-
nak 10 000 000 Ft megváltási áron dr. Farkas Győ-
ző mint ½ arányú tulajdonostárs részére a közös 
tulajdon megszüntetése útján történő átruházása so-
rán az elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

2345/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat 
aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

2346/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben, 
a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 74. §-ban 
és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) 
bekezdésében biztosított jogával élve a Bp. V. ker. 
24487/0/A/86 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. 
V. ker., Dorottya u. 6. V. emelet 525. sz. alatt ta-
lálható, 124 m2 alapterületű, lakás megnevezésű in-
gatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 77/10000 
tulajdoni hányaddal, vételára: 526 653 EUR; vala-
mint a Bp. V. ker. 24487/0/A/1 hrsz. alatt felvett, 
a Teremgarázs 77/10000 tulajdoni hányadát kitevő, 
GA089 számmal jelölt beálló, a közös tulajdonban 
maradó telekből, építményrészekből és felszerelé-
sekből 10/10000 tulajdoni illetőséggel, vételára: 
26.667 EUR; és a Bp. V. ker. 24487/0/A/1 hrsz. alatt 
felvett, a Teremgarázs 77/10000 tulajdoni hányadát 
kitevő, GA090 számmal jelölt beálló, a közös tulaj-
donban maradó telekből, építményrészekből és fel-
szerelésekből 10/10000 tulajdoni illetőséggel, vé-
telára: 26 666 EUR; mindösszesen: 579 986 EUR, 
azaz 155 436 428 Ft vételáron a DELT Real Estates 

Kft. mint vevő részére történő elidegenítése során 
elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

2347/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat 
aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

2348/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben, 
a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 74. §-ban 
és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) 
bekezdésében biztosított jogával élve a Bp. V. ker. 
24487/0/A/87 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. 
V. ker., Dorottya u. 6. V. emelet 526. sz. alatt ta-
lálható, 108 m2 alapterületű, lakás megnevezésű in-
gatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 67/10000 
tulajdoni hányaddal, vételára: 453 347 EUR; vala-
mint a Bp. V. ker. 24487/0/A/1 hrsz. alatt felvett, 
a Teremgarázs 77/10000 tulajdoni hányadát kitevő, 
GA088 számmal jelölt beálló, a közös tulajdonban 
maradó telekből, építményrészekből és felszerelé-
sekből 10/10000 tulajdoni illetőséggel; vételára: 
26 667 EUR; mindösszesen: 480 014 EUR, azaz 
128 643 752 Ft vételáron a DELT Real Estates Kft. 
mint vevő részére történő elidegenítése során elő-
vásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

2349/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat 
aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

2350/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és 
a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 74. §-ban 
biztosított jogával élve a Bp. V. ker. 24238/0/A/14 
hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Károly 
krt. 26. I/1. sz. alatt található, 59 m2 alapterüle-
tű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdon-
ból hozzá tartozó 120/10000 tulajdoni hányaddal, 
16 520 000 Ft vételáron Ferenczi Attila és Ferenczi 
Márta mint vevők részére történő elidegenítése so-
rán elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

2351/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat 
aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 
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2352/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és 
a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 74. §-ban 
biztosított jogával élve a Bp. V. ker. 23893/0/A/14 
hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Váci 
u. 55. II/11. sz. alatt található, 100 m2 alapterüle-
tű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdon-
ból hozzá tartozó 74/1000 tulajdoni hányaddal, 
12 000 000 Ft vételáron a SFINGE Ingatlan Hasz-
nosító Kft. mint vevő részére történő elidegenítése 
során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

2353/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat 
aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

2354/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben 
és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) 
bekezdésében biztosított jogával élve a Bp. V. ker. 
24530/0/A/58 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. 
V. ker., Október 6. u. 3. III/25. sz. alatt található, 
131 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a 
közös tulajdonból hozzá tartozó 214/10000 tulajdo-
ni hányaddal 50 600 000 Ft vételáron Murányi Mó-
nika mint vevő részére történő elidegenítése során 
elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

2355/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat 
aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

2356/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben 
és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) 
bekezdésében biztosított jogával élve a Bp. V. ker. 
24577/0/A/25 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. 
V. ker., Vigyázó Ferenc u. 4. III/1. sz. alatt találha-
tó, 101 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingat-
lan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 440/10000 
tulajdoni hányaddal, vételára: 46 500 000 Ft; va-
lamint a Bp. V. ker. 24577/0/A/26 hrsz. alatt fel-
vett, természetben Bp. V. ker., Vigyázó Ferenc u. 
4. III/2. sz. alatt található, 95 m2 alapterületű, lakás 
megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá 
tartozó 413/10000 tulajdoni hányaddal, vételára: 
46 500 000 Ft; mindösszesen 93 000 000 Ft vétel-
áron a Camp Leaders Hungary Kft. mint vevő ré-

szére történő elidegenítése során elővásárlási jogá-
val nem kíván élni.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

2357/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat 
aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 40. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás ké-
rése a Vízivárosi Óvoda fotovoltaikus villamos energia 
kiserőmű kiépítéséhez.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2358/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
75/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelet 17. §-ában 
foglaltak alapján megadja a tulajdonosi hozzájárulást 
ahhoz, hogy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában 
álló Budapest I. kerület, Iskola utca 44. szám alatti 
14103 hrsz.-ú ingatlan tekintetében a Budapest I. ke-
rület Budavári Önkormányzat pályázatot nyújthasson 
be az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett Kö-
zép-magyarországi Operatív Program Megújuló ener-
giahordozó- felhasználás növelése című KMOP-3.3.3 
azonosító számú pályázatára a Lasetzky Frigyes által 
2011. júliusban készített műszaki leírás és engedélye-
zési terv alapján. A pályázat benyújtását ahhoz a felté-
telhez köti, hogy a munkálatok elvégzése a Fővárosi 
Önkormányzat számára pénzügyi kötelezettséggel 
nem járhat. Jelen hozzájárulás nem mentesít a munká-
latok elvégzéséhez szükséges egyéb engedélyek be-
szerzési kötelezettsége alól.
Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 4. számú 
mellékleteként csatolt tulajdonosi hozzájárulás alá-
írására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 41. pontja: Javaslat a Közraktárak fej-
lesztéshez kapcsolódó CET 0.8, 0.9, 0.10, 0.11, 1.11, 
1.15, 2.5, 2.16, 2.18A számú bérlemények versenyezteté-
si eljárásának megindítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2359/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
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75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (2) be-
kezdése alapján a Budapest IX., Fővám tér 11-12. 
szám alatt található épületegyüttesben elhelyezke-
dő 0.8 számmal jelölt, szolgáltatás kiskereskedelem 
funkciójú, 177 m2 alapterületű, 0.9 számmal jelölt, 
szolgáltatás kiskereskedelem funkciójú, 177 m2 
alapterületű, 0.10 számmal jelölt, szolgáltatás kis-
kereskedelem funkciójú, 178 m2 alapterületű, 0.11 
számmal jelölt, szolgáltatás kiskereskedelem funk-
ciójú, 177 m2 alapterületű, 1.11 számmal jelölt, di-
vat, divat-kiegészítők, bemutatóterem és árusító-
hely funkciójú, 64 m2 alapterületű, 2.5 számmal 
jelölt, nép-, iparművészeti bolt és kiskereskedelem 
funkciójú, 100 m2 alapterületű, 2.16 számmal jelölt, 
vendéglátás funkciójú, 27 m2 alapterületű, 2.18A 
számmal jelölt, ékszer, divat-kiegészítők kiskeres-
kedelme funkciójú, 15 m2 alapterületű bérlemények 
bérbeadására vonatkozó versenyeztetés módjaként 
a versengő ajánlatkérést határozza meg.
Határidő: 120 nap 
Felelős: Tarlós István 

2360/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 63. §-a, va-
lamint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdo-
nosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) 
Főv. Kgy. rendelet 35. §-a alapján a Budapest IX., 
Fővám tér 11-12. szám alatt található épületegyüt-
tesben elhelyezkedő 0.8 számmal jelölt, szolgálta-
tás kiskereskedelem funkciójú, 177 m2 alapterüle-
tű, 0.9 számmal jelölt, szolgáltatás kiskereskedelem 
funkciójú, 177 m2 alapterületű, 0.10 számmal je-
lölt, szolgáltatás kiskereskedelem funkciójú, 178 m2 
alapterületű, 0.11 számmal jelölt, szolgáltatás kis-
kereskedelem funkciójú, 177 m2 alapterületű, 1.11 
számmal jelölt, divat, divat-kiegészítők, bemutatóte-
rem és árusítóhely funkciójú, 64 m2 alapterületű, 2.5 
számmal jelölt, nép-, iparművészeti bolt és kiskeres-
kedelem funkciójú, 100 m2 alapterületű, 2.16 szám-
mal jelölt, vendéglátás funkciójú, 27 m2 alapterületű, 
2.18A számmal jelölt, ékszer, divat-kiegészítők kis-
kereskedelme funkciójú, 15 m2 alapterületű bérlemé-
nyek bérbeadására vonatkozó versenyeztetés főbb 
feltételeit az előterjesztés 1. sz. mellékletében fog-
laltak szerint határozza meg azzal a kitétellel, hogy a 
támogatás tartalma (bérleti díj kedvezmény mértéke) 
a versenyeztetési eljárás befejezését követően, annak 
eredményének megállapítása során, a tulajdonosi 
döntés meghozatalával egyidejűleg kerül megálla-
pításra a nyertes ajánlattevők bérleti szerződésében 
rögzítésre kerülő konkrét használati cél meghatáro-
zása függvényében. 

Határidő: 120 nap 
Felelős: Tarlós István 

2361/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szó-
ló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 63. §-a 
alapján a Budapest IX., Fővám tér 11-12. szám alatt 
található épületegyüttesben elhelyezkedő 0.8 szám-
mal jelölt, szolgáltatás kiskereskedelem funkciójú, 
177 m2 alapterületű, 0.9 számmal jelölt, szolgálta-
tás kiskereskedelem funkciójú, 177 m2 alapterületű, 
0.10 számmal jelölt, szolgáltatás kiskereskedelem 
funkciójú, 178 m2 alapterületű, 0.11 számmal jelölt, 
szolgáltatás kiskereskedelem funkciójú, 177 m2 
alapterületű, 1.11 számmal jelölt, divat, divat-kiegé-
szítők, bemutatóterem és árusítóhely funkciójú, 64 
m2 alapterületű,  2.5 számmal jelölt, nép-, iparmű-
vészeti bolt és kiskereskedelem funkciójú, 100 m2 
alapterületű, 2.16 számmal jelölt, vendéglátás funk-
ciójú, 27 m2 alapterületű, 2.18A számmal jelölt, ék-
szer, divat-kiegészítők kiskereskedelme funkciójú, 
15 m2 alapterületű bérlemények bérbeadására vo-
natkozó versenyeztetési eljárást megindítja, és fel-
kéri a Porto Investment Hungary Kft.-t, hogy az el-
járást az előterjesztés 2., 3. és 4. sz. mellékleteként 
csatolt dokumentumai (ajánlati felhívások, a  jelen 
határozattal érintett helyiségekre egységesen alkal-
mazandó bérleti szerződéstervezet formaszövege, 
értékbecslések), a versenyeztetési peremfeltételek, 
a Versenyeztetési Szabályzat és az előterjesztés 1. 
sz. mellékletét képező főbb versenyeztetési feltéte-
lek alapján folytassa le.

Határidő: 120 nap 
Felelős: Tarlós István 

2362/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szó-
ló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 63. §-a 
alapján a Budapest IX., Fővám tér 11-12. szám 
alatt található épületegyüttesben elhelyezkedő 1.15 
számmal jelölt, divat, divat-kiegészítők, és egyéb 
kiegészítők kiskereskedelme funkciójú, 79 m2 alap-
területű, bérlemény bérbeadására vonatkozó, a 
Porto Investment Hungary Kft. által előkészített 5. 
számú mellékletként csatolt ajánlati felhívásokban 
rögzített bérleti feltételeket – értékbecslés hiányá-
ban – nem fogadja el, így a jelen határozat szerinti 
bérlemény esetében a versenyeztetési eljárás meg-
indításához nem járul hozzá. 

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 42. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat Bp. III. kerületi 19622/4. hrsz.-ú ingatlanának 
sportcélra történő kedvezményes bérbeadására. 

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2363/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
hatályon kívül helyezi a Fővárosi Közgyűlés Egész-
ségügyi és Szociálpolitikai Bizottsága 313/2010. 
(VIII. 24.) ESzB. határozatát.

2364/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Hatályon kívül helyezi a Fővárosi Közgyűlés Gazda-
sági Bizottsága 471/2010. (IX. 21.) GB. határozatát.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2365/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 42. §-ában le-
írtak alapján, a Sportról szóló 35/2002. (VI. 21.) Főv. 
Kgy. rendelet 4. § (1) bekezdés a)–e), g)–h) pontok-
ban foglalt feladatok ellátása érdekében a Fővárosi 
Önkormányzat a Budapest III. ker. 19622/4 helyraj-
zi számú ingatlanát kedvezményesen 10 000 Ft + 
áfa/hó bérleti díjért, határozatlan időre bérbeadja az 
Óbudai Brick Factory Baseball-Softball Egyesület-
nek az ott létesítendő sportpályák kialakításához. Jó-
váhagyja és megköti az előterjesztés 5. számú mel-
lékletét képező bérleti szerződést és felhatalmazza a 
főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 43. pontja: A Budapest Főváros Kor-
mányhivatala törvényességi észrevételéről szóló döntés. 

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2366/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
nem ért egyet Budapest Főváros Kormányhivatala 
által kiadott, 30BP-668/2/2011. számú törvényes-
ségi észrevételével, és erről a Kormányhivatalt a 
megadott határidőben tájékoztatja.

Határidő: 2011. augusztus 31.
Felelős: Tarlós István

A napirend 44. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabá-
lyozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. 
rendelet módosítására Budapest XII. kerület, Rácz Ala-
dár út–8802 hrsz.-ú közterület–Ágnes út–Melinda út– 
9171/2 hrsz.-ú közterület által határolt területre vonat-
kozóan.

Előterjesztő: Hutiray Gyula 

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Budapest XII. kerület, Rácz Aladár 
út–8802 hrsz.-ú közterület–Ágnes út–Melinda út–
9171/2 hrsz.-ú közterület által határolt területre vo-
natkozó, a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 
46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 
szóló 56/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendeletét 
az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2367/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővá-
rosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondos-
kodjon.

Határidő: a rendelet hatálybalépésének napja
Felelős: Tarlós István 

2368/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről az érin-
tett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 45. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabá-
lyozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. 
rendelet módosítására Budapest XXII. ker., Nagytétényi 
út–Sörház utca–Pannónia utca–Tóth József utca által 
határolt területre vonatkozóan.

Előterjesztő: Hutiray Gyula 

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Budapest XXII. kerület, Nagytétényi 
út–Sörház utca–Pannónia utca–Tóth József utca ál-
tal határolt területre vonatkozó, a Fővárosi Szabá-
lyozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. 
Kgy. rendeletének módosításáról szóló 57/2011. 
(IX. 15.) önkormányzati rendeletét az 1. számú 
melléklet szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2369/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővá-
rosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondos-
kodjon.

Határidő: a rendelet hatálybalépésének napja 
Felelős: Tarlós István 

2370/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről az érin-
tett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 
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A napirend 46. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 
48/1998. (X. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdé-
sében rögzített egyetértési jog gyakorlására Budapest XIV. 
kerület, Dévényi utca–Szegedi út–29834/10 hrsz.-ú KL-
VA övezet–Teleki Blanka utca–Szőnyi út–Kacsóh Pongrác 
út–Hungária körút–Varannó utca–29737/2 hrsz.-ú KL-VA 
övezet–28039/2 hrsz.-ú közterület – 27816/2 hrsz.-ú közte-
rület által határolt területre vonatkozóan.

Előterjesztő: Hutiray Gyula 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2371/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekez-
désével összhangban a Budapest Főváros XIV. kerü-
let, Dévényi utca–Szegedi út–29834/10 hrsz.-ú KL-
VA övezet–Teleki Blanka utca–Szőnyi út–Kacsóh 
Pongrác út–Hungária körút–Varannó utca –29737 
hrsz.-ú KL-VA övezet–28039/2 hrsz.-ú közterü-
let–27816/2 hrsz.-ú közterület által határolt területre 
vonatkozó Kerületi Szabályozási Tervvel egyetért.

2372/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről az érin-
tett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.
Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 47. pontja: Javaslat a fővárosi szennyvíz-
agglomerációhoz tartozó települések díjkedvezményé-
nek módosítására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula 

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 58/2011 (IX. 15.) önkormányzati ren-
deletét az önkormányzati tulajdonú víziközműből 
szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tu-
lajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelve-
zetés, szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb 
hatósági díjának Budapest főváros közigazgatási 
területén történő megállapításáról, továbbá a díj-
alkalmazás feltételeiről szóló 4/1995. (II. 13.) Főv. 
Kgy. rendelet módosításáról.

A napirend 48. pontja: Javaslat az „Átmeneti gyer-
mekotthon (Breznó köz) rekonstrukció” tárgyú feladat 4. 
sz. mód. engedélyokiratának jóváhagyására. 

Előterjesztő: Hutiray Gyula 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2373/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
jóváhagyja az „Átmeneti gyermekotthon (Breznó 
köz) rekonstrukció” tárgyú feladat beruházási en-

gedélyokirat 4. sz. módosítását az előterjesztés 2. 
sz. melléklete szerint, és felhatalmazza a főpolgár-
mestert a beruházási engedélyokirat mellékletben 
szereplő tartalommal történő aláírására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 15 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 49. pontja: Javaslat a Gyermekotthon 
(Bolyai u.) főépület lapostető és zárófödém felújítása bá-
dogos munkákkal (Azonosító: 6608.) feladat új engedély-
okirat jóváhagyására és a Gyermekotthon (Bolyai u.) fő-
épület tető és ereszcsatorna felújítása (Azonosító: 4283.) 
feladat lezárására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2374/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
a Budapest Főváros Önkormányzata és intézmé-
nyei beruházási és felújítási tevékenysége előkészí-
tésének, jóváhagyásának, megvalósításának rend-
jéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 
21. § (3) bek. szerint jóváhagyja a „Gyermekotthon 
(Bolyai u.) főépület tető és ereszcsatorna felújítása” 
elnevezésű 4283. azonosító számú engedélyokirat 
lezárását és a felmerült költségek elszámolását az 
alábbiak szerint azzal, hogy a maradvány terhére 
további kifi zetés a 4283. azonosítójú feladaton nem 
történhet:

Feladat teljes költsége: 22 000 E Ft
ebből saját költség: 22 000 E Ft
Tény kifi zetés: 18 237 E Ft
Saját forrás maradvány:   3 763 E Ft

2375/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Kötelezettséget vállal a Gyermekotthon (Bolyai u.) 
sérült lapostető és zárófödém szerkezet-helyreállí-
tási feladatra. Ennek érdekében csökkenti a „Gyer-
mekotthon (Bolyai u.) főépület tető és ereszcsator-
na felújítása” elnevezésű 4283. azonosító számú 
engedélyokirat előirányzatát 3 763 E Ft-al, és a 
„8402 Intézményi felújítások céljellegű támogatá-
si kerete” címen kezelt gyermek- és ifjúságvédelmi 
ágazat felújítási tartalékkeret előirányzatát 5 402 E 
Ft-tal. Ezzel egyidejűleg 9 165 E Ft-tal megemeli a 
„430103 Fővárosi Önkormányzat Gyermekotthona 
(Bolyai u.)” támogatási és kiadási, azon belül a cél-
jelleggel támogatott intézményi felújítási előirány-
zatát, és azonos összeggel tervbe veszi a „Fővárosi 
Önkormányzat Gyermekotthona (Bolyai u.) sérült 
zárófödém és lapostető felújítása bádogos munkák-
kal” elnevezésű 6608. egyedi azonosító számú új 
felújítási feladatot.
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Felkéri a főpolgármestert, hogy terjessze a Közgyű-
lés elé az előirányzat-módosításról szóló költségve-
tési rendeletmódosítási javaslatot.

Határidő: a soron következő költségvetési rendelet-
módosítás

Felelős: Tarlós István 

2376/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
A Budapest Főváros Önkormányzata és intézmé-
nyei beruházási és felújítási tevékenysége előkészí-
tésének, jóváhagyásának, megvalósításának rend-
jéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelete, 
valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 9. § (1) bekezdése alapján jóvá-
hagyja a „Fővárosi Önkormányzat Gyermekotthona 
(Bolyai u.) sérült zárófödém és lapostető felújítása 
bádogos munkákkal” elnevezésű felújítási feladat 
6608. egyedi azonosító számú engedélyokiratát az 
5. számú melléklet szerinti tartalommal. Egyidejű-
leg felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyok-
irat aláírására.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 50. pontja: Javaslat a „FÁNK hőellátása 
termálvízzel” beruházási engedélyokiratának jóváha-
gyására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2377/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei 
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésé-
nek, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről 
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) 
bekezdés a) és c) pontjában foglalt hatásköre sze-
rint eljárva jóváhagyja az előterjesztés 3. sz. mel-
lékleteként csatolt, 6480. azonosító számú, „FÁNK 
hőellátása termálvízzel” megnevezésű engedélyok-
iratot az abban foglalt tartalommal. Felkéri a főpol-
gármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 8 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 51. pontja: Javaslat az Észak-pesti Ingat-
lan- és Térségfejlesztési Zrt. feladatkörének kiterjeszté-
sére Újpest-Városkapu térségére.

Előterjesztők: Hutiray Gyula, dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2378/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
hozzájárul az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfej-
lesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság mű-

ködését szabályozó Ingatlan- és térségfejlesztési 
együttműködési vagyonkezelési megbízási keret-
szerződés 2015. december 31-ig történő módosítá-
sához. Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 4. sz. 
melléklete szerinti tartalommal a keretszerződés 
módosítását és felkéri a főpolgármestert az aláírás-
ra. Hozzájárul az „igazolás és általános meghatal-
mazás”-on az időbeli hatály megváltoztatásának át-
vezetéséhez.

Határidő: 2011. szeptember 30. 
Felelős: Tarlós István 

2379/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat vagyoná-
ról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gya-
korlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. ren-
delet 52. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében 
eljárva Budapest Főváros Önkormányzata mint 
részvényes képviseletében eljáró személy kötött 
mandátummal eljárva „igen” szavazatával támo-
gassa az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejleszté-
si Zártkörűen Működő Részvénytársaság közgyű-
lésén az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság működését 
szabályozó Ingatlan- és térségfejlesztési együttmű-
ködési vagyonkezelési megbízási keretszerződés 
2015. december 31-ig történő módosítását, illetve 
az „igazolás és általános meghatalmazás”-on az 
időbeli hatály megváltoztatásának átvezetését. 

Határidő: 2011. szeptember 30. 
Felelős: Tarlós István 

2380/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Támogatja, hogy az Újpest-Városkapu térségének 
megújítása érdekében a térségben elhelyezkedő, az 
újpesti önkormányzat tulajdonát képező ingatla-
nok fejlesztésével és értékesítésével kapcsolatban 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormány-
zata és az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesz-
tési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÉPIT 
Zrt.) külön szerződés keretében állapodjon meg, 
és a szerződés tervezetét előzetes jóváhagyás vé-
gett az ÉPIT Zrt. Igazgatósága terjessze a Társa-
ság közgyűlése elé. Felhatalmazza az Észak-pesti 
Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság közgyűlésén a Fővárosi Önkor-
mányzat tulajdonosi képviseletét ellátó személyt, 
hogy a szerződés megkötését támogassa.

Határidő: 2011. szeptember 30. 
Felelős: Tarlós István 

2381/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy készítse el és ter-
jessze a Fővárosi Közgyűlés elé a BFVK Zrt. által 
kötött közszolgáltatási keretszerződés 1. sz. mel-
léklet I. B. pontját képező ingatlanlistának az elő-
terjesztés 3. sz. mellékletében felsorolt, a BFVK 
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Zrt. vagyongazdálkodási körébe nem tartozó in-
gatlanokkal történő kiegészítésére, illetve az Éves 
Közszolgáltatási Szerződés módosítására vonatko-
zó előterjesztést.

Határidő: 2011. szeptember 30. 
Felelős: Tarlós István 

2382/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Támogatja, hogy az Újpest-Városkapu térség terü-
letén található, 3. sz. mellékletben felsorolt fővárosi 
tulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó terület-előkészí-
tési, telekalakítási, hasznosítási, értékesítési és fej-
lesztési tevékenységek közszolgáltatási tevékenység 
keretei között történő összehangolása, közös megva-
lósítása érdekében Budapest Főváros Vagyonkezelő 
Központ Zrt. szerződést kössön az Észak-pesti Ingat-
lan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Rész-
vénytársasággal (ÉPIT Zrt.) és a szerződés tervezetét 
előzetes jóváhagyás végett az ÉPIT Zrt. Igazgatósága 
terjessze a Társaság közgyűlése elé. Felhatalmazza az 
Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság közgyűlésén a Fővárosi 
Önkormányzat tulajdonosi képviseletét ellátó sze-
mélyt, hogy a szerződés megkötését támogassa.

Határidő: 2011. szeptember 30. 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 52. pontja: A „Megállapodás a Kohézi-
ós Alap és kapcsolódó állami támogatással megvalósuló 
BKSZT és kapcsolódó létesítményei projekt pénzügyi le-
bonyolítására” 2. sz. módosítása. 

Előterjesztő: Hutiray Gyula 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2383/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
jóváhagyja és megköti a „Megállapodás a Kohézi-
ós Alap és kapcsolódó állami támogatással megva-
lósuló Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep 
és kapcsolódó létesítményei projekt pénzügyi lebo-
nyolítására” 2. sz. módosítását az előterjesztés 3. 
sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a fő-
polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 15 napon belül 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 53. pontja: Római parti árvízvédelmi mű 
II. ütem építése. Nyomvonal kijelölés.

Előterjesztő: Hutiray Gyula 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2384/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
nem fogadja el Somfai Ágnes módosító javaslatát, 
mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, 
hogy kezdjen egyeztetéseket a terület fejleszté-
si koncepciójának kidolgozása és Kerületi Szabá-
lyozási Tervének kialakítása érdekében, tekintet-
tel arra, hogy ez a terület a főváros egyik kiemelt 
természetközeli partszakasza és az ezt fenntartó te-
rülethasználatok kialakítása szükséges.
A kidolgozásra kerülő műszaki változat nem nö-
velheti a mentett oldalon élők árvízzel és vízzel 
kapcsolatos kockázatait és nem eredményezheti a 
talajvízszint emelkedését, és erről tájékoztatja az 
érintetteket.” 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2385/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
a Római parti árvízvédelmi mű nyomvonalát és fel-
építményének szerkezetét a továbbtervezés érdeké-
ben az alábbiak szerint határozza meg:
• A Pók utca–Rozgonyi Piroska utca közötti 

szakaszon a nyomvonal a már feltöltött terü-
leteket a köztes szakaszok azonos szintre tör-
ténő feltöltésével köti össze oly módon, hogy 
az így kialakított magaspart jellegű területen 
operatív árvízvédekezési feladatok ellátására a 
továbbiakban már ne legyen szükség. Ahol a 
már meglévő épületek miatt a feltöltés nem 
alakítható ki, ott oszlopok közötti betételemes 
alumínium szerkezetű mobilgátat kell építeni. 
A nyomvonalat a partéltől a lehető legtávolabb-
ra kell kialakítani. 

• A Rozgonyi Piroska utca–Mátyás király út kö-
zötti szakaszon a nyomvonal a partéltől a lehe-
tő legtávolabb, a jelenlegi kerítések vonalában, 
vagy annak közelében halad, szükség esetén a 
nyomvonal útjába eső ingatlanokat szabályozni 
kell. A védmű oszlopok közötti betételemes alu-
mínium szerkezetű mobilgát legyen.

• A Mátyás király út–Pünkösdfürdő utca közötti 
szakaszon a parti sávot a már feltöltött szakasz 
miatt kialakult áramlási viszonyok fi gyelem-
bevételével feltöltéssel korrigálja oly módon, 
hogy az új feltöltés csak a szükséges, a parti 
áramlás ívébe simuló korrekcióra korlátozód-
jék, és a természetes partvonalba jól fenntartha-
tó, szerves átmenettel csatlakozzék. A nyomvo-
nal a feltöltött terület partélén húzódik.

• A védmű a mértékadó árvízszintet (amely a Vi-
gadó téri vízmércén mért 870 centiméteres ma-
gasságnak felel meg) meghaladó biztonsági ma-
gassággal kerüljön kiépítésre. Tekintettel arra, 
hogy mobilgát építése esetére vonatkozó biz-
tonsági magasság értékére jelenleg nincs hazai 
műszaki előírás, ezért a biztonsági magasság 
szükséges mértékét szaktervezőnek kell megha-
tároznia.



2011. október 13. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2107

• Az előkészítés során a parti sávban lévő vala-
mennyi fát az építkezéssel érintett teljes part-
szakaszon fel kell mérni, és favédelmi tervet 
kell készíteni. A védmű nyomvonalát és az eset-
leges felöltéseket úgy kell továbbtervezni, hogy 
a favédelmi tervben védelemre javasolt fákat ne 
érintse. A partstabilizáció során törekedni kell a 
partszakasz természetességét megtartó mérnök-
biológiai megoldásokra. 

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Római parti ár-
vízvédelmi mű II. ütemének továbbtervezése a fent 
leírtak szerint történjék, a továbbtervezést a pénz-
ügyi fedezet rendelkezésre állását követően hala-
déktalanul meg kell kezdeni. 

Határidő: a pénzügyi fedezet rendelkezésre állását 
követően azonnal

Felelős: Tarlós István 

2386/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
A Római part árvízvédelmi kérdéseivel kapcsolat-
ban a Főváros kezdeményezi az érintett tulajdono-
sok tehervállalásának biztosítását. 

2387/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Úgy dönt, hogy miután a javasolt műszaki változat 
szerint a Nánási út–Királyok útja és a Duna közöt-
ti terület hullámtér marad, ezért kiemelt fi gyelmet 
kell fordítani az érintettek tájékoztatására. 

A napirend 54. pontja: Javaslat a Széll Kálmán tér 
megújítása és az észak–déli budai villamoskapcsolat 
kapcsán szükséges döntésekre.

Előterjesztő: Hutiray Gyula 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2388/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
egyetért a Széll Kálmán tér rekonstrukciója kap-
csán elkészült, az előterjesztés mellékletében ösz-
szefoglalt, – az előterjesztő által módosított – kon-
cepcióterv megállapításaival. A mellékletből „az 
első lépésben minimálisan megépítendő elemek” 
közül törlésre kerülnek az alábbiak: – A Dékán ut-
cában a páratlan oldali járda kiszélesítése és az – A 
Dékán utcai megszüntetett kapcsolatot a Szilágyi 
Erzsébet fasor–Káplár utca új jelzőlámpás csomó-
pontja pótolja. Felkéri a főpolgármestert, hogy a 
terv véglegesítése érdekében szükséges kerületi és 
társadalmi egyeztetéseket a BKK Zrt. bevonásával 
valósítsa meg.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

2389/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Magyar Állam-
mal kötendő megállapodásban átvenni tervezett 

források felhasználása érdekében a BKK Zrt. útján 
a Széll Kálmán tér rekonstrukciójához szükséges 
engedélyezési tervek elkészíttetéséhez, a vonatkozó 
közbeszerzési eljáráshoz szükséges előkészületeket 
tegye meg, továbbá a pénzügyi fedezetet biztosító 
Magyar Állammal kötendő megállapodással egyi-
dejűleg a tervezés fi nanszírozásához szükséges, a 
Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. között kö-
tendő pénzeszközátadást a Fővárosi Közgyűlés szá-
mára terjessze elő.

Határidő: 2011. szeptember 
Felelős: Tarlós István

A napirend 55. pontja: Javaslat a Móricz Zsigmond 
körtér forgalomtechnikai rendezésére. 

Előterjesztő: Hutiray Gyula 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2390/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
elfogadja a „Móricz Zsigmond körtér forgalom-
technikai rendezése” tárgyú tájékoztatást, és mű-
szaki, valamint közlekedéspolitikai szempontból 
az előterjesztésben szereplő „B1” változatot tartja 
kedvezőbbnek. 

2391/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Alapítói jogkörében eljárva, a gazdasági társasá-
gokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 22. § (5) 
bek. alapján utasítja a BKV Zrt. vezérigazgatóját a 
4-es metró Móricz Zsigmond körtéri állomás építé-
séhez kapcsolódó felszínrendezési munkák azonna-
li felfüggesztésére. 

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

2392/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy – a Budapesti Köz-
lekedési Központ Zrt. és a BKV Zrt. DBR Metró 
Projekt Igazgatóság feladat- és hatáskörébe tarto-
zó kérdések vonatkozásában e cégek közreműkö-
désével – végeztesse el az „A” és a „B1” változatok 
megvalósításához szükséges előkészítő munkát, 
különösen a módosítás jogi, pénzügyi és ütemezési 
hatásaira vonatkozó vizsgálatokat, a vizsgálat ered-
ményeként kidolgozott részletes javaslatot pedig 
terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés 2011. októberi rendes ülése 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 56. pontja: Javaslat a fővárosi dunai 
partszakaszok rendezéséről szóló koncepció elkészítésé-
re, valamint a fővárosi dunai rakparton hajók kiköté-
sét szolgáló eszközök, feljárók elhelyezéséhez, fennmara-
dásához szükséges közterület-használati hozzájárulások 
meghosszabbítására, továbbá Európa folyó menti fővá-
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rosainak együttműködéséről szóló kiáltványhoz („Char-
ta”) történő csatlakozásra.

Előterjesztő: Hutiray Gyula 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2393/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
egyetért a fővárosi dunai partszakaszok rendezésé-
nek szükségességével, és felkéri a főpolgármestert, 
hogy a BKK útján dolgoztassa ki a fővárosi dunai 
partszakaszok hasznosítására, a kikötői engedélyek 
egységesítésére vonatkozó közlekedésszakmai és 
városfejlesztési koncepciót az előterjesztésben be-
mutatott szempontok szerint és az előterjesztő által 
befogadott kiegészítéssel. 

Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Tarlós István 

2394/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
Fővárosi Önkormányzat által kiadott, 2011. szep-
tember 30-ig hatályos, a dunai partszakaszok kikö-
tőire vonatkozó közterület-használati szerződések 
2012. március 31-ig történő meghosszabbításáról, 
illetve új kérelmek esetében ezen határidő fi gye-
lembevételéről. 

Határidő: 2011. szeptember 30. 
Felelős: Tarlós István 

2395/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat az Európa 
folyó menti fővárosainak együttműködéséről szó-
ló kiáltványhoz („Charta”) történő csatlakozását, és 
felkéri a főpolgármestert és a BKK Zrt. vezérigaz-
gatóját, hogy gondoskodjon az előterjesztés 1. szá-
mú mellékletét képező Charta aláírása érdekében a 
szükséges intézkedések megtételéről. 

A napirend 57. pontja: A Havanna és Gloriett lakó-
telepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es 
villamosvonal meghosszabbításával.

Előterjesztő: Hutiray Gyula 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2396/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
elfogadja a tájékoztatást, és egyetért a „Havanna és 
Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának ki-
alakítása a 42-es villamosvonal meghosszabbításá-
val” c. projekt további előkészítésével.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

2397/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előkészítés elő-
rehaladásával a projekt megvalósításához szüksé-
ges döntésekre a BKK bevonásával készíttessen 
előterjesztést.

Határidő: 2011. október 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 58. pontja: Javaslat a „Dél-budapesti 
régió vízrendezése” projekt engedélyokiratának 4. szá-
mú módosítására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2398/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
a „Dél-budapesti régió vízrendezése” projekt terve-
zési munkái elvégzéséhez 2,5 M Ft többletforrást 
biztosít.
Ennek érdekében csökkenti a „9300 Általános tar-
talék” cím kiadási előirányzatát 2,5 M Ft-tal, és ez-
zel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8403 
Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Dél-
budapesti régió vízrendezése” feladat előirány-
zatát. A beruházás 2011. évi üteme 1 074,3 M Ft 
(ebből uniós támogatás: 810,6 M Ft, saját forrás: 
263,7 M Ft). A feladat összköltsége 1 505,7 M Ft-
ról 1 508,2 M Ft-ra változik.

2399/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kap-
csolódó költségvetési rendeletmódosításra vonat-
kozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés következő rendes 
ülése

Felelős: Tarlós István 

2400/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja az 1 508,2 M Ft összköltségű „Dél-bu-
dapesti régió vízrendezése” projekt engedélyokira-
tának 4. sz. módosítását, és felkéri a főpolgármes-
tert annak az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti 
tartalommal történő aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését kö-
vetően

Felelős: Tarlós István 

A napirend 59. pontja: Javaslat az Uzsoki ut-
cai Kórház onkológiai fejlesztése KMOP-431/C_2-09-
2f-2010-0001 azonosító számú  kiemelt projekt támoga-
tási szerződés 1. sz. módosításának, és az Uzsoki utcai 
Kórházzal megkötött pénzeszköz-átadási megállapodás 
jóváhagyására. 

Előterjesztő: Hutiray Gyula 
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2401/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
jóváhagyja, megköti a Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
ség képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szol-
gáltató Nonprofi t Kft. mint Közreműködő Szerve-
zet és Budapest Főváros Önkormányzata között az 
„Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztése” című 
KMOP-431/C_2-09-2f-2010-0001” azonosító szá-
mú kiemelt projekt Európai Regionális Fejlesztési 
Alapból elnyert támogatása tárgyában megkötendő 
támogatási szerződés 1. sz. módosítását az előter-
jesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és 
felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés 1. 
sz. módosításának aláírására.

Határidő: 2011. szeptember 15. 
Felelős: Tarlós István 

2402/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Egyetért az előterjesztés 3. számú mellékletét képe-
ző pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás 2. sz. 
módosításával és felkéri a főpolgármestert annak 
aláírására.

Határidő: 2011. szeptember 15. 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 60. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített 
Kórházai KMOP-4.3.1./B-11 pályázat benyújtásának jó-
váhagyására, pályázat benyújtásához kapcsolódó önrész 
biztosítására. 

Előterjesztők: Hutiray Gyula, dr. Szentes Tamás 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2403/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
támogatja a Szent János Kórház és Észak-budai 
Egyesített Kórházai KMOP-4.3.1./B-11 számú, 
„Sürgősségi, gyermeksürgősségi ellátás fejlesztése 
(Perinatális Intenzív Centrumok fejlesztése Közép-
Magyarországon)” című pályázaton való indulását, 
a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített 
Kórháza által megírt, az előterjesztés 2. sz. mellék-
lete szerinti pályázati koncepciónak megfelelően. 

2404/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Kötelezettséget vállal arra, hogy kedvező pályázati 
elbírálás esetén a Szent János Kórház és Észak-bu-
dai Egyesített Kórházai PIC III.” projekt 12 M Ft-
os önrészét biztosítja.
Ennek érdekében csökkenti a „9112 Évközi indítá-
sú beruházások” címen belül a „PIC/NIC EU-s fej-
lesztés (gép, műszer, építés, inf. fejl.-8 intézmény)” 
feladat előirányzatát 12 M Ft-tal (a feladat össz-
költsége 663,4 M Ft-ra változik), ezzel egyidejű-

leg címen belül azonos összeggel tervbe veszi az 
új „Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített 
Kórházai PIC III.” önrész feladatot.

2405/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehaj-
tásához szükséges költségvetési rendeletmódosítási 
javaslatot terjessze a Közgyűlés elé. 

Határidő: a Közgyűlés soron következő rendes ülése 
Felelős: Tarlós István

2406/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármesteren keresztül a Szent János 
Kórház és Észak-budai Egyesített Kórháza intéz-
mény főigazgatóját, hogy a koncepcióban részle-
tezett, valamint a pályázati kiírásban foglaltaknak 
megfelelően készítse el, és nyújtsa be a KMOP-
4.3.1./B-11 számú, „Sürgősségi, gyermeksürgős-
ségi ellátás fejlesztése (Perinatális Intenzív Cent-
rumok fejlesztése Közép-Magyarországon)” című 
pályázatot. A benyújtást követő Közgyűlésen szá-
moljon be annak eredményéről.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István

2407/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja a Szent János Kórház és Észak-budai 
Egyesített Kórházai KMOP-4.3.1./B-11 számú, 
„Sürgősségi, gyermeksürgősségi ellátás fejlesztése 
(Perinatális Intenzív Centrumok fejlesztése Közép-
Magyarországon)” című pályázathoz szükséges tu-
lajdonosi/fenntartói nyilatkozatot az előterjesztés 3. 
számú melléklete szerint, és felkéri a főpolgármes-
tert a nyilatkozat aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István

A napirend 61. pontja: Javaslat a „A Városliget Ka-
puja (Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes re-
konstrukciója)” c., KMOP-3.1.1/E-2008-0004 sz. projekt 
támogatási szerződésének 6. sz. módosítására. 

Előterjesztő: Hutiray Gyula 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2408/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
jóváhagyja, megköti „A Városliget Kapuja (Város-
ligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonst-
rukciója)” című, KMOP-3.1.1/E-2008-0004 számú 
projekt támogatási szerződésének 6. sz. módosítá-
sát az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tarta-
lommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírá-
sára.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 
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A napirend 62. pontja: Javaslat a Budapest Szíve 
Városfejlesztő Nonprofi t Kft. üzletrészével kapcsolatos 
döntésekre. 

Előterjesztők: Hutiray Gyula, dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2409/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. alapító 
okiratának 9.3.12. pontjában foglalt rendelkezésé-
vel összhangban eladja a BKK Budapesti Közleke-
dési Központ Zrt. részére a 100%-os tulajdonában 
lévő, Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofi t 
Kft. 100%-os tulajdonát megtestesítő üzletrészét 
11 300 000 Ft (azaz tizenegymillió-háromszázezer 
forint) vételár (halasztott) megfi zetése ellenében, 
valamint jóváhagyja és megköti az előterjesztés 4. 
sz. melléklete szerinti üzletrész adásvételi szerző-
dést, illetve felkéri a főpolgármestert annak aláírá-
sára. 

Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Tarlós István

A napirend 63. pontja: Javaslat „A budapes-
ti közösségi közlekedés fejlesztése – buszsáv-hosz-
szabbítás a Mészáros u.–Győző u. útvonalon” című, 
KMOP-2.3.1/B-08-2009-0004 számú, a „Budapest Fő-
város – Nagykörúti előnyben részesítés” című, KMOP-
2.3.1/B-08-2009-0007 számú, a „Budapest Főváros–
XI., Régi Budaörsi út (Virágpiac–Gazdagréti út) 
– buszsáv kialakítása útszélesítéssel” című, KMOP-
2.3.1/B-08-2009-0008 számú projekt támogatási szer-
ződésének 2. sz. módosítására, valamint „A buda-
pesti közösségi közlekedés fejlesztése – a Pesti úton 
buszsáv kialakítása útpálya-szélesítéssel” című, KMOP-
2.3.1/B-08-2009-0006 számú projekt támogatási szerző-
désének 1. sz. módosítására. 

Előterjesztő: Hutiray Gyula 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2410/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
jóváhagyja és megköti „A budapesti közösségi 
közlekedés fejlesztése – buszsáv-hosszabbítás a 
Mészáros u.–Győző u. útvonalon” című, KMOP-
2.3.1/B-08-2009-0004 azonosító számú projekt tá-
mogatási szerződésének 2. sz. módosítását az elő-
terjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal, és 
felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: döntést követő 15 napon belül 
Felelős: Tarlós István 

2411/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja és megköti „Budapest Főváros – 
Nagykörúti előnyben részesítés” című, KMOP-

2.3.1/B-08-2009-0007 azonosító számú projekt 
támogatási szerződésének 2. sz. módosítását az elő-
terjesztés 12. sz. melléklete szerinti tartalommal, és 
felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül 
Felelős: Tarlós István 

2412/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja a „Közösségi közlekedés fejlesztése 
(Nagykörút)” beruházási feladat engedélyokiratá-
nak 4. számú módosítását az előterjesztés 14. sz. 
melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a 
főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül 
Felelős: Tarlós István 

2413/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja és megköti „Budapest Főváros – XI., 
Régi Budaörsi út (Virágpiac-Gazdagréti út) – busz-
sáv kialakítása útszélesítéssel” című, KMOP-
2.3.1/B-08-2009-0008 azonosító számú projekt 
támogatási szerződésének 2. sz. módosítását az elő-
terjesztés 18. sz. melléklete szerinti tartalommal, és 
felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: döntést követő 15 napon belül 
Felelős: Tarlós István 

2414/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Úgy dönt, hogy „A budapesti közösségi közlekedés 
fejlesztése – a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya- 
szélesítéssel” című, KMOP-2.3.1/B-08-2009-0006 
azonosító számú projekt megvalósítását és forga-
lomba helyezését 2012-ben kívánja megvalósítani, 
ezért a szükséges fedezetet, és annak ütemezését 
módosítja.
Az átütemezések végrehajtása érdekében, a feladat 
összköltségének csökkentése mellett
– csökkenti a „8536 Támogatásértékű beruházási 

bevétel” címen belül a XVII. ker. Pesti úti busz-
sáv kialakítása, előkészítés c. feladat 2011. évi 
előirányzatát 175,7 M Ft-tal, továbbá csökkenti 
a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen be-
lül a feladat előirányzatát 231,7 M Ft-tal;

– ezzel egyidejűleg megemeli a „9112 Évközi in-
dítású beruházások” címen belül a Fejleszté-
sek átütemezésének tartaléka előirányzatot 56 
M Ft-tal. A feladat 2012. évi üteme 231,2 M Ft-
ra (ebből EU támogatás: 175,2 M Ft, saját for-
rás: 56 M Ft), az összköltsége 234,2 M Ft-ról 
233,7 M Ft-ra módosul.

A feladat megnevezése „XVII. ker. Pesti úti busz-
sáv kialakítása, előkészítés”-ről, „XVII. ker. Pesti 
úti buszsáv kialakítás”-ra” módosul. 
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2415/2011. (VIII.31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehaj-
tásához kapcsolódó költségvetési rendelet módosí-
tását terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés soron következő rendes ülése
Felelős: Tarlós István 

2416/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja és megköti „A budapesti közössé-
gi közlekedés fejlesztése – a Pesti úton buszsáv 
kialakítása útpálya szélesítéssel” című, KMOP-
2.3.1/B-08-2009-0006 azonosító számú projekt tá-
mogatási szerződésének 1. sz. módosítását az elő-
terjesztés 21. sz. melléklete szerinti tartalommal, és 
felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül 
Felelős: Tarlós István 

2417/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja a „Közösségi közlekedés fejlesztése 
(Pesti út)” beruházási feladat engedélyokiratának 
1. számú módosítását az előterjesztés 23. sz. mel-
léklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a fő-
polgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet módosításának jó-
váhagyását követően

Felelős: Tarlós István 

A napirend 64. pontja: Javaslat a „Budapesti ke-
rékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XXI. Szabadkikötő 
út” című, KMOP-2.1.2-09-2009-0027 azonosító szá-
mú, a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejleszté-
se, XVII. Pesti út (501. u–Ferihegyi út között)” című, 
KMOP-2.1.2-09-2009-0028 azonosító számú, a „Buda-
pesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XVII. Pesti út 
(Ferihegyi út–Hegyalatti u. között)” című, KMOP-2.1.2-
09-2009-0029 azonosító számú és a Budapesti kerékpár-
forgalmi hálózat fejlesztése – XI. Bogdánfy utca című, 
KMOP-2.1.2-09-2009-0008 azonosító számú projektek 
támogatási szerződéseinek 1. sz. módosítására. 

Előterjesztő: Hutiray Gyula 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2418/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
jóváhagyja, megköti a „Budapesti kerékpárforgal-
mi hálózat fejlesztése, XXI. Szabadkikötő út” című, 
KMOP-2.1.2-09-2009-0027 azonosító számú pro-
jekt támogatási szerződésének 1. sz. módosítását az 
előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, 
és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

2419/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja, megköti a „Budapesti kerékpárforgalmi 
hálózat fejlesztése, XVII. Pesti út (501. u. – Ferihe-
gyi út között)” című, KMOP-2.1.2-09-2009-0028 
azonosító számú projekt támogatási szerződésének 
1. sz. módosítását az előterjesztés 6. sz. mellékle-
te szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert 
annak aláírására.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

2420/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja, megköti a „Budapesti kerékpárfor-
galmi hálózat fejlesztése, XVII. Pesti út (Ferihe-
gyi út–Hegyalatti u. között)” című, KMOP-2.1.2-
09-2009-0029 azonosító számú projekt támogatási 
szerződésének 1. sz. módosítását az előterjesztés 7. 
sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a fő-
polgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

2421/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja, megköti a „Budapesti kerékpárforgal-
mi hálózat fejlesztése, XI., Bogdánfy utca” című 
KMOP-2.1.2-09-2009-0008 azonosító számú pro-
jekt támogatási szerződésének 1. sz. módosítását az 
előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal, 
és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

2422/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja a 006169 azonosító számú, IX-XXI. 
ker., Szabadkikötő úti kerékpárút megnevezésű 
feladat beruházási engedélyokiratának 2. sz. mó-
dosítását az előterjesztés 10. sz. melléklete szerin-
ti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak 
aláírására.

Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Tarlós István 

2423/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja a 006171 azonosító számú, XVII. Pes-
ti út menti kerékpárút I. szakasz megnevezésű be-
ruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módo-
sítását az előterjesztés 12. sz. melléklete szerinti 
tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak alá-
írására.

Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Tarlós István 

2424/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja a 006176 azonosító számú, XVII. Pes-
ti út menti kerékpárút II. szakasz megnevezésű be-
ruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módo-
sítását az előterjesztés 14. sz. melléklete szerinti 
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tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak alá-
írására.

Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Tarlós István 

2425/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja a 006174 azonosító számú, XI. ker. 
Bogdánfy úti kerékpársáv megnevezésű beruházá-
si feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását az 
előterjesztés 16. sz. melléklete szerinti tartalommal, 
és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 65. pontja: A Studió Metropolitana 
Nonprofi t Kft. 2011. évi üzleti tervének és 
felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyása.

Előterjesztő: Hutiray Gyula 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2426/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
a Studió Metropolitana Nonprofi t Kft. legfőbb szer-
veként (alapítójaként) a Vagyonrendelet 52. § (1) 
bekezdésében szabályozott hatáskörében eljárva 
jóváhagyja a Társaság 2011. évre vonatkozó üzleti 
tervét az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tar-
talommal. 

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

2427/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
A Studió Metropolitana Nonprofi t Kft. legfőbb 
szerveként (alapítójaként) a Vagyonrendelet 52. § 
(1) bekezdésében szabályozott hatáskörében eljár-
va jóváhagyja a Társaság felügyelőbizottságának 
ügyrendjét az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti 
tartalommal.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2428/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
az elfogadott napirendi sor tárgyalási sorrendjét az 
alábbiak szerint módosítja:
66.  Javaslat a TÁMOP-2.2.3/B-09/1-2009-0003 

„A szakképzés szerkezeti és tartalmi megújítása 
a Belvárosi TISZK-ben” című projekt támoga-
tási szerződésének 3. számú módosítására.

70. A BTDM Budapesti Turisztikai Desztináció 
Menedzsment Nonprofi t Kft. alapító okiratá-
nak, felügyelőbizottsági ügyrendjének módosí-
tása, valamint Szervezeti és Működési Szabály-
zatának jóváhagyása. 

73. Javaslat a színházi gazdasági társaságok köz-
szolgáltatási szerződéseinek módosítására.

74. Javaslat egyes nevelési-oktatási intézmények 
pedagógiai programjainak jóváhagyására. 

75. Beszámoló a 2011. évi közoktatási kiegészítő 
normatív központosított támogatások igénylé-
séről.

77. Javaslat a Móricz Zsigmond-szobor áthelyezé-
sére a XI. kerület, Móricz Zsigmond körtéren. 

78. Javaslat a Halas fi ú c. szobor áthelyezésére a 
XI. kerületben. 

79. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat sportágaza-
ti támogatásai közül az „SZ” jelű – szabadidő-
sport – pályázat kedvezményezettjeire. 

80. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat sportágazati 
támogatásai közül az „S” jelű – Ötven budapes-
ti általános és középiskola sportéletének támo-
gatása – pályázat kedvezményezettjeire. 

84. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a Székely-
Monori Bt. között megkötött támogatási szerző-
dés elszámolási határidejének és témájának mó-
dosítására.

86. Javaslat a Madách Színház Nonprofi t Kft. ügy-
vezetőjének munkavégzésre irányuló további 
jogviszonyával kapcsolatos döntésre.

87. Javaslat a Centrál Színház Nonprofi t Kft. ügy-
vezetőjének munkavégzésre irányuló további 
jogviszonyával kapcsolatos döntésre.

88. Javaslat közoktatási intézmények magasabb ve-
zető álláshelyeinek pályázati kiírására. 

90. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásá-
ban működő Csákánydoroszló, Fő u. 11. szám 
alatti Értelmi Fogyatékosok Otthona Szervezeti 
és Működési Szabályzatának módosítására. 

92. Önkormányzati biztos kijelölése a Központi 
Stomatológiai Intézethez. 

93. Javaslat közterület elnevezésére Bibó István-
ról. 

96. A Buda Gold Group Kft. fellebbezése a főpol-
gármester FPH003/8523-4/2011. számú, név-
használatot elutasító határozata ellen. 

97. A Magyar Audiovizuális Producerek Szövetsé-
ge Közhasznú Egyesület fellebbezése a főpol-
gármester FPH003/8686-4/2011. számú, név-
használatot elutasító határozata ellen. 

98. Javaslat a Budapest 2. számú Országgyűlési 
Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 
tagjainak és póttagjainak megválasztására.

99. „A budapesti Margit híd pillérszobrainak restau-
rálása, valamint a hiányzó „Hercules” szobor 
rekonstrukciója” tárgyú, közösségi eljárási rend 
szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás lezáró dön-
tésének kérése.

100. „Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejleszté-
se – komplett sugárterápiás rendszer beszerzé-
se” tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárás indításának jóváhagyása.
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102. A Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Kö-
zépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatója, 
Spiesz Tamás áthelyezési kérelme.

103. Az Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola 
igazgatója, Deli Albert vezetői megbízásról tör-
ténő lemondása. 

104. Javaslat Németh Istvánné közoktatási intéz-
ményvezető felmentésére. 

105. A Veres Pálné Gimnázium igazgatója, Oporné 
Fodor Mária intézményvezetői megbízásáról 
történő lemondása. 

106. T. O. intézményi jogviszony ügye. 
67. Javaslat a nevelési-oktatási intézmények 2011. 

évi feladatracionalizálásaihoz kapcsolódó vég-
leges létszámcsökkentések miatt felmerült ki-
adások központi költségvetésből történő biztosí-
tására benyújtandó végleges pályázati anyagra. 

68. Javaslat a II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon 
általános iskolájának megszüntetéséhez kap-
csolódó végleges létszámcsökkentés miatt fel-
merült kiadások elszámolására. 

69. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzatá-
nak Gyermekotthona (Balatonboglár) és a Bu-
dapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi 
Ferenc Gyermekotthona (Alsóbélatelep) közös 
gazdasági szervezetének kialakítására. 

71. Javaslat a Mikroszkóp Színpad Nonprofi t Kft. 
pénzügyi helyzetének 2011. december 31-ig 
történő rendezésére. 

72. Javaslat a Petőfi  Csarnok Nonprofi t Kft. pénz-
ügyi helyzetének 2011. december 31-ig történő 
rendezésére. 

76. Javaslat pályázat benyújtására az „art” 
mozihálózat digitális fejlesztésének támogatá-
sára. 

81. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat sportágazati 
támogatásai közül a „D” jelű – diáksport – pá-
lyázat kedvezményezettjeire. 

82. Javaslat a Budapest Bábszínház, a Kolibri Gyer-
mek- és Ifjúsági Színház, a Radnóti Miklós 
Színház, a Katona József Színház és a Vígszín-
ház Nonprofi t Kft. számára támogatási előleg 
biztosítására a jóváhagyásra kerülő pénzmarad-
vány terhére. 

83. Javaslat a József Attila Színház Nonprofi t Kft. 
adósságállományának kezelése érdekében szük-
séges intézkedésekre. 

85. Javaslat a 2093/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. hatá-
rozat újbóli módosítására. 

89. Javaslat a BMSZKI támogatására. 
91. Megállapodás elfogadása az egészségügyi já-

róbeteg-szakellátási feladatok átadásáról Buda-
pest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
részére.

94. Javaslat az utcabútor-szerződések teljesülésé-
nek ellenőrzésére.

95. Fejlesztési célú pénzeszköz-átadási megállapo-
dásokkal kapcsolatos döntések a Fővárosi Ön-
kormányzat és a BKK között. 

101. Javaslat a FOK Nonprofi t Kft. könyvvizsgálójá-
nak megválasztására. 

A napirend 66. pontja: Javaslat a TÁMOP-
2.2.3/B-09/1-2009-0003 „A szakképzés szerkezeti és tar-
talmi megújítása a Belvárosi TISZK-ben” című projekt 
támogatási szerződésének 3. számú módosítására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2429/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés mó-
dosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti 
tartalommal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a 
BeTiszk TÁMOP-2.2.3/B-09/1-2009-0003 azono-
sító számú projektre, és felkéri a főpolgármestert 
a 3. számú szerződésmódosítás aláírására és kiadá-
sára.

Határidő: 8 napon belül
Felelős: Tarlós István 

A napirend 67. pontja: A BTDM Budapesti Turiszti-
kai Desztináció Menedzsment Nonprofi t Kft. alapító ok-
iratának, felügyelőbizottsági ügyrendjének módosítása, 
valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának jóvá-
hagyása. 

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2430/2011.(VIII.31.) Főv. Kgy. h. 
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szó-
ló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) 
bekezdésében foglaltak alapján a BTDM Budapes-
ti Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofi t 
Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóvá-
hagyja a Társaság alapító okiratának módosítását 
az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tarta-
lommal.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

2431/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szó-
ló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) 
bekezdésében foglaltak alapján a BTDM Budapes-
ti Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofi t 
Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóvá-
hagyja a Társaság felügyelőbizottsági ügyrendjé-
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nek módosítását az előterjesztés 2. számú mellék-
lete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

2432/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szó-
ló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) 
bekezdésében foglaltak alapján a BTDM Budapes-
ti Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofi t 
Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóvá-
hagyja a Társaság Szervezeti és Működési Szabály-
zatát az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti 
tartalommal.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 68. pontja: Javaslat a színházi gazda-
sági társaságok közszolgáltatási szerződéseinek módo-
sítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2433/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
jóváhagyja és megköti a Centrál Színház Színház-
művészeti Nonprofi t Korlátolt Felelősségű Társa-
ság közszolgáltatási szerződésének módosítását az 
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalom-
mal, és felkéri a főpolgármestert a szerződésmódo-
sítás aláírására és kiadására.

Határidő: 2011. október 1.
Felelős: Tarlós István 

2434/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja és megköti a József Attila Színház 
Nonprofi t Korlátolt Felelősségű Társaság közszol-
gáltatási szerződésének módosítását az előterjesztés 
2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri 
a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására 
és kiadására.

Határidő: 2011. október 1.
Felelős: Tarlós István 

2435/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja és megköti a Madách Színház Nonprofi t 
Korlátolt Felelősségű Társaság közszolgáltatási 
szerződésének módosítását az előterjesztés 3. szá-
mú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a fő-
polgármestert a szerződésmódosítás aláírására és 
kiadására.

Határidő: 2011. október 1.
Felelős: Tarlós István 

2436/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja és megköti a Mikroszkóp Színpad 
Nonprofi t Korlátolt Felelősségű Társaság közszol-
gáltatási szerződésének módosítását az előterjesztés 
4. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri 
a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására 
és kiadására.

Határidő: 2011. október 1.
Felelős: Tarlós István 

2437/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja és megköti az Örkény István Színház 
Nonprofi t Korlátolt Felelősségű Társaság közszol-
gáltatási szerződésének módosítását az előterjesztés 
5. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri 
a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására 
és kiadására.
Határidő: 2011. október 1.
Felelős: Tarlós István 

2438/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja és megköti a Szabad Tér Színház 
Nonprofi t Korlátolt Felelősségű Társaság közszol-
gáltatási szerződésének módosítását az előterjesztés 
6. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri 
a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására 
és kiadására.

Határidő: 2011. október 1.
Felelős: Tarlós István 

2439/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja és megköti a Thália Színház Nonprofi t 
Korlátolt Felelősségű Társaság közszolgáltatási 
szerződésének módosítását az előterjesztés 7. szá-
mú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a fő-
polgármestert a szerződésmódosítás aláírására és 
kiadására.

Határidő: 2011. október 1.
Felelős: Tarlós István 

2440/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja és megköti a TRAFÓ Kortárs Művésze-
tek Háza Nonprofi t Korlátolt Felelősségű Társaság 
közszolgáltatási szerződésének módosítását az elő-
terjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal, 
és felkéri a főpolgármestert a szerződésmódosítás 
aláírására és kiadására.

Határidő: 2011. október 1.
Felelős: Tarlós István 

2441/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja és megköti az Új Színház Nonprofi t 
Korlátolt Felelősségű Társaság közszolgáltatási 
szerződésének módosítását az előterjesztés 9. szá-
mú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a fő-
polgármestert a szerződésmódosítás aláírására és 
kiadására.
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Határidő: 2011. október 1.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 69. pontja: Javaslat egyes nevelési-okta-
tási intézmények pedagógiai programjainak jóváhagyá-
sára.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2442/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
102. § (2) bekezdésének f) pontja alapján jóváhagy-
ja a felsorolt intézmények felülvizsgált pedagógiai 
programjait:
1. Budapest Főváros Önkormányzatának Hungá-

ria Általános Iskolája és Kollégiuma (1192 Bu-
dapest, Hungária u. 36.);

2. Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth 
Zsuzsa Gyermekotthona, Gyermekek Átmene-
ti Otthona és Általános Iskolája (2061 Bicske, 
Kossuth Lajos u. 42.);

3. Fővárosi Önkormányzat Nyitott Világ Fejlesztő 
Iskola (1125 Budapest, Diósárok u. 40.);

4. Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakkö-
zépiskola és Szakiskola (1023 Budapest, Lajos 
u. 1-5.)

Felkéri a főpolgármestert, hogy az 1–4. sorszámú 
intézmények jóváhagyási értesítőjét az előterjesztés 
2. számú melléklete alapján írja alá, és gondoskod-
jon az iskolák részére történő kiadásáról.

Határidő: döntést követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István 

2443/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
102. § (2) bekezdésének f) pontja alapján jóváhagy-
ja a felsorolt intézmények felülvizsgált pedagógiai 
program-kiegészítéseit, módosításait: 
1. Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyer-
mekotthon (1089 Budapest, Diószeghy Sámuel 
u. 25.);

2. Arany János Műszaki Szakközépiskola és Szak-
iskola (1072 Budapest, Nyár u. 9.);

3. Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközép-
iskola és Szakiskola (1139 Budapest, Váci út 
179–183.);

4. Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és 
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola (1082 
Budapest, Üllői út 76.);

5. Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speci-
ális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény (1201 Budapest, Ma-
gyarok Nagyasszonya tér 22.);

 6. Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Köz-
gazdasági Szakközépiskola (1047 Budapest, 
Baross u. 72.);

 7. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasá-
gi Szakközépiskola (1157 Budapest, Árendás 
köz 8.);

 8. Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközép-
iskola, Szakiskola és Gimnázium (1086 Buda-
pest, Csobánc u. 1.);

 9. Budai Középiskola (1126 Budapest, Márvány 
u. 32.);

10. Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szak-
képző Iskola (1082 Budapest, Práter u. 31.);

11. Budapest Főváros Önkormányzatának Béke 
Gyermekotthona és Általános Iskolája (1021 
Budapest, Hárshegyi út 9.);

12. Budapest Főváros Önkormányzat Gyermek-
otthona és Általános Iskolája (2841 Oroszlány, 
Rákóczi u. 53.);

13. Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth 
Lajos Gyermekotthona és Általános Iskolája 
(1112 Budapest, Menyecske u. 16.);

14. Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfej-
lesztő Speciális Szakiskola, Egységes Gyógy-
pedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon 
és Gyermekotthon (1034 Budapest, San Marco 
u. 48-50.);

15. Csepeli Vendéglátóipari Szakközépiskola és 
Szakiskola (1212 Budapest, Petőfi  tér 1.);

16. Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Spe-
ciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyer-
mekotthon (1141 Budapest, Rákospatak u. 
101.);

17. Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakkö-
zépiskola (1149 Budapest, Egressy út 71.);

18. Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és 
Gyermekotthon (1108 Budapest, Újhegyi sé-
tány 9-11.);

19. Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola 
(1204 Budapest, Török Flóris u. 89.);

20. Fáy András Közlekedésgépészeti, Műsza-
ki Szakközépiskola (1095 Budapest, Mester u. 
60-62.);

21. Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános 
Iskola és Gimnázium (1082 Budapest, Horváth 
Mihály tér 8.);

22. Fővárosi Iskolaszanatórium, Általános Iskola 
(1118 Budapest, Rimaszombati út. 2-4.);

23. Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szak-
középiskola és Szakiskola (1195 Budapest, Ül-
lői út 303.);

24. Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari 
Szakközépiskola és Szakiskola (1106 Budapest, 
Maglódi út 8.);
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25. Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenfor-
galmi Szakképző Iskola (1097 Budapest, Ecseri 
út 5-7.);

26. Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és 
Diákotthona (1147 Budapest, Miskolci út 77.);

27. Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, 
Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypeda-
gógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 
(1147 Budapest, Cinkotai út 125-137.);

28. Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola 
és Szakiskola (1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 
31.);

29. Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és 
Diákotthon (1144 Budapest, Kántorné sétány 
1-3.);

30. Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, 
Kéttannyelvű, Külkereskedelmi, Közgazdasági 
Szakközépiskola (1011 Budapest, Ponty u. 3.);

31. Jaschik Álmos Művészeti Szakképző Iskola 
(1097 Budapest, Illatos út 2-4.);

32. Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakkö-
zépiskola (1084 Budapest, Rákóczi tér 4.);

33. Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Is-
kola és Gimnázium (1043 Budapest, Kassai u. 
24/a.);

34. Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló 
Kéttannyelvű, Közgazdasági Szakközépiskola 
(1139 Budapest, Váci út 89.);

35. Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű 
Gimnázium (1191 Budapest, Simonyi Zsig-
mond u. 33.);

36. Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola 
(1106 Budapest, Gyakorló u. 21-23.);

37. Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Általános 
Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatá-
si Intézmény és Szakközépiskola (1015 Buda-
pest, Toldy Ferenc u. 28-30.);

38. Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola (1041 
Budapest, Deák Ferenc u. 40.);

39. Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és 
Szakiskola (1106 Budapest, Maglódi út 8.);

40. Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és 
Textilipari Szakközépiskola és Szakiskola 
(1133 Budapest, Vág u. 12-14.);

41. Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépisko-
la, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani In-
tézmény és Diákotthon (1145 Budapest, Mexi-
kói út 59-60.);

42. Nagy László Általános Iskola és Gimnázium 
(1203 Budapest, János u. 4.);

43. Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Ál-
talános Iskola, Gimnázium és Diákotthon (1074 
Budapest, Rózsák tere 6-7.);

44. Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon 
(2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 31.),

45. Palotás Gábor Általános Iskola (1021 Budapest, 
Ötvös János u. 7.);

46. Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari 
és Informatikai Szakközépiskola (1101 Buda-
pest, Salgótarjáni út 53/b.);

47. Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Isko-
la és Gimnázium (1062 Budapest, Andrássy út 
63-65.);

48. Puskás Tivadar Távközlési Technikum (1097 
Budapest, Gyáli út 22.);

49. Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és 
Gimnázium (1088 Budapest, Ludovika tér 1.);

50. Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipa-
ri Műszaki Szakközépiskola (1087 Budapest, 
Mosonyi u. 6.);

51. Szabómester Szakképző Iskola (1089 Budapest, 
Elnök u. 3.);

52. Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és 
Szakiskola (1087 Budapest, Szörény u. 2-4.);

53. Széchenyi István Gimnázium (1118 Budapest, 
Rimaszombati út 2-4.);

54. Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szak-
középiskola (1088 Budapest, Vas u. 9-11.);

55. Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és 
Kollégium (1095 Budapest, Mester u. 56-58.);

56. Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és 
Gyermekotthon (1035 Budapest, Miklós tér 
5.);

57. Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középis-
kola, Szakiskola és Kollégium (1097 Budapest, 
Timót u. 3.);

58. Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Is-
kola, Gimnázium és Diákotthon (1139 Buda-
pest, Lomb u. 1–7.);

59. Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 
(1095 Budapest, Mester u. 23.);

60. Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola és 
Szakiskola (1064 Budapest, Szondy u. 41.);

61. Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gya-
korló Szakközépiskola (1191 Budapest, Kos-
suth tér 12.);

62. Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakkö-
zépiskola, Szakiskola és Gimnázium (1041 Bu-
dapest, Görgey Artúr út 26.);

63. Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális 
Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézménye, Diákotthona és Gyermek-
otthona (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.);

64. Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági 
Szakközépiskola és Szakiskola (1039 Budapest, 
Hatvany Lajos u. 7.);

65. Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola 
(1139 Budapest, Üteg u. 15.),

66. Vörösmarty Mihály Gimnázium (1085 Buda-
pest, Horánszky utca 11.),

67. Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola (1149 
Budapest, Várna u. 21/b.)
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Felkéri a főpolgármestert, hogy az 1–67. sorszámú 
intézmények jóváhagyási értesítőjét az előterjesztés 
3. számú melléklete alapján írja alá, és gondoskod-
jon az iskolák részére történő kiadásáról.

Határidő: döntést követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István 

A napirend 70. pontja: Beszámoló a 2011. évi köz-
oktatási kiegészítő normatív központosított támogatások 
igényléséről.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2444/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
a 2011. évi közoktatási kiegészítő normatív köz-
pontosított támogatások igényléséről a beszámolót, 
valamint az előterjesztésben mellékelt közoktatá-
si kiegészítő normatív központosított támogatások 
igényléséhez kapcsolódó „Támogatási Szerződé-
sek” megkötését tudomásul veszi.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

A napirend 71. pontja: Javaslat a Móricz Zsigmond- 
szobor áthelyezésére a XI. kerület, Móricz Zsigmond kör-
téren.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2445/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdése ér-
telmében jóváhagyja a Varga Imre szobrászművész 
által készített Móricz Zsigmond írót ábrázoló egész 
alakos bronz szobor áthelyezését a XI. kerületben 
a nevét viselő körtér Fehérvári úti oldalára, az elő-
terjesztés mellékleteként csatolt elhelyezési terven 
jelölt területre.

Határidő: a döntést követő 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 72. pontja: Javaslat a Halas fi ú c. szobor 
áthelyezésére a XI. kerületben.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2446/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdése ér-
telmében jóváhagyja, hogy a XI. kerületi Önkor-
mányzat kérelme alapján Dabóczi Mihály szob-
rászművész Halas fi ú c. mészkő anyagú alkotása 
a XI. kerület, Ulászló u. 78. sz. alatti helyszínről 

áthelyezésre kerüljön a Feneketlen tavi parkba, az 
előterjesztés mellékleteként csatolt elhelyezési ter-
ven jelölt „C” jelű területre.

Határidő: a döntést követő 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 73. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat sportágazati támogatásai közül az „SZ” jelű – 
szabadidősport – pályázat kedvezményezettjeire.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2447/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a 2011. évi „8413 Sportcélú támogatás” 
cím előirányzata terhére az „SZ” jelű – szabadidő-
sport – pályázat, az előterjesztés 2. sz. mellékleté-
ben megjelölt kedvezményezettjeinek támogatását, 
összesen 20 000 E Ft értékben. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

2448/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 2. sz. mellék-
letében foglalt kedvezményezettekkel az előter-
jesztés 3. sz. mellékletében szereplő minta szerinti 
támogatási szerződéseket, és felkéri a főpolgármes-
tert azok aláírására.

Határidő: 2011. október 20.
Felelős: Tarlós István 

2449/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Engedélyezi az „SZ” jelű pályázat, az előterjesztés 
2. sz. mellékletében foglalt kedvezményezettjei ré-
szére – a 3. sz. melléklet szerinti támogatási szerző-
dés alapján – a támogatások átutalását.

Határidő: 2011. november 10.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 74. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat sportágazati támogatásai közül az „S” jelű – 
Ötven budapesti általános és középiskola sportéletének 
támogatása – pályázat kedvezményezettjeire.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2450/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja az „S” jelű pályázat – Ötven budapesti 
általános és középiskola sportéletének támogatása 
– az előterjesztés 2. sz. mellékletében felsorolt ked-
vezményezettjeinek támogatását.

Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Tarlós István 
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A napirend 75. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat és a Székely-Monori Bt. között megkötött támo-
gatási szerződés elszámolási határidejének és témájának 
módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2451/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
elfogadja Székely B. Miklós elszámolási és téma 
módosítási kérését és jóváhagyja a támogatási szer-
ződés módosítását az előterjesztés 6. számú mellék-
lete szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpol-
gármestert annak aláírására.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 76. pontja: Javaslat a Madách Színház 
Nonprofi t Kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló 
további jogviszonyaival kapcsolatos döntésre. 

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2452/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljár-
va jóváhagyja a Madách Színház Nonprofi t Kft. 
és Szirtes Tamás ügyvezető közötti, 2004. július 
1-jén kötött megbízási szerződést módosító szerző-
dés megkötését az előterjesztés 1. sz. mellékletének 
megfelelően, díjazás megállapítása nélkül.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

2453/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva 
jóváhagyja a Madách Színház Nonprofi t Kft. és a 
Dr. Stage Színházművészeti Tevékenységet Szerve-
ző és Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 
Cg. 01-06-755373) közötti megbízási szerződést 
módosító szerződés megkötését a „Best Of A. L. 
Webber” c. darabbal összefüggésben, az előterjesz-
tés 2. sz. mellékletének megfelelően, díjazás meg-
állapítása nélkül.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

2454/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva 
jóváhagyja a Madách Színház Nonprofi t Kft. és a 
Dr. Stage Színházművészeti Tevékenységet Szerve-
ző és Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 
Cg. 01-06-755373) közötti megbízási szerződést 
módosító szerződés megkötését az „Édeskettes hár-
masban” c. darabbal összefüggésben, az előterjesz-

tés 3. sz. mellékletének megfelelően, díjazás meg-
állapítása nélkül.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

2455/2011.(VIII.31.) Főv. Kgy. h.
A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva 
jóváhagyja a Madách Színház Nonprofi t Kft. és a 
Dr. Stage Színházművészeti Tevékenységet Szerve-
ző és Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 
Cg. 01-06-755373) közötti megbízási szerződést 
módosító szerződés megkötését az „És mennyi sze-
relem!” c. darabbal összefüggésben, az előterjesz-
tés 4. sz. mellékletének megfelelően, díjazás meg-
állapítása nélkül.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

2456/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva 
jóváhagyja a Madách Színház Nonprofi t Kft. és a 
Dr. Stage Színházművészeti Tevékenységet Szerve-
ző és Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 
Cg. 01-06-755373) közötti megbízási szerződést 
módosító szerződés megkötését a „Jézus Krisztus 
Szupersztár” c. darabbal összefüggésben, az elő-
terjesztés 5. sz. mellékletének megfelelően, díjazás 
megállapítása nélkül.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

2457/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva 
jóváhagyja a Madách Színház Nonprofi t Kft. és a 
Dr. Stage Színházművészeti Tevékenységet Szerve-
ző és Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 
Cg. 01-06-755373) közötti megbízási szerződést 
módosító szerződés megkötését a „József és a szí-
nes szélesvásznú álomkabát” c. darabbal összefüg-
gésben, az előterjesztés 6. sz. mellékletének megfe-
lelően, díjazás megállapítása nélkül.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

2458/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljár-
va jóváhagyja a Madách Színház Nonprofi t Kft. és 
a Dr. Stage Színházművészeti Tevékenységet Szer-
vező és Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzék-
szám: Cg. 01-06-755373) közötti megbízási szer-
ződést módosító szerződés megkötését a „Jövőre, 
veled, ugyanitt 2.” c. darabbal összefüggésben, az 
előterjesztés 7. sz. mellékletének megfelelően, dí-
jazás megállapítása nélkül.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap 
Felelős: Tarlós István 
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2459/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljár-
va jóváhagyja a Madách Színház Nonprofi t Kft. és 
a Dr. Stage Színházművészeti Tevékenységet Szer-
vező és Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzék-
szám: Cg. 01-06-755373) közötti megbízási szer-
ződést módosító szerződés megkötését a „Pletyka” 
c. darabbal összefüggésben, az előterjesztés 8. sz. 
mellékletének megfelelően, díjazás megállapítása 
nélkül.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

2460/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva 
jóváhagyja a Madách Színház Nonprofi t Kft. és a 
Dr. Stage Színházművészeti Tevékenységet Szerve-
ző és Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 
Cg. 01-06-755373) közötti megbízási szerződést 
módosító szerződés megkötését a „Producerek” c. 
darabbal összefüggésben, az előterjesztés 9. sz. 
mellékletének megfelelően, díjazás megállapítása 
nélkül.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

2461/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva 
jóváhagyja a Madách Színház Nonprofi t Kft. és a 
Dr. Stage Színházművészeti Tevékenységet Szerve-
ző és Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 
Cg. 01-06-755373) közötti megbízási szerződést 
módosító szerződés megkötését a „Spamalot” c. 
darabbal összefüggésben, az előterjesztés 10. sz. 
mellékletének megfelelően, díjazás megállapítása 
nélkül.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 77. pontja: Javaslat a Centrál Színház 
Nonprofi t Kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló 
további jogviszonyaival kapcsolatos döntésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2462/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljár-
va jóváhagyja a Vidám Színpad Kht. és az Orgonás 
Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegy-
zékszám: 01-06-735702) között létrejött megbízási 
keretszerződést módosító szerződés megkötését az 
ügyvezető színészi tevékenységére (Woody Allen: 
Central Park West) vonatkozóan, az előterjesztés 2. 
sz. mellékletének megfelelően, díjazás megállapí-
tása nélkül.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap
Felelős: Tarlós István 

2463/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljár-
va jóváhagyja a Vidám Színpad Kht. és az Orgonás 
Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzék-
szám: 01-06-735702) között létrejött rendezői meg-
bízási szerződést módosító szerződés megkötését 
az ügyvezető rendezői tevékenységére vonatkozó-
an (Woody Allen: New-York-i komédiák), az elő-
terjesztés 3. sz. mellékletének megfelelően, díjazás 
megállapítása nélkül.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap
Felelős: Tarlós István 

2464/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljár-
va jóváhagyja a Vidám Színpad Kht. és az Orgonás 
Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegy-
zékszám: 01-06-735702) között létrejött rendezői 
megbízási szerződést módosító szerződés megköté-
sét az ügyvezető rendezői tevékenységére vonatko-
zóan (Woody Allen: Semmi pánik), az előterjesztés 
4. sz. mellékletének megfelelően, díjazás megálla-
pítása nélkül.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap
Felelős: Tarlós István 

2465/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljár-
va jóváhagyja a Centrál Színház Nonprofi t Kft. és 
az Orgonás Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság 
(cégjegyzékszám: 01-06-735702) között létrejött 
rendezői megbízási szerződést módosító szerződés 
megkötését az ügyvezető rendezői tevékenységére 
vonatkozóan (Brian Clark: Mégis kinek az élete?), 
az előterjesztés 5. sz. mellékletének megfelelően, 
díjazás megállapítása nélkül.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap
Felelős: Tarlós István 

2466/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljár-
va jóváhagyja a Centrál Színház Nonprofi t Kft.és 
az Orgonás Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság 
(cégjegyzékszám: 01-06-735702) között létrejött 
rendezői megbízási szerződést módosító szerződés 
megkötését az ügyvezető rendezői tevékenységére 
vonatkozóan (Keith Huff: Jó zsaru – rossz zsaru), 
az előterjesztés 6. sz. mellékletének megfelelően, 
díjazás megállapítása nélkül.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap
Felelős: Tarlós István 
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A napirend 78. pontja: Javaslat közoktatási intéz-
mények magasabb vezető álláshelyeinek pályázati kiírá-
sára.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2467/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
munkáltatói jogkörében eljárva a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a to-
vábbiakban: Kjt.) 20/B. § (1) bekezdése alapján – 
fi gyelemmel a Kjt.-nek a közoktatási intézmények-
ben történő végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) 
Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésében foglaltakra 
– pályázatot ír ki a Fővárosi Önkormányzat fenn-
tartásában működő nevelési-oktatási intézmények 
magasabb vezetői (intézményvezetői) feladatainak 
ellátására az előterjesztés 1-2. sz. melléklete szerin-
ti tartalommal.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

2468/2011. (VIII.31.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
előterjesztés 1-2. sz. melléklete szerinti pályázati 
felhívás közzétételéről. A Nemzeti Közigazgatási 
Intézet internetes oldalán való közzétételt követően 
haladéktalanul küldje meg az Oktatási és Kulturális 
Közlöny részére is, a pályázatok beadási határidejé-
nek egyértelmű feltüntetésével együtt. 

Határidő: 2011. szeptember 16.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 79. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat fenntartásában működő Csákánydoroszló, Fő u. 
11. szám alatti Értelmi Fogyatékosok Otthona Szervezeti 
és Működési Szabályzatának módosítására. 

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2469/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja az előterjesztés melléklete szerinti tarta-
lommal a Fővárosi Önkormányzat 9919 Csákány-
doroszló, Fő utca 11. szám alatti Értelmi Fogyatéko-
sok Otthona Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

2470/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert a 2469/2011. (VIII. 31.) 
Főv. Kgy. határozattal elfogadott Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzat jóváhagyó záradékának aláírására.

Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István 

A napirend 80. pontja: Önkormányzati biztos kijelö-
lése a Központi Stomatológiai Intézethez. 

Előterjesztő: dr. Velkey György

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2471/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
a Központi Stomatológiai Intézet önkormányzati 
biztosi feladatainak ellátásával a C.C. Audit Könyv-
vizsgáló Kft.-t bízza meg 5,6 M Ft+áfa díjazással. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen az 
ajánlatnak megfelelő tartalmú megbízási szerződés 
elkészítéséről és felhatalmazza annak aláírására.

Határidő: 2011. szeptember 20.
Felelős: Tarlós István 

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja mun-
káját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv 
rögzíti.)

A napirend 92. pontja: Javaslat a nevelési-oktatá-
si intézmények 2011. évi feladatracionalizálásaihoz kap-
csolódó végleges létszámcsökkentések miatt felmerült ki-
adások központi költségvetésből történő biztosítására 
benyújtandó végleges pályázati anyagra.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2495/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
pályázatot nyújt be a 2011. évi végleges létszám-
csökkentési döntések (az 587/2011. (IV. 6.) és az 
1032/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. határozatok alapján) 
miatt 21 fő – 21 álláshely – esetében a foglalkoz-
tatási jogviszonyok megszüntetése miatt felmerült 
kiadások központi költségvetésből történő biztosí-
tására. 
Felhatalmazza a főpolgármestert az 5/2011. (III. 3.) 
sz. BM rendelet alapján az igénybejelentés aláírásá-
ra és benyújtására.

Határidő: 2011. szeptember 27.
Felelős: Tarlós István 

2496/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Elfogadja a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális 
Központ részére a 820/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. ha-
tározat alapján nyújtott támogatásra vonatkozó el-
számolást.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

2497/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
A 2011. évi létszámcsökkentést megelőző időszak-
hoz kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek telje-
síthetősége érdekében a „9114 Céltartalék az ön-
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kormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó 
kiadásokra” cím előirányzatának 1 264 E Ft-tal 
történő csökkentésével egyidejűleg azonos összeg-
gel, egyszeri jelleggel megemeli a „3902 Fővárosi 
Roma Oktatási és Kulturális Központ” cím támoga-
tási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

ezer Ft

Cím-
kód

Intézmény
megnevezése Előleg

Ténylege-
sen

felmerült 
kiadás

Eltérés
+/–

1. 2. 3. 4. 5.=4.–3.

3902
Fővárosi Roma Okta-
tási és Kulturális Köz-
pont

15 558 16 822 1 264

ebből:  – személyi
               juttatások 12 250 13 246   996

            – munkaadót
               terhelő
               járulékok

  3 308   3 576   268

2498/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztéshez 
kapcsolódó előirányzat-módosítást terjessze a Fő-
városi Közgyűlés soron következő rendeletmódo-
sító ülése elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. szeptemberi 
rendeletmódosító ülése

Felelős: Tarlós István 

A napirend 93. pontja: Javaslat a II. Rákóczi Ferenc 
Gyermekotthon általános iskolájának megszüntetéséhez 
kapcsolódó végleges létszámcsökkentés miatt felmerült 
kiadások elszámolására.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2499/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a  „4215 Budapest Főváros Önkormány-
zatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona” intéz-
ményben az álláshelyek megszüntetéséhez a 2011. 
évi költségvetés tervezése során megelőlegezett 
5 791 E Ft-ra vonatkozó elszámolást.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

2500/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
A II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon általános is-
kolájának megszüntetése miatti létszámleépítéssel 
kapcsolatos költségeire megelőlegezett támoga-
tás miatt, a pénzügyi rendezés érdekében egyszeri 
jelleggel megnöveli a „9114 Céltartalék az önkor-
mányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadá-
sokra” cím kiadási, azon belül működési célú tarta-
lék előirányzatát 5 791 E Ft-tal, egyidejűleg azonos 

összeggel csökkenti az érintett intézmény támoga-
tási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint: 

ezer Ft

Cím-
kód Intézmény neve

Sze-
mélyi 

juttatá-
sok

M.adókat
terhelő

járulékok
Összesen

4215
Bp. Főv. Önk.
II. Rákóczi Ferenc 
Gyermekotthona 

–4 560 –1 231 –5 791

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. szeptemberi 
rendeletmódosítása

Felelős: Tarlós István 

2501/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
A II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon létszámke-
retét 2011. szeptember 1-jei hatállyal – a jelenleg 
terhességi-gyermekágyi segélyen lévő dolgozó ál-
láshelyének biztosítására – 1 fővel megemeli az 
alábbiak szerint:

fő

Cím-
kód Intézmény neve

2011.
augusztus

engedélyezett
létszámkeret

Válto-
zás

2011.
szeptember

engedélyezett
létszámkeret

4215
Bp. Főv. Önk.
II. Rákóczi Ferenc
Gyermekotthona 

58 +1 59

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. szeptemberi 
rendeletmódosítása

Felelős: Tarlós István 

2502/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a II. Rákóczi Fe-
renc Gyermekotthon részére – előzetes igénybe-
jelentés után – a jelenleg terhességi-gyermekágyi 
segélyen levő dolgozó részére biztosítja az esetle-
gesen felmerülő személyi juttatások és munkaadó-
kat terhelő járulékok előirányzatát, illetve a felmen-
téssel kapcsolatban jelentkező egyszeri kiadások 
fedezetét.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

2503/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2500-2501/2011. 
(VIII. 31.) Főv. Kgy. határozatokban szereplő elő-
irányzatok módosítására vonatkozó költségvetési 
rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi 
Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. szeptemberi 
rendeletmódosítása

Felelős: Tarlós István 

A napirend 94. pontja: Javaslat a Budapest Főváros 
Önkormányzatának Gyermekotthona (Balatonboglár) és 
a Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Fe-
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renc Gyermekotthona (Alsóbélatelep) közös gazdasági 
szervezetének kialakítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2504/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
a fővárosi gyermekvédelmi intézmények gazdálko-
dási feladatainak gazdaságosabb, hatékonyabb és 
szakszerűbb ellátása érdekében 2012. január 1-jétől 
a Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermek-
otthona (8630 Balatonboglár, Kikötő sétány 5.) 
gazdasági szervezetét megszünteti, és a Budapest 
Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc 

Gyermekotthonát (8644 Fonyód-Alsóbélatelep, 
Báthory u. 14.) – mint gazdasági szervezettel ren-
delkező, önállóan működő és gazdálkodó költség-
vetési szervet – jelöli ki a gazdasági szervezettel 
nem rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó 
Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermek-
otthona (Balatonboglár) részére az államháztartás 
működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) kor-
mányrendelet 15. § (2) bekezdésében szabályozott 
gazdasági-pénzügyi feladatainak ellátására.

2505/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Az átszervezés miatt az intézmények előirányzatát 
2012. január 1-jétől tartós jelleggel az alábbiak sze-
rint módosítja: 

ezer Ft

Címkód Intézmény

Előirányzat-módosítás 2012. január 1-jétől

Létszámkeret
(fő)

Személyi
juttatások

(11 hónapra)

Munkaadókat
terhelő

járulékok
(11 hónapra)

Dologi
kiadások

(12 hónapra)

Működési
kiadások
összesen

Irányító
szervtől
kapott

támogatás

4213 Balatonboglári
Gyermekotthon –22 –41 250 –10 083 –4 085 –55 418 –55 148

4215 II. Rákóczi F.
Gyermekotthon +22 +41 250 +10 083 +4 085 +55 418 +55 148

Határidő: a 2012. évi költségvetés tervezésekor
Felelős: Tarlós István 

2506/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Az átszervezés miatt az intézmények előirányzatát 
2013. január 1-jétől tartós jelleggel az alábbiak sze-
rint módosítja: 

ezer Ft

Címkód Intézmény

Előirányzat-módosítás 2013. január 1-jétől 

Személyi
juttatások

(1 hónapra)

Munkaadókat 
terhelő járulékok

(1 hónapra)
Dologi kiadások 

Működési
kiadások
összesen

Irányító szervtől 
kapott tám.

4213 Balatonboglári
Gyermekotthon –3 750 –917 0 –4 667 –4 667

4215 II. Rákóczi F.
Gyermekotthon +3 750 +917 0 +4 667 +4 667

Határidő: a 2013. évi költségvetés tervezésekor
Felelős: Tarlós István 

2507/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
A gazdasági átszervezés miatt 16 (fő) engedélye-
zett álláshelyet érintő végleges létszámcsökkentést 
hajt végre 2012. január 1-jei kezdetű felmentéssel, 
melyhez kapcsolódóan a létszámkeretek csökkenté-
sére az alábbiak szerint kerül sor:
– 2012. január 1-jével 14 engedélyezett (üres) 
álláshely, ebből 7 álláshely a 4213 címkódú 

Balatonboglári Gyermekotthon intézménynél és 7 
álláshely a 4215 címkódú II. Rákóczi Ferenc Gyer-
mekotthon intézménynél,
– 2012. szeptember 1-jével 2 (fő) engedélyezett (be-
töltött) álláshely (felmentési idők leteltét követően), 
ebből 1 álláshely  a  4213 címkódú Balatonboglári 
Gyermekotthon intézménynél és 1 álláshely a 4215 
címkódú II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon intéz-
ménynél.
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2508/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
A gazdasági integrációval az intézményi létszám-
kereteket az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok főben:

2011. július 2012. január 1-jei hatállyal 2012. szeptember 1-jei hatállyal

Cím-
kód Intézmény

Eng.
létszám-

keret

Ebből
gazdasági-
technikai 
létszám 

Véglegesen
megszüntetésre

kerülő üres
álláshelyek

Véglegesen
 megszüntetésre
kerülő betöltött

álláshelyek

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

4213 Balatonboglár 70 30 40 -22 -7 41 -1 40

4215 II. Rákóczi F. 58 24 34 +22 -7 73 -1 72

Összesen: 128 54 74 0 -14 114 -2 112

Határidő: 2012. január 1-jei hatállyal a 2012. évi költ-
ségvetés tervezésekor, illetve 2012. szeptember 
1-jei hatállyal a költségvetési rendelet 2012. szep-
temberi módosításakor

Felelős: Tarlós István 

2509/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
A Balatonboglári Gyermekotthon és a II. Rákóczi 
F. Gyermekotthon tekintetében a létszámcsökken-
tési döntéshez kapcsolódóan az 5/2011. (III. 3.) sz. 
BM rendelet 2. § (1) bekezdés f) pontjára hivatkoz-
va az alábbiakról nyilatkozik:
A Fővárosi Önkormányzat az intézményekben 
történő létszámcsökkentésre – az előterjesztés 
2507/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozata alapján 
/16 álláshely/ felmentéssel, illetve rendes felmon-
dással érintett foglalkoztatottakra – vonatkozóan 
az intézmények létszámkeretét és az intézmények 
közötti tervezhető létszám- és álláshely-átcsopor-
tosítás lehetőségét felülvizsgálta, és megállapította, 
hogy az álláshely-átcsoportosításra e foglalkozta-
tottak esetében nincs lehetőség, ezért szükséges a 
jogviszonyuk megszüntetése. 
A foglalkoztatási jogviszonyok megszüntetésére 
ezt követően kerül sor.

2510/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
A Balatonboglári Gyermekotthon és a II. Rákóczi 
F. Gyermekotthon tekintetében a létszámcsökken-
tési döntéshez kapcsolódóan az 5/2011. (III. 3.) sz. 
BM rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontjára hivatkoz-
va az alábbiakról nyilatkozik:
A létszámcsökkentésben – az előterjesztés 
2507/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozata alapján 

/16 álláshelyre vonatkozóan/ felmentéssel érintett 
foglalkoztatottak esetében – érintett dolgozók fog-
lalkoztatására az önkormányzat költségvetési szer-
veinél a meglévő üres álláshelyeken, az előrelátha-
tólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új 
álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladat-
átadás következtében az önkormányzat fenntartási 
körén kívüli munkáltatónál – foglalkoztatási jogvi-
szonyban töltött ideje folyamatosságának megsza-
kítása nélkül – nincs lehetőség. 
A pályázati kiírásnak megfelelően a megszüntetés-
re kerülő álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók 
vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfel-
adatok ezt indokolttá teszik.

2511/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy amennyiben a Ma-
gyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 
törvény lehetőséget ad a létszámcsökkentési dön-
téshez kapcsolódó támogatás biztosítására, a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter által kiadásra 
kerülő rendelet alapján tegye meg az intézkedése-
ket a létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódó pá-
lyázati anyag Fővárosi Közgyűlés 2012. augusztusi 
rendes ülésére történő beterjesztésére.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2012. augusztus havi 
rendes ülése

Felelős: Tarlós István 

2512/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
A 16 álláshely megszüntetéséből adódó tartós meg-
takarítás 2012. évi időarányos része (11 hónapra, 
személyi juttatás: 14 702 E Ft, munkaadókat terhelő 
járulék: 3 970 E Ft, összesen: 18 672 E Ft) a 2012. 
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évi költségvetés tervezésekor kerül elvonásra az in-
tézményektől az alábbiak szerint:

ezer Ft

Sor-
szám

Cím-
kód Intézmény

2012. 01. 01-től 
(11 hónapra)

Személyi 
juttatások

Munkaadókat 
terhelő 

járulékok
Összesen

1. 4213 Balatonboglár –7 836 –2 116 –9 952

2. 4215 II. Rákóczi F. –6 866 –1 854 –8 720

Összesen –14 702 –3 970 –18 672

Határidő: a 2012. évi költségvetés tervezésekor
Felelős: Tarlós István 

2513/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
A 16 álláshely megszüntetéséből adódó tartós meg-
takarítás 2013. évi időarányos része (1 hónapra, 
személyi juttatás: 1 336 E Ft, munkaadókat terhelő 
járulék: 360 E Ft, összesen: 1 696 E Ft) a 2013. évi 
költségvetés tervezésekor kerül elvonásra az intéz-
ményektől az alábbiak szerint:

ezer Ft

Sor-
szám

Cím-
kód Intézmény

2013. évben 
(1 hónapra)

Személyi 
juttatások

Munkaadókat 
terhelő 

járulékok
Összesen

1. 4213 Balatonboglár –712 –192 –904

2. 4215 II. Rákóczi F. –624 –168 –792

Összesen –1 336 –360 –1 696

Határidő: a 2013. évi költségvetés tervezésekor
Felelős: Tarlós István 

2514/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal a 16 álláshely végleges meg-
szüntetéséhez szükséges egyszeri kiadások 2012. 
évi fedezetének (személyi juttatások: 1 436 E Ft, 
munkaadókat terhelő járulékok: 388 E Ft, összesen: 
1 824 E Ft) a 2012. évi költségvetésben történő biz-
tosítására az alábbiak szerint:

ezer Ft

Sor-
szám

Cím-
kód Intézmény

2012. évben  

Személyi
juttatá-

sok

Munkaadókat
terhelő

járulékok

Össze-
sen

1. 4213 Balatonboglár 184 50 234

2. 4215 II. Rákóczi F. 1 252 338 1 590

Összesen 1 436 388 1 824

Határidő: a 2012. évi költségvetés tervezésekor
Felelős: Tarlós István 

2515/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szük-
séges intézkedéseket, hogy a 16 álláshelyet érintő 
végleges létszámleépítéshez kapcsolódó tényleges 
kifi zetésekről készüljön elszámolás, és a pályázati 
anyaggal egyidejűleg a Fővárosi Közgyűlés 2012. 
augusztusi ülésére legyen beterjesztve.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2012. augusztusi ülése
Felelős: Tarlós István 

2516/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
A közös gazdasági szervezet kialakításához (gaz-
dasági részleg átalakítása, bővítése, felszerelések 
költöztetése, az informatikai hálózat fejlesztése, 
egységes programok beszerzése) szükséges fedezet 
biztosításához egyszeri jelleggel megemeli a II. Rá-
kóczi F. Gyermekotthon intézmény dologi kiadások 
és támogatási előirányzatát 3 200 E Ft-tal. 

Határidő: a 2012. évi költségvetés tervezésekor
Felelős: Tarlós István 

2517/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen az in-
tézmények közötti munkamegosztási megállapo-
dásról szóló előterjesztés elkészítéséről.

Határidő: 2011. november 30.
Felelős: Tarlós István 

2518/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
2012. január 1-jei hatállyal módosítja a Buda-
pest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona 
(8630 Balatonboglár, Kikötő sétány 5.) alapító ok-
iratát az 1.b. számú melléklet szerinti tartalommal. 
Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosí-
tás aláírására, valamint a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat 1.c. számú mel-
léklet szerinti tartalommal történő aláírására és ki-
adására.

Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Tarlós István 

2519/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
2012. január 1-jei hatállyal módosítja a Budapest 
Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc 
Gyermekotthona (8642 Fonyód-Alsóbélatelep, Bá-
thory u. 14.) alapító okiratát a 2.b. számú mellék-
let szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert 
az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapí-
tó okirat 2.c. számú melléklet szerinti tartalommal 
történő aláírására és kiadására.

Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 95. pontja: Javaslat a Mikroszkóp Szín-
pad Nonprofi t Kft. pénzügyi helyzetének 2011. december 
31-ig történő rendezésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós 
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2520/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
a Mikroszkóp Színpad Nonprofi t Kft. működő-
képessége megőrzése érdekében 34 600 E Ft tá-
mogatást biztosít a „9300 Általános tartalék” cím 
előirányzata terhére. Ennek érdekében a „9300 Ál-
talános tartalék” cím előirányzatának 34 600 E Ft-
tal történő csökkentésével egyidejűleg, egyszeri 
jelleggel 34 600 E Ft-tal megemeli a „8109 Mik-
roszkóp Színpad Nonprofi t Kft.” cím működési 
célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát. 

2521/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert a támogatási összeg Mik-
roszkóp Színpad Nonprofi t Kft. részére történő 
azonnali átutalására.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

2522/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
A Mikroszkóp Színpad Nonprofi t Kft. 4 fős létszám-
csökkentését tudomásul veszi, és a létszámcsökken-
tés miatti felmentésekhez kapcsolódó pénzügyi kö-
telezettségek teljesíthetősége érdekében – utólagos 
elszámolási kötelezettséggel – 1 400 E Ft támoga-
tást biztosít a Társaság számára a „9114 Céltartalék 
az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcso-
lódó kiadásokra” cím előirányzata terhére. Ennek 
érdekében a „9114 Céltartalék az önkormányzati 
szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím 
előirányzatának 1 400 E Ft-tal történő csökkenté-
sével egyidejűleg, egyszeri jelleggel 1 400 E Ft-tal 
megemeli a „8109 Mikroszkóp Színpad Nonprofi t 
Kft.” cím működési célú pénzeszközátadás áht-n 
kívülre előirányzatát. 

2523/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h .
Felkéri a főpolgármestert a támogatási összeg Mik-
roszkóp Színpad Nonprofi t Kft. részére történő 
azonnali átutalására.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

2524/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy tegyen javaslatot a 
Mikroszkóp Színpad Nonprofi t Kft. 2012. évi mű-
ködtetésére és a javaslatot terjessze a Fővárosi Köz-
gyűlés elé.

Határidő: 2012. március 31.
Felelős: Tarlós István 

2525/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehaj-
tásához szükséges költségvetési rendeletmódosítást 
terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet legközelebbi mó-
dosítása

Felelős: Tarlós István 

A napirend 96. pontja: Javaslat a Petőfi  Csarnok 
Nonprofi t Kft. pénzügyi helyzetének 2011. december 31-
ig történő rendezésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2526/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
a Petőfi  Csarnok Nonprofi t Kft. működőképessége 
megőrzése érdekében 43 000 E Ft támogatást bizto-
sít a Társaság számára a „9300 Általános tartalék” 
cím előirányzata terhére. Ennek érdekében a „9300 
Általános tartalék” cím előirányzatának 43 000 E 
Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg, egyszeri 
jelleggel 43 000 E Ft-tal megemeli a „8123 Petőfi  
Csarnok Nonprofi t Kft.” cím működési célú pénz-
eszközátadás áht-n kívülre előirányzatát. 

2527/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert a támogatási összeg Pető-
fi  Csarnok Nonprofi t Kft. részére történő azonnali 
átutalására.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

2528/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Elviekben egyetért a Petőfi  Csarnok Nonprofi t Kft. 
2012. január 1-jével történő végelszámolásával, és 
egyben felkéri a főpolgármestert, hogy a végelszá-
molással kapcsolatos előterjesztést készítse elő, és 
terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2011. október 31.
Felelős: Tarlós István 

2529/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
A Petőfi  Csarnok Nonprofi t Kft.-ben végleges lét-
számcsökkentést hajt végre a teljes 14 fős létszám 
tekintetében az alábbi ütemezés szerint:
2011. szeptember 15-i kezdetű felmentéssel 9 fő 
2011. november 30-i kezdetű felmentéssel 1 fő
2011. december 31-i felmentéssel 4 fő. 

2530/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
A Petőfi  Csarnok Nonprofi t Kft. létszámcsökkenté-
se miatti felmentésekhez kapcsolódó pénzügyi kö-
telezettségek teljesíthetősége érdekében – utólagos 
elszámolási kötelezettséggel –  46 733 E Ft támoga-
tást biztosít a Társaság számára a „9114 Céltartalék 
az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcso-
lódó kiadásokra” cím előirányzata terhére. Ennek 
érdekében a „9114 Céltartalék az önkormányzati 
szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím 
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előirányzatának 46 733 E Ft-tal történő csökkenté-
sével egyidejűleg, egyszeri jelleggel 46 733 E Ft-tal 
megemeli a „8123  Petőfi  Csarnok Nonprofi t Kft.” 
cím működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 
előirányzatát.

2531/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert a támogatási összeg Pető-
fi  Csarnok Nonprofi t Kft. részére történő azonnali 
átutalására.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

2532/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehaj-
tásához szükséges költségvetési rendeletmódosítást 
terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet legközelebbi mó-
dosítása

Felelős: Tarlós István 

A napirend 97. pontja: Javaslat pályázat benyújtá-
sára az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének támo-
gatására.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2533/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
felhatalmazza a főpolgármestert az „art” moziháló-
zat digitális fejlesztésének támogatására kiírt pályá-
zatoknak az előterjesztés 2–5. sz. melléklete szerin-
ti tartalommal történő benyújtására.
Felkéri a főpolgármestert a pályázati űrlapok és 
mellékletek aláírására. 

Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Tarlós István 

2534/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy az „art” moziháló-
zat digitális fejlesztésének támogatására, a Puskin 
mozi Metropolis-terem új digitális vetítő- és leját-
szó-berendezésének beszerzése és telepítése cél-
jából benyújtandó pályázathoz szükséges önrészt, 
3 707 100 Ft összegben, és a Toldi mozi Nagyterem 
új digitális vetítő- és lejátszó-berendezésének be-
szerzése és telepítése céljából benyújtandó pályá-
zathoz szükséges önrészt, 3 733 425 Ft összegben 
a 2011. évi költségvetésben a „8143 Budapest Film 
Zrt.” cím 70 000 E Ft-os előirányzata terhére biz-
tosítja.

2535/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy készítse elő a Bu-
dapest Film Zrt.-vel kötendő támogatási szerződést, 

és azt terjessze be a Fővárosi Közgyűlés következő 
rendes ülésére.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés következő rendes 
ülése

Felelős: Tarlós István 

A napirend 98. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat sportágazati támogatásai közül a „D” jelű – di-
áksport – pályázat kedvezményezettjeire.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2536/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a 2011. évi „8413 Sportcélú támogatás” 
cím előirányzata terhére a „D” jelű – diáksport – 
pályázat az előterjesztés 2., 3. és 4. sz. melléklete-
iben megjelölt kedvezményezettjeinek támogatását 
összesen 20 000 E Ft értékben.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

2537/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 2., 3. és 4. sz. 
mellékleteiben foglalt kedvezményezettekkel az 
előterjesztés 5. sz. mellékletében szereplő minta 
szerinti támogatási szerződéseket, és felkéri a fő-
polgármestert azok aláírására.

Határidő: 2011. október 20.
Felelős: Tarlós István 

2538/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
A fővárosi fenntartású oktatási intézmények támo-
gatása érdekében a 2011. évi „8413 Sportcélú tá-
mogatás” cím kiadási, azon belül működési célú 
pénzeszközátadás Áht-n kívülre előirányzatáról 
mindösszesen 3 135 E Ft-ot átcsoportosít az előter-
jesztés 2. sz. mellékletében szereplő fővárosi fenn-
tartású oktatási intézmények támogatási kiadási, 
azon belül dologi előirányzatára.

Határidő: a soron következő költségvetési rendelet-
módosítás

Felelős: Tarlós István 

2539/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Az előterjesztés 3. sz. mellékletében szereplő fő-
városi kerületi fenntartású oktatási intézmények 
támogatása érdekében a 2011. évi „8413 Sportcélú 
támogatás” cím kiadási, azon belül működési célú 
pénzeszközátadás Áht-n kívülre előirányzatáról 
mindösszesen 8 500 E Ft-ot átcsoportosít címen be-
lül, kiadási, azon belül támogatásértékű működési 
kiadás előirányzatra.

Határidő: a soron következő költségvetési rendelet-
módosítás

Felelős: Tarlós István 
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2540/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
Engedélyezi a „D” jelű – diáksport – pályázat az 
előterjesztés 2., 3. és 4. sz. mellékleteiben foglalt 
kedvezményezettjei részére – az előterjesztés 5. sz. 
melléklete szerinti támogatási szerződés alapján – a 
támogatások utalását.

Határidő: 2011. november 10.
Felelős: Tarlós István 

2541/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kap-
csolódó költségvetési rendeletmódosítást terjessze 
a Közgyűlés elé.

Határidő: a soron következő költségvetési rendelet-
módosítás

Felelős: Tarlós István 

A napirend 99. pontja: Javaslat a Budapest Bábszín-
ház, a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház, a Radnóti 
Miklós Színház, a Katona József Színház és a Vígszínház 
Nonprofi t Kft. számára támogatási előleg biztosítására a 
jóváhagyásra kerülő pénzmaradvány terhére.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2542/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
tervbe veszi a Budapest Bábszínház, a Kolibri Gyer-
mek- és Ifjúsági Színház, a Katona József Színház, 
a Radnóti Miklós Színház és a Vígszínház intéz-
mények költségvetési számlájának megszüntetése 
során a Fővárosi Önkormányzat számlájára átutalt 
összegeket, összesen 422 494 E Ft-ot, és 422 494 E 
Ft-tal megemeli a „9300 Általános tartalék” cím ki-
adási és a „8535 Támogatásértékű működési bevé-
telek” cím bevételi előirányzatát.

Határidő: a költségvetési rendelet legközelebbi mó-
dosítása

Felelős: Tarlós István 

2543/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Bábszínház Nonprofi t Kft. – mint a Bu-
dapest Bábszínház költségvetési intézmény vagyo-
ni jogutódja – részére 140 000 E Ft egyszeri, rend-
kívüli, előrehozott támogatási előleget biztosít a 
színház jóváhagyásra kerülő pénzmaradványa ter-
hére. Ennek érdekében 140 000 E Ft-tal csökken-
ti a „9300 Általános tartalék” cím működési célú 
tartalék előirányzatát, és ezzel egyidejűleg 140 000 
E Ft-tal megemeli a „8144 Budapest Bábszínház 
Nonprofi t Kft.” cím működési célú pénzeszközát-
adás Áht-n kívülre előirányzatát. 
Egyben felkéri a főpolgármestert a 140 000 E Ft 
rendkívüli, előrehozott támogatási előleg Budapest 
Bábszínház Nonprofi t Kft. részére történő azonnali 
átutalására.

Határidő: az átcsoportosítás esetében a költségvetési 
rendelet legközelebbi módosítása, az átutalás ese-
tében azonnal

Felelős: Tarlós István 

2544/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
A Katona József Színház Nonprofi t Kft. – mint a 
Katona József Színház költségvetési intézmény 
vagyoni jogutódja – részére 50 000 E Ft egyszeri, 
rendkívüli, előrehozott támogatási előleget bizto-
sít a színház jóváhagyásra kerülő pénzmaradványa 
terhére. Ennek érdekében 50 000 E Ft-tal csökken-
ti a „9300 Általános tartalék” cím működési célú 
tartalék előirányzatát, és ezzel egyidejűleg 50 000 
E Ft-tal megemeli a „8148 Katona József Színház 
Nonprofi t Kft.” cím működési célú pénzeszközát-
adás Áht-n kívülre előirányzatát. 
Egyben felkéri a főpolgármestert az 50 000 E Ft 
rendkívüli, előrehozott támogatási előleg Katona 
József Színház Nonprofi t Kft. részére történő azon-
nali átutalására.

Határidő: az átcsoportosítás esetében a költségvetési 
rendelet legközelebbi módosítása, az átutalás ese-
tében azonnal

Felelős: Tarlós István 

2545/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
A Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofi t 
Kft. – mint a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház 
költségvetési intézmény vagyoni jogutódja – részé-
re 17 000 E Ft egyszeri, rendkívüli, előrehozott tá-
mogatási előleget biztosít a színház jóváhagyásra 
kerülő pénzmaradványa terhére. Ennek érdekében 
17 000 E Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tarta-
lék” cím működési célú tartalék előirányzatát, és 
ezzel egyidejűleg 17 000 E Ft-tal megemeli a „8145 
Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofi t 
Kft.” cím működési célú pénzeszközátadás Áht-n 
kívülre előirányzatát. 
Egyben felkéri a főpolgármestert a 17 000 E Ft 
rendkívüli, előrehozott támogatási előleg Kolibri 
Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofi t Kft. részé-
re történő azonnali átutalására.

Határidő: az átcsoportosítás esetében a költségvetési 
rendelet legközelebbi módosítása, az átutalás ese-
tében azonnal

Felelős: Tarlós István 

2546/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
A Radnóti Miklós Színház Nonprofi t Kft. – mint a 
Radnóti Miklós Színház  költségvetési intézmény 
vagyoni jogutódja – részére 100 000 E Ft egyszeri, 
rendkívüli, előrehozott támogatási előleget biztosít 
a színház jóváhagyásra kerülő pénzmaradványa ter-
hére. Ennek érdekében 100 000 E Ft-tal csökkenti a 
„9300 Általános tartalék” cím működési célú tar-
talék előirányzatát, és ezzel egyidejűleg 100 000 E 
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Ft-tal megemeli a „8146 Radnóti Miklós Színház 
Nonprofi t Kft.” cím működési célú pénzeszközát-
adás Áht-n kívülre előirányzatát. 
Egyben felkéri a főpolgármestert a 100 000 E Ft 
rendkívüli, előrehozott támogatási előleg Radnó-
ti Miklós Színház Nonprofi t Kft. részére történő 
azonnali átutalására.

Határidő:az átcsoportosítás esetében a költségvetési 
rendelet legközelebbi módosítása, az átutalás ese-
tében azonnal

Felelős: Tarlós István 

2547/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
A Vígszínház Nonprofi t Kft. – mint a Vígszínház 
költségvetési intézmény vagyoni jogutódja – ré-
szére 90 000 E Ft egyszeri, rendkívüli, előrehozott 
támogatási előleget biztosít a színház jóváhagyás-
ra kerülő pénzmaradványa terhére. Ennek érdeké-
ben 90 000 E Ft-tal csökkenti a „9300 Általános 
tartalék” cím működési célú tartalék előirányza-
tát, és ezzel egyidejűleg 90 000 E Ft-tal megemeli 
a „8147 Vígszínház Nonprofi t Kft.” cím működési 
célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre előirányzatát. 
Egyben felkéri a főpolgármestert a 90 000 E Ft 
rendkívüli, előrehozott támogatási előleg Vígszín-
ház Nonprofi t Kft. részére történő azonnali átuta-
lására.

Határidő: az átcsoportosítás esetében a költségvetési 
rendelet legközelebbi módosítása, az átutalás ese-
tében azonnal

Felelős: Tarlós István 

2548/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehaj-
tásához szükséges költségvetési rendeletmódosítást 
terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet legközelebbi mó-
dosítása

Felelős: Tarlós István 

A napirend 100. pontja: Javaslat a József Attila Szín-
ház Nonprofi t Kft. adósságállományának kezelése érde-
kében szükséges intézkedésekre.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2549/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
a József Attila Színház Nonprofi t Kft. részére, 2011. 
november 30-ig történő beszámolási kötelezettség 
mellett 120 000 E Ft – 2012. évtől kezdődően 4 év 
alatt visszatérítendő – támogatási kölcsönt biztosít 
az ügyvezető igazgatói munkakör betöltésére ki-
írt pályázatban meghatározottak alapján, a színhá-
zat 2011. július 31-ig terhelő kiadások kifi zetésé-
re. Egyben felkéri a főpolgármestert a 120 000 E Ft 

támogatási kölcsön József Attila Színház Nonprofi t 
Kft. részére történő azonnali átutalására.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

2550/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy 120 000 E Ft-tal csökkenti a „9300 
Általános tartalék” cím működési célú tartalék elő-
irányzatát, és ezzel egyidejűleg 120 000 E Ft-tal 
megemeli a „8121 József Attila Színház Nonprofi t 
Kft.” cím működési célú támogatási kölcsön elő-
irányzatát. 

2551/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 4. számú 
melléklete szerinti tartalommal a Fővárosi Önkor-
mányzat és a József Attila Színház Nonprofi t Kft. 
között megkötésre kerülő működési célú támoga-
tási kölcsön nyújtásáról szóló megállapodást és fel-
kéri a főpolgármester annak aláírására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon be-
lül

Felelős: Tarlós István 

2552/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
A József Attila Színház Nonprofi t Kft. részére, utó-
lagos – 2011. november 30-ig történő – elszámolási 
kötelezettség mellett 169 000 E Ft vissza nem té-
rítendő támogatást biztosít az ügyvezető igazgatói 
munkakör betöltésére kiírt pályázatban jelzetteken 
túli kiadások kifi zetésére. Egyben felkéri a főpol-
gármestert a 169 000 E Ft támogatás József Attila 
Színház Nonprofi t Kft. részére történő azonnali át-
utalására.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

2553/2011. (VIII.31.) Főv. Kgy. h.
169 000 E Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tar-
talék” cím működési célú tartalék előirányzatát, 
és ezzel egyidejűleg 169 000 E Ft-tal megemeli a 
„8121 József Attila Színház Nonprofi t Kft.” cím 
működési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre elő-
irányzatát. 

2554/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
A József Attila Színház Nonprofi t Kft.-nél 2011. 
szeptember 30. időponttal 82 fő létszámleépítést 
hajt végre és a létszámleépítéshez kapcsolódó ki-
adások fedezetére 104 000 E Ft támogatást biztosít a 
színház számára utólagos elszámolási kötelezettség 
mellett. Egyben felkéri a főpolgármestert a 104 000 
E Ft támogatás József Attila Színház Nonprofi t Kft. 
részére történő azonnali átutalására.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 
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2555/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h. 
104 000 E Ft-tal csökkenti a „9114 Céltartalék az 
önkormányzati szerkezet-átalakításhoz kapcsolódó 
kiadásokra” cím működési célú tartalék előirányza-
tát és ezzel egyidejűleg 104 000 E Ft-tal megemeli 
a „8121 József Attila Színház Nonprofi t Kft.” cím 
működési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre elő-
irányzatát. 

2556/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehaj-
tásához szükséges költségvetési rendeletmódosítást 
terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet legközelebbi mó-
dosítása

Felelős: Tarlós István 

A napirend 101. pontja: Javaslat a 2093/2008. (XII. 
18.) Főv. Kgy. határozat újbóli módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2557/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
a 2093/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. határozatát a BFL 
„Elektronikus Levéltár” elnevezésű európai uniós 
projektjének befejezési határideje módosulása mi-
att a következők szerint módosítja:
A Fővárosi Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, 
hogy többletforrásként éves szinten 25 000 E Ft-ot 
biztosít a projektmegvalósulás utáni 5 éves kötelező 
fenntartási időszakra, 2012. március 1.–2017. febru-
ár 28. között Budapest Főváros Levéltára részére. 

Határidő:a támogatás biztosítására: 2012–2017-ig az 
éves költségvetések tervezése 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 102. pontja: Javaslat a BMSZKI támo-
gatására. 

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2558/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
tudomásul veszi a BMSZKI pénzügyi helyzetéről 
szóló tájékoztatót.

2559/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
A BMSZKI működőképességének megőrzése ér-
dekében egyszeri jelleggel 100 000 E Ft összeggel 
csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirány-
zatát és azonos összeggel megemeli a „2127 Bu-
dapesti Módszertani Szociális Központ és Intéz-
ményei” cím támogatási és kiadási előirányzatát. A 
kiadásból személyi juttatás 20 000 E Ft, munkaadó-

kat terhelő járulék 5 000 E Ft, dologi kiadás 75 000 
E Ft.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása

Felelős: Tarlós István

2560/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Egyetért azzal, hogy a BMSZKI szabad kapacitá-
sai terhére a vállalkozási tevékenységi formában 
értékesített szálláshelyek bérleti díjából beérkező 
bevételi többletet 2011-ben nem vonja el, melyről 
a költségvetési rendelet soron következő módosí-
tásakor dönt.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása

Felelős: Tarlós István

2561/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó költ-
ségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a 
Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása

Felelős: Tarlós István

2562/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a nappali melege-
dők működtetéséhez szükséges forrást 2012. január 
1-jétől a 2012. évi költségvetési rendelet kihirde-
téséig biztosítsa az intézmény számára az átmene-
ti fi nanszírozási rendeletben, olyan módon, hogy a 
2559/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozatban sze-
replő 100 M Ft időarányos része a ténylegesen tel-
jesített ellátotti létszám arányában illesse meg az 
intézményt. 

Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Tarlós István

A napirend 103. pontja: Megállapodás elfogadása 
az egészségügyi járóbeteg-szakellátási feladatok átadá-
sáról Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormány-
zata részére.

Előterjesztők: Wintermantel Zsolt, Nagy István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2563/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
megállapodik Budapest Főváros Önkormányzata 
1375/2011. (V. 25.) határozata alapján Budapest 
Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzatával az 
egészségügyi járóbeteg-szakellátási feladatok át-
adásáról az előterjesztés 1. sz. melléklete alapján 
és felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás 
aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
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2564/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Megállapodik Budapest Főváros Önkormányza-
ta 1375/2011. (V. 25.) határozata alapján Budapest 
Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzatával a 
kizárólagos tulajdonában álló egészségügyi célva-
gyon körébe sorolt, Budapest IV. ker., Görgey Artúr 
u. 30. sz. alatti ingatlan (hrsz. 73070) tulajdonjo-
gának ingyenes átruházásáról az előterjesztés 2. sz. 
melléklete alapján, és felhatalmazza a főpolgármes-
tert a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

2565/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Hozzájárul, hogy a Fővárosi Károlyi Kórház és 
Rendelőintézet által benyújtott és kedvezően elbí-
rált KEOP-5.3.0/A/09-2010-0043 jelű pályázat tá-
mogatási szerződését Budapest Főváros IV. kerület, 
Újpest Önkormányzata kedvezményezettként kös-
se meg, mint a járóbeteg szakellátás szakfelada-
tának tekintetében a kórház jogutódja és a pályá-
zatban szereplő célobjektum átvevője, az ingatlan 
tulajdonjogának megszerzője.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

2566/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Megállapodik Budapest Főváros IV. kerület, Újpest 
Önkormányzatával a 2010. augusztus 23. napján az 
újpesti járóbeteg-szakellátás fejlesztésének fi nan-
szírozása tárgyában megkötött megállapodás mó-
dosításáról az előterjesztés 3. sz. melléklete alapján 
és felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás 
aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

A napirend 104. pontja: Javaslat utcabútor-szerző-
dések teljesülésének ellenőrzésére.

Előterjesztő: Hanzély Ákos 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2567/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgáltassa ki az 
utcabútor szerződésekben vállaltak teljesülését. A 
vizsgálat terjedjen ki a telepített utasvárók és vitri-
nek darabszámára, az utasvárók telepítésének, tisz-
tításának és takarításának rendjére, az internetes 
és légszennyezés-mérő oszlopok telepítésére, va-
lamint a szerződésben nem szereplő megállókban 
lévő utasvárók kivizsgálására.

Határidő: 2011. október 31. 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 105. pontja: Fejlesztési célú pénzeszköz- 
átadási megállapodásokkal kapcsolatos döntések a Fő-
városi Önkormányzat és a BKK között. 

Előterjesztők: dr. György István, Hutiray Gyula 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2568/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
egyetért azzal, hogy a BKK Budapesti Közlekedé-
si Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
készítse elő, illetve valósítsa meg az előterjesztés-
hez csatolt 1. számú mellékletben benyújtott mű-
szaki felülvizsgálat eredményeként az ott felsorolt, 
négy helyszínen történő „Közösségi közlekedés 
előnyben részesítése” fejlesztéseket (XII. Kriszti-
na körút, XX. Jahn Ferenc Kórház, II. Hűvösvölgy, 
XI. Bartók Béla út) és ezekre összesen 84,2 M Ft 
összegben biztosítja a szükséges forrást a BKK ré-
szére, egyúttal kötelezettséget vállal az előterjesz-
tésben bemutatott, illetve az ahhoz csatolt 1. számú 
mellékletben benyújtott műszaki felülvizsgálat-
ban jelzett beruházások megvalósítására, és felké-
ri a főpolgármestert, hogy a kivitelezéshez szüksé-
ges 2012. évi 39,8 M Ft fedezetét a BKK részére, 
a 7 éves fejlesztési tervben a „Tömegközlekedés 
előnyben részesítése” megnevezésű feladat 2013. 
évi ütemének terhére biztosítsa.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása, illetve a 2012. évi költségvetés terve-
zésekor

Felelős: Tarlós István 

2569/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Hatályon kívül helyezi az 1552/2011. (VI. 8.) és 
az 1555/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozatokat, és 
egyetért azzal, hogy a BKK valósítsa meg a közte-
rületi parkolás-fejlesztési beruházás II. ütemét és az 
ehhez kapcsolódó forgalomtechnikai fejlesztéseket, 
és ennek érdekében 687 792 E Ft összegben bizto-
sítja a szükséges forrást a BKK Budapesti Közle-
kedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytár-
saság részére.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

2570/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
A közösségi közlekedésfejlesztési beruházások elő-
készítése és megvalósítása, valamint az előirány-
zatok pénzügytechnikai rendezése érdekében csök-
kenti:
a „9178 Közlekedésfejlesztési céltartalék” cím elő-
irányzat 2011. évi ütemét 35,2 M Ft-tal, továbbá
a „9171 Városüzemeltetési tartalék” című előirány-
zatot 9,2 M Ft-tal,
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a „8139 BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” 
címen belül a „Beruházási célú pénzeszközátadás 
Áht-n kívülre” előirányzatát 156,336 M Ft-tal.
Ezzel egyidejűleg megemeli:
a „8137 Parking Kft.” címen belül a „Beruházási 
célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre” előirányzatát 
156,336 M Ft-tal,
a „8139 BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” 
címen belül a „Beruházási célú pénzeszközátadás 
Áht-n kívülre” előirányzatát 44,4 M Ft-tal.
A „Közösségi közlekedés előnyben részesítése” fel-
adatokhoz szükséges 2012. évi fedezet megterem-
tése érdekében a 7 éves fejlesztési tervben a „9112 
Évközi indítású beruházások” címen belül szereplő, 
a „Tömegközlekedés előnyben részesítése” feladat 
2013. évi üteme 39,8 M Ft-tal csökken. A feladat 
összköltsége 410,2 M Ft-ra változik, amelyből a 
2013. évi ütem 110,2 M Ft, a 2014. évi ütem 150 M 
Ft, a 2015. évi ütem 150 M Ft.
A „Budapest Szíve II. ütem Reprezentatív Kapu-
térség kiépítése” feladatra az 1704/2011. (VI. 22.) 
Főv. Kgy. határozattal az előkészítésére jóváha-
gyott 93,75 M Ft-on felül, a 7 éves fejlesztési terv-
ben 2012-re további 478,25 M Ft-ot biztosít. Ennek 
következtében a „9112 Évközi indítású beruházá-
sok” címen belül a feladat 2012. évi előirányzata 
összesen 572 M Ft. Felkéri a főpolgármestert, hogy 
a végrehajtáshoz kapcsolódó költségvetési rende-
letmódosító javaslatát terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása

Felelős: Tarlós István 

2571/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Egyetért a „közösségi közlekedés előnyben része-
sítése négy buszsáv kialakítása” beruházásokra a 
fejlesztési célú végleges pénzeszköz átadás-átvéte-
léről szóló megállapodás megkötésével, az előter-
jesztéshez csatolt 2. számú mellékletben benyújtott 
tartalommal, és ezzel egyidejűleg felkéri a főpol-
gármestert, hogy – átruházott hatáskörében eljár-
va – kösse meg a megállapodást a BKK Budapesti 
Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Rész-
vénytársasággal.

Határidő: a költségvetési rendelet módosításának ha-
tályba lépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István 

2572/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Egyetért a „Közterületi parkolás-fejlesztési beruhá-
zás II. ütem és kapcsolódó forgalomtechnikai fej-
lesztések” feladatokra a 2011. évi fejlesztési célú 
végleges pénzeszköz átadás-átvételéről szóló meg-
állapodás megkötésével, az előterjesztéshez csatolt 
4. számú mellékletben benyújtott tartalommal, és 
ezzel egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy – 
átruházott hatáskörében eljárva – kösse meg a meg-

állapodást a BKK Budapesti Közlekedési Központ 
Zártkörűen Működő Részvénytársasággal.

Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István 

2573/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Tudomásul veszi az előterjesztéshez csatolt 3. szá-
mú mellékletben bemutatott, a „BKK költségei-
nek és kiadásainak elszámolási rendszere” című 
tájékoztatóban foglaltakat, és egyetért azzal, hogy 
a BKK Zrt. az abban foglalt módon számolja el a 
fejlesztések kapcsán felmerülő – BKK saját telje-
sítmények – költségeit. Felkéri a főpolgármestert, 
hogy a BKK-val kötendő fejlesztési célú pénzesz-
közátadás-átvételi megállapodásokban ezen elszá-
molási szabályokat érvényesítse.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

2574/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Egyetért az 1–3-as villamos vonalak továbbfejlesz-
tése I. üteme beruházásra az 1776/2011. (VI. 22.) 
Főv. Kgy. határozattal elfogadott, az előterjesztés 5. 
számú melléklete szerinti fejlesztési célú végleges 
pénzeszköz-átadási megállapodás módosításával az 
előterjesztéshez csatolt 6. számú mellékletben be-
mutatott tartalommal, és ezzel egyidejűleg felkéri 
a főpolgármestert, hogy – átruházott hatáskörében 
eljárva – kösse meg a megállapodás-módosítást a 
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen 
Működő Részvénytársasággal. 

Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István 

2575/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Egyetért a „Budapest Szíve II. ütem Reprezentatív 
Kaputérség kiépítése” beruházásra az 1707/2011. 
(VI. 22.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott, az elő-
terjesztés 7. számú melléklete szerinti fejleszté-
si célú végleges pénzeszköz-átadási megállapodás 
módosításával az előterjesztéshez csatolt 8. számú 
mellékletben bemutatott tartalommal, és ezzel egyi-
dejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy – átruházott 
hatáskörében eljárva – kösse meg a megállapodás- 
módosítást a BKK Budapesti Közlekedési Központ 
Zártkörűen Működő Részvénytársasággal.

Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István 

2576/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Egyetért a „BKK fejlesztések” beruházásra az 
1706/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. határozattal elfoga-
dott, az előterjesztés 9. számú melléklete szerinti 
fejlesztési célú végleges pénzeszköz-átadási meg-
állapodás módosításával az előterjesztéshez csatolt 
10. számú mellékletben bemutatott tartalommal, és 
ezzel egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy 
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– átruházott hatáskörében eljárva – kösse meg a 
megállapodás módosítást a BKK Budapesti Közle-
kedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytár-
sasággal.

Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István 

2577/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Egyetért a „Budapesti kerékpáros közösségi köz-
lekedési rendszer kialakítása, KKKR projekt 2011. 
évi ütem” beruházásra az 1728/2011. (VI. 22.) Főv. 
Kgy. határozattal elfogadott, az előterjesztés 11. 
számú melléklete szerinti fejlesztési célú végleges 
pénzeszköz-átadási megállapodás módosításával az 
előterjesztéshez csatolt 12. számú mellékletben be-
mutatott tartalommal, és ezzel egyidejűleg felkéri 
a főpolgármestert, hogy – átruházott hatáskörében 
eljárva – kösse meg a megállapodás-módosítást a 
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen 
Működő Részvénytársasággal.

Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István 

2578/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
Egyetért a „Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesz-
tése 2006–2012” beruházásra az 1730/2011. (VI. 
22.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott, az előter-
jesztés 13. számú melléklete szerinti fejlesztési célú 
végleges pénzeszköz-átadási megállapodás módo-
sításával az előterjesztéshez csatolt 14. számú mel-

lékletben bemutatott tartalommal, és ezzel egyide-
jűleg felkéri a főpolgármestert, hogy – átruházott 
hatáskörében eljárva – kösse meg a megállapodás-
módosítást a BKK Budapesti Közlekedési Központ 
Zártkörűen Működő Részvénytársasággal.

Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István 

2579/2011.(VIII.31.) Főv. Kgy. h.
Egyetért a „Kerékpár-közlekedés fejlesztése 2008-
2012. előkészítés” beruházásra az 1732/2011. (VI. 
22.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott, az előterjesz-
tés 15. számú melléklete szerinti fejlesztési célú 
végleges pénzeszköz-átadási megállapodás módo-
sításával az előterjesztéshez csatolt 16. számú mel-
lékletben bemutatott tartalommal, és ezzel egyide-
jűleg felkéri a főpolgármestert, hogy – átruházott 
hatáskörében  eljárva – kösse meg a megállapodás- 
módosítást a BKK Budapesti Közlekedési Központ 
Zártkörűen Működő Részvénytársasággal.

Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István 

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2011. augusztus 31-i 
ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
 főjegyző főpolgármester
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III. rész

BUDAPESTI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2010. december 31.

TARTALOM

Mérleg

Eredménykimutatás

Közhasznúsági jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés
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Statisztikai számjel: 18052851-9499-561-01

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

2010. év

BUDAPESTI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY

1072 Budapest, Rákóczi út 18.

Budapest, 2011. április 29.

        Dr. Nagy Miklós s. k.
         ügyvezető igazgató
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Statisztikai számjel: 18052851-9499-561-01
Az egyéb szervezet megnevezése: Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
Az egyéb szervezet címe: 1072 Budapest, Rákóczi út 18.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ 
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

2010. ÉV

adatok E Ft-ban

Sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
a b c d
1. A. Befektetett eszközök 385 844 389 230
2. I.    Immateriális javak 3 624 2 158
3. II.  Tárgyi eszközök 379 020 383 872
4.         ebből: – tárgyi eszközök értékhelyesbítése 346 709 341 869
5. III  Befektetett pénzügyi eszközök 3 200 3 200
6. B. Forgóeszközök 1 114 199 1 106 330
7. I.   Készletek 2 506 0
8. II.  Követelések 1 188 1 723
9. III. Értékpapírok 0 0
10. IV. Pénzeszközök 1 110 505 1 104 607
11. C. Aktív időbeli elhatárolások 4 397 2 507
12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 504 440 1 498 067

Sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
a b c d

13. D. Saját tőke 1 404 504 1 412 653
14. I.     Induló tőke 10 000 10 000
15. II.   Tőkeváltozás 1 031 191 1 054 503
16. III.  Lekötött tartalék 0 0
17. IV.  Értékelési tartalék 346 709 341 869
18. V.   Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 16 348 6 246
19. VI. Tárgyévi eredmény váll. tevékenységből 256 35
20. E. Céltartalék 62 743 62 743
21. F. Kötelezettségek 31 565 20 291
22. I.    Hosszú lejáratú kötelezettségek 17 424 17 424
23. II.   Rövid lejáratú kötelezettségek 14 141 2 867
24. G. Passzív időbeli elhatárolások 5 628 2 380
25. FORRÁSOK ÖSSZESEN 1 504 440 1 498 067

Budapest, 2011. április 29.

        Dr. Nagy Miklós s. k.
         ügyvezető igazgató
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Statisztikai számjel: 18052851-9499-561-01
Az egyéb szervezet megnevezése: Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
Az egyéb szervezet címe: 1072 Budapest, Rákóczi út 18.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2010. ÉV

adatok E Ft-ban

Sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
a b c d
1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 146 790 163 320
2.  1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 57 748 100 787
3.      a) alapítótól 57 748 100 787
4.      b) központi költségvetéstől 0 0
5.      c) helyi önkormányzattól 0 0
6.      d) egyéb, ebből 1%…………1………….. 0 0
7.  2. Pályázati úton elnyert támogatás 1 590 0
8.  3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 87 312 60 004
9.  4. Tagdíjból származó bevétel 0 0
10.  5. Egyéb bevétel , Rendkívűli bevétel 140 2 529
11. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 17 930 10 550
12. C. Összes bevétel 164 720 173 870
13. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 130 442 157 074
14.  1. Anyagjellegű ráfordítások 84 783 95 581
15.  2. Személyi jellegű ráfordítások 38 769 52 656
16.  3. Értékcsökkenési leírás 5 623 4 986
17.  4. Egyéb ráfordítások 1 238 3 851
18.  5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 1 0
19.  6. Rendkívüli ráfordítások 28 0
20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 17 674 10 515
21.  1. Anyagjellegű ráfordítások 17 674 10 515
22.  2. Személyi jellegű ráfordítások 0 0
23.  3. Értékcsökkenési leírás 0 0
24.  4. Egyéb ráfordítások 0 0
25.  5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0
26.  6. Rendkívüli ráfordítások 0 0
27. F. Összes ráfordítás (D+E) 148 116 167 589
28. G. Adózás előtti eredmény (B-E) 256 35
29. H. Adófi zetési kötelezettség 0 0
30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G–H) 256 35
31. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A–D) 16 348 6 246

Budapest, 2011. április 29.

        Dr. Nagy Miklós s. k.
         ügyvezető igazgató
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TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

 adatok E Ft-ban

A. Személyi jellegű ráfordítások 52 656
 1. Bérköltség 36 549
     ebből: – megbízási díjak 2 940
                – tiszteletdíjak 0
 2. Személyi jellegű egyéb kifi zetések 5 384
 3. Bérjárulékok 10 723
B. A szervezet által nyújtott támogatások 0
    ebből: A Korm. rend. 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és 

továbbutalt, illetve átadott támogatás 0

Budapest, 2011. április 29.

        Dr. Nagy Miklós s. k.
         ügyvezető igazgató
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A

BUDAPESTI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY

2010. ÉVES

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Budapest, 2011. április 29.
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A BUDAPESTI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY

2010. ÉVES

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Budapest Főváros Közgyűlése a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Alapítványt 1993-ban alapította, majd az 1999. szep-
tember 21-én kelt – egységes szerkezetbe foglalt – alapító okirattal közalapítvánnyá alakította át. A Fővárosi Bíróság 
1999. október 13-ai végzése szerint a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (BVK) kiemelten közhasznú szer-
vezetként működik.

A Közalapítvány alapító okirat szerinti feladata többek között a főváros gazdaságfejlesztési programjaihoz kapcsoló-
dóan a mikro-, kis- és középvállalkozások számára az európai integrációs folyamatban való részvételhez felkészítő prog-
ramok kialakítása, szervezése és megvalósítása.

A Közalapítvány legfőbb döntéshozó szerve, vagyonának kezelője a Kuratórium. A Közalapítvány tevékenységét a 
Felügyelő Bizottság ellenőrzi, beszámolóját az alapító által választott független könyvvizsgáló – az Audit Network Hun-
gary Kft. – auditálja. A Magyar Könyvvizsgáló Kamaránál 002158 szám alatt nyilvántartott Audit Network Hungary Kft. 
auditálásra kijelölt könyvvizsgálója dr. Lukács János, kamarai tagsági száma 003567.

A Közalapítvány számvitelét az AM-RI Könyvelő, Könyvszakértő és Tanácsadó Kft. vezeti. A könyvelésért Ribling 
Ferenc bejegyzett könyvvizsgáló felelős (Kamarai száma: 004142).

A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. előírásai szerint a közhasznú szervezet az éves beszámoló jóvá-
hagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést köteles készíteni, amelynek elfogadása a legfőbb döntéshozó szerv ha-
táskörébe tartozik.

A közhasznúsági jelentést az alábbi szerkezetben és tartalommal kell elkészíteni:

  I. Számviteli beszámoló (közhasznúsági egyszerűsített éves beszámoló mérlege és eredménykimutatása).
  II. A költségvetési támogatás felhasználása.
 III. A vagyon felhasználásának bemutatása.
 IV. A cél szerinti juttatások és azok felhasználása.
  V. Más szervezetektől kapott támogatás felhasználása.
 VI. A közhasznú tevékenységről szóló beszámoló.
VII. A vezető tisztségviselők juttatásai.
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I.

Számviteli beszámoló
(éves beszámoló mérleg, eredménykimutatás)

A Közalapítvány a számviteli törvény, valamint a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítésé-
nek és könyvvezetésének sajátosságairól szóló kormányrendelet előírásainak megfelelően kialakította számviteli politi-
káját, megalkotta a kapcsolódó számviteli szabályzatokat. A szabályzatokat 2010. évben a törvényi változásoknak meg-
felelően aktualizálta. 

A BVK számviteli politikája rögzíti azokat a fő szabályokat, amelyekkel meghatározza, mit kell tekinteni a számvite-
li elszámolás szempontjából lényegesnek, jelentősnek, továbbá a törvényben biztosított választási lehetőségek közül me-
lyeket, milyen feltételek fennállása esetén kell alkalmazni.

A Közalapítvány számviteli politikájának főbb elemei:

– A BVK állami közfeladatot ellátó közhasznú szervezet, amelynek cél szerinti tevékenysége a fővárosban működő 
mikro-, kis- és közepes méretű vállalkozások létrejöttének, működésének segítése, az erre irányuló szervező, ok-
tató és tanácsadó tevékenység végzése.

– A Közalapítvány a számviteli alapelvek sajátos értelmezése mellett meghatározta a lényegesség elvét, amely 
szerint a különböző elszámolásokban lényeges minden olyan különbözet, értékváltozás, amely az eredeti adatot 
10%-ot meghaladó arányban módosítja. A számviteli elszámolás szempontjából jelentős összegű a hiba, ha ered-
ményt, saját tőkét növelő- csökkentő hatásának együttes (előjeltől független) összege meghaladja a 20 millió fo-
rintot, illetőleg az ellenőrzött üzleti év mérleg-főösszegének 2%-át.

– A BVK kettős könyvvitelt vezet és a közhasznúsági jelentés részeként egyszerűsített éves beszámolót készít. A 
beszámolót a december 31-i fordulónapot követő február 28-i zárlat alapján március 31-ig kell elkészíteni, majd a 
könyvvizsgálói auditálás után a Felügyelő Bizottság és a Kuratórium elé terjeszteni. A közhasznúsági jelentést és 
ennek részeként a számviteli beszámolót május 31-ig közzé kell tenni.

– A Közalapítvány a mérleg eszközeinek és forrásainak részletezésében, valamint értékelésében a számviteli tör-
vény, illetőleg a kormányrendelet előírásaitól nem tért el.

– A BVK a számviteli politikában meghatározta a közhasznú szervezet cél szerinti, illetőleg vállalkozási tevékeny-
sége körébe sorolható bevételeket és költségeket, ezek elszámolásának szabályait. Vállalkozási tevékenysége szűk 
körű.

– A BVK a számvitelében a pénzügyi instrumentumokra a valós értéken történő értékelést nem alkalmazza.
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A 2010. éves mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának mérlege a kormányren-
deletben előírt tagolásnak megfelelően készült el. A Közalapítvány a mérleg minden tételét könyv szerinti leltárral doku-
mentálta.

A mérleg kiemelt sorai az előző év adataihoz viszonyítva az alábbi változást mutatják:

adatok E Ft-ban

Előző év Tárgyév Változás
Befektetett eszközök 385 844 389 230 +3 386
Forgóeszközök 1 114 199 1 106 330 –7 869
Aktív időbeli elhatárolás 4 397 2 507 –1 890
Eszközök összesen 1 504 440 1 498 067 –6 373

Saját tőke 1 404 504 1 412 653 +8 149
Céltartalék 62 743 62 743 0
Kötelezettségek 31 565 20 291 –11 274
Passzív időbeli elhatárolás 5 628 2 380 –3 248
Források összesen 1 504 440 1 498 067 –6 376

A fő mérlegsorok adatainak tartalmáról, az év folyamán bekövetkezett változásairól az alábbi kiegészítések kerülnek 
bemutatásra.
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A. Befektetett eszközök

A befektetett eszközök közül az immateriális javak és a tárgyi eszközök állománya az alábbiak szerint alakult:

adatok E Ft-ban

Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró érték
Immateriális javak
Bruttó érték 18 007 337 – 18 344
Értékcsökkenés 14 383 1 803 – 16 186
Nettó érték 3 624 – 1 466 2 158
Ingatlanok
Épületek
Bruttó érték 45 145 7 524 – 52 669
Értékcsökkenés 28 195 1 275 – 29 470
Nettó érték 16 950 6 249 – 23 199
Ingatlanok értékhelyesbítése 346 709 – 4 840 341 869
Ingatlanok összesen 391 854 6 249 4 840 365 068
Műszaki gépek, berendezések
Bruttó érték 14 782 – – 14 782
Értékcsökkenés 13 845 828 14 673
Nettó érték 937 – 828 109
Egyéb gépek, berendezések
Bruttó érték 16 332 5 017 21 349
Értékcsökkenés 16 149 142 16 291
Nettó érték 183 4 875 5 058

Beruházások 14 241 – 604 13 637
Tárgyi eszközök összesen 
Bruttó 437 209 7 097 444 306
Értékcsökkenés 58 189 2 245 60 434
Nettó 379 020 4 852 383 872
Immat. jav.+tárgyie.+nettó 382 644 3 386 386 030
Befektetett pénzügyi eszk. 3 200 - 3 200
Befektetett eszközök 385 844 3 386 389 230

Az egyes eszközcsoportok értékének változását az alábbiak okozták:

Az immateriális javak bruttó értékét 337 E Ft-tal növelte a hírlevélküldő szoftver aktiválása. Az elszámolt terv sze-
rinti értékcsökkenés 1 803 E Ft volt. A záró nettó érték 2 158 E Ft-ra csökkent.

Az ingatlanok, ezen belül az épület bruttó értékét az aktivált felújítások 7 524 E Ft-tal növelték. Az elszámolt terv sze-
rinti értékcsökkenés 1 275 E Ft. A nettó érték 23 199 E Ft-ra nőtt. 

A 1072 Budapest, Rákóczi út 18. szám alatti irodaépület értékhelyesbítése szakértői vélemény alapján került aktualizá-
lásra. A BVK tulajdonában lévő ingatlan piaci forgalmi értéke 365 068 E Ft, amely az alábbi értékeket tartalmazza:

– épület nettó értéke 23 199 E Ft
– értékhelyesbítés 341 869 E Ft
– szakértői vélemény szerinti piaci forgalmi érték 365 068 E Ft
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Az értékhelyesbítés 4 840 E Ft-tal csökkentette az eszközök és azonos összeggel a saját tőke – ezen belül az értékelé-
si tartalék – értékét.

A műszaki gépek, berendezések bruttó értéke nem változott. Az elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás 828 E Ft 
volt. Az eszközök nettó értéke 109 E Ft.

Az egyéb gépek, berendezések értéke 5 017 E Ft értékű beszerzéssel nőtt (Call Center, telefonközpont, mobil telefon). 
A tárgyévi értékcsökkenés (142 E Ft) elszámolása után a nettó érték 5 058 E Ft. 

Továbbra is a folyamatban lévő beruházások között van nyilvántartva a Társasháztól megvásárolt helyiségcsoport 
(7 350 E Ft) és az ingatlan felújítás tanulmány terve (6 287 E Ft).

A tárgyi eszközök nettó értéke – az értékhelyesbítést leszámítva – 9 692 E Ft-tal nőtt.

A befektetett pénzügyi eszközök 3 200 E Ft záró értékét az ”Enterprise 94” Kft.-ben lévő 100%-os tulajdoni hánya-
dot jelentő 3 000 E Ft üzletrész, valamint a Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat Konzorcium Nonprofi t Kft.-ben lévő 
200 E Ft befektetés teszi ki. A mérlegérték 2010-ben nem változott.

B. Forgóeszközök

A forgóeszközök értéke az előző év végihez képest 7 869 E Ft-tal csökkent.

A készletek értéke nulla, miután a korábban selejtezett eszközök hulladék értéke a könyvekből kivezetésre került.

A követelések értéke 1 723 E Ft, amiből

– szállítónak fi zetett előleg 21 E Ft
– az áthúzódó áfa követelés 1 021 E Ft
– egyéb adó túlfi zetés 4 E Ft
– magánnyugdíjpt. túlfi zetés 677 E Ft
– a mikrohitel követelés 15 676 E Ft
– értékvesztés –15 676 E Ft
                                      Összesen: 1 723 E Ft

A követelések – a mikrohitel tartozás kivételével – a 2011. évben rendezhetők.

A mikrohitel lejárt és a fi nanszírozó bankok által kimutatott összegeire az előző években 100% értékvesztés került el-
számolásra. A 2010. évben ebből a követelésből 410 E Ft térült meg.

A pénzeszközök mérlegfordulónapi értéke 1 104 607 E Ft, 5 898 E Ft-tal alacsonyabb a nyitó értéknél. A pénzkész-
let összetétele:

– pénztár 197 E Ft
– valutapénztár 120 E Ft
– elszámolási betétszámla 6 842 E Ft
– devizabetét számla 545 E Ft
– kamatozó és óvadéki számlák (hitelalapok) 1 096 903 E Ft
                                      Összesen: 1 104 607 E Ft

A valutapénztár és a devizabetét értéke a fordulónapi MNB középárfolyamon került meghatározásra.

A pénzkészlet az év folyamán lehetővé tette a közhasznú tevékenységek, a pályázati feladatok és a hitelprogramok fi -
nanszírozását.
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C. Aktív időbeli elhatárolások

A 2010. évet illető árbevételek és kamatok lekönyvelése 2 151 E Ft elhatárolást tett indokolttá. A 2010-ben kifi zetett, 
de a 2011. évet terhelő költségek összege 356 E Ft.

A mérleg eszköz oldalának főösszege 1 498 067 E Ft.

D. Saját tőke

A saját tőke összege 1 412 653 E Ft, 8 149 E Ft-tal magasabb az előző évinél.

Az induló tőke 10 000 E Ft összege az év folyamán nem változott.

A tőkeváltozás a megelőző évi eredmény átvezetésével 1 054 503 E Ft-ra nőtt. A saját tőkét (tőkeváltozást) növelte az 
„Enterprise 94” Kft. által visszafi zetett 6 708 E Ft, amelyet korábban a BVK veszteségrendezés címén adott át a 100%-os 
tulajdonú gazdasági társaságának. A tőkeváltozás keletkezési jogcímenként megbontva került nyilvántartásra.

Az értékelési tartalék a 1072 Budapest, Rákóczi út 18. szám alatti ingatlan értékhelyesbítésének aktualizálása foly-
tán 4 840 E Ft-tal csökkent. Az új érték 341 869 E Ft, egyezően a befektetett eszközök között kimutatott értékhelyesbí-
tés összegével.

Az alaptevékenység 6 246 E Ft és a vállalkozási tevékenység 35 E Ft eredménye együtt 6 281 E Ft-tal növelte a sa-
ját tőkét.

E. Céltartalékok

A BVK Felügyelő Bizottsága 2009/6. (V. 19.) számú határozata alapján a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 
(MVA) által nyilvántartott, de a BVK által el nem ismert 62 743 E Ft 1997. évi követelésre – az óvatosság elvére tekin-
tettel – képzett céltartalék változatlan. Újabb fejlemény az ügyben nem történt. 

F. Kötelezettségek

A kötelezettségek mérlegértéke 20 288 E Ft, az előző évihez képest 11 277 E Ft-tal kevesebb.

A hosszú lejáratú kötelezettség 17 424 E Ft, amely a kincstári forrásból kapott hitelalap tartozást mutatja (15 210 E Ft 
tőke és 2 214 E Ft kamat).

A rövid lejáratú kötelezettség 2 867 E Ft, amely az alábbi tételeket tartalmazza:

– bankszámla követel egyenlege 2 E Ft
– rövid lejáratú kölcsön 5 E Ft
– belföldi szállítók 1 150 E Ft
– 2010-ban esedékes adók és járulékok, 1 710 E Ft
                                             Összesen: 2 867 E Ft

A szállító folyószámlák rendezettek, a fordulónapon kiegyenlítetlen tételek átutalása 2011-ben megtörtént.

Az adófolyószámlák egyeztetése az adóhatóság adataival folyamatosan történik. Fizetési határidőn túli adótartozás 
nincs.

A GVOP 2.2.1. Alapszintű tanácsadási programot 2004. április 15. és 2007. július 15. között valósította meg a BVK, 
amelynek keretében budapesti vállalkozások jutottak hozzá a vállalkozásuk működtetéséhez szükséges alapinformációk-
hoz.

2009. áprilisában a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) vizsgálatot folytatott erre a programra vonatkozóan. A 
vizsgálatról jegyzőkönyv készült, amelyben megállapításra került, hogy a tanácsadók kiválasztásakor a BVK nem tett ele-
get közbeszerzési kötelezettségének annak ellenére, hogy dokumentumokkal igazolta, hogy a támogatási szerződés szá-
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mára előírta, hogy a programban a tanácsadókra vonatkozóan nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni. A jegyzőkönyv 
megállapításai nem tartalmaztak számviteli elszámolásra vonatkozó határozatot. 

A KEHI az ügyet az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség részére átadta a vizsgálat folytatására, amely 2010. évben is foly-
tatódott de nem zárult le.

G. Passzív időbeli elhatárolások

A térítés nélkül átvett eszközök miatti halasztott bevétel 680 E Ft. Az elhatárolás – a számviteli előírások szerint – az 
évenként elszámolt amortizációval azonos összegben, a rendkívüli bevételekkel szemben került kivezetésre.

A mérlegfordulónap után felmerült, de a lezárt évet terhelő költségek miatti passzív elhatárolás 1 699 E Ft (audit-
költség, telefon, fi zetendő kamatok, stb.).

A mérleg forrás oldalának főösszege 1 498 067 E Ft.

A 2010. évi eredménykimutatáshoz tartozó kiegészítések.

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása 
szerint a BVK a 2010. évben 173 870 E Ft bevételt ért el. Az összes elszámolt költség és ráfordítás 167 589 E Ft. Az ered-
mény 6 281 E Ft nyereség, amely a következő szerint alakult:

– közhasznúsági tevékenység eredménye 6 246 E Ft
– vállalkozási tevékenység eredménye      35 E Ft
                      Ö s s z e s e n: 6 281 E Ft

A közhasznú tevékenységből származó bevétel – összehasonlítva a 2009. évivel – alábbi jogcímeken keletkezett:

adatok E Ft-ban

Megnevezés 2009. év 2010. év
Alapítótól kapott támogatás 57 748 100 787
Pályázati támogatások 1 590 –
Egyéb közhasznú bevételek 1 564 99
Mikrohitel és Budapest Kisvállalkozói Hitel költségtérítés és jutalékai 3 805 5 038
Egyéb bevételek 73 62
Kapott kamatok 81 870 54 966
Rendkívüli bevételek 140 2 368
Összes közhasznú bevétel 146 790 163 320

Az alapító Budapest Főváros Önkormányzatától kapott működési célú támogatás 100 787 E Ft volt. A felhasználásról 
a támogatónak pénzügyi jelentés készült.

A pályázati úton elnyert támogatásból származó bevétel a 2010. évben nem volt.

A mikrohitel költségtérítés és a jutalék a hitelfolyósításokkal függ össze. A 2010. évi bevétel kissé növekedett 
(5 038 E Ft).

A kamatokból származó bevétel 54 966 E Ft, 26 904 E Ft-tal alacsonyabb az előző évinél. A csökkenést az alacsonyabb 
betéti kamatok okozták.

A rendkívüli bevétel (2 368 E Ft) a halasztott bevétel elszámolt költséggel azonos összegű megszüntetésével kapcso-
latos.

A közhasznú tevékenység összes ráfordítása 157 074 E Ft, amely 26 632 E Ft-tal magasabb az előző évinél.
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Az összes költség és ráfordítás tevékenységenkénti bontása:

adatok E Ft-ban

Megnevezés 2009. év 2010. év
Működés közvetett költségei 12 187 3 523
Hitelezés költségei 57 338 48 913
Pályázatok költségei 1 590 –
Fővárosi támogatás
                  ebből: beruházás, felújítás

57 748
100 787
–12 414

Pályázatok önrésze 312 –
Egyéb ráfordítások 1 267 3 851
Összesen 130 442 157 074

Az összes bevétel és ráfordítás különbözeteként a közhasznú eredmény 6 246 E Ft nyereség, amely a Közalapítvány 
vagyonát növelte.

A vállalkozási tevékenység 2010. évi bevétele 10 550 E Ft, a ráfordítás 10 515 E Ft, a vállalkozási eredmény 35 E Ft. 
A vállalkozási tevékenység a 2008. évben kötött szerződésben vállalt feladat folytatásával és befejezésével függött össze. 
A munka közel önköltséges volt, számottevő nyereséget nem hozott. A nyereséget társasági adó nem terheli, mivel az ár-
bevétel nem éri el a kiemelten közhasznú szervezetekre érvényes kedvezményezett szintet (az összes bevétel 15%-a).

A BVK szakmai tevékenysége a VI. fejezetben kerül bemutatásra.

II.

A költségvetési támogatás felhasználása

A Közalapítvány 2010. évben az alapítótól, Budapest Főváros Önkormányzatától 100 787 000 Ft támogatást kapott. 

A Közalapítvány a támogatást 100%-ban költségeinek fi nanszírozására fordította:

 I. működési költségekre 40 247 000 Ft-ot, 
II. végső kedvezményezett vállalkozások részére nyújtott tevékenységek költségeire 60 540 000 Ft került elszámo-

lásra.

A támogatás felhasználásáról külön pénzügyi beszámoló készült.



2011. október 13. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2147

III.

A vagyon felhasználásának bemutatása

A közalapítványi vagyon 2010. évi változását az alábbi táblázat szemlélteti.

adatok E Ft-ban

2009. XII. 31. 2010. XII. 31. Változás
A. Befektetett eszközök 385 844 389 230 +3 386
I.   Immateriális javak 3 624 2 158 –1 466
II. Tárgyi eszközök 32 311 42 003 +9 692
III. Befektetett pénzügyi eszközök 3 200 3 200
IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése 346 709 341 869 –4 840
B. Forgóeszközök 1 114 199 1 106 330 –7 869
I.   Készletek 2 506 0 –2 506
II.  Követelések 1 188 1 723 +535
III. Értékpapírok – 0 0
IV. Pénzeszközök 1 110 505 1 104 607 –5 898
C. Aktív időbeli elhatárolások 4 397 2 507 –1 890
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 504 440 1 498 067 –6 373
D. Saját tőke 1 404 504 1 412 653 +8 149
I.   Induló tőke 10 000 10 000 0
II.  Tőkeváltozás 1 031 191 1 054 503 +23 312
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék 346 709 341 869 –4 840
V. Tárgyévi er. alaptevékenységből 16 348 6 246 –10 102
VI. Tárgyévi er. vállalk. tev.-ből 256 35 –221
E.  Céltartalékok 62 743 62 743 0
F.  Kötelezettségek 31 565 20 291 –11 274
I. Hosszú lejáratú kötelezettség 17 424 17 424 0
II. Rövid lejáratú kötelezettség 14 141 2 867 –11 274
G. Passzív időbeli elhatárolások 5 628 2 380 –3 248
FORRÁSOK ÖSSZESEN 1 504 440 1 498 067 –6 373

A Közalapítvány vagyonában a 2010. évben – leszámítva az értékhelyesbítésből származó csökkenést – inkább pozi-
tív irányú változások történtek. A 1072 Budapest, Rákóczi út 18. szám alatti irodaépület értékelésének 4 840 E Ft össze-
gű csökkenése az ingatlanok piaci értékének általános visszaesésével függ össze. A befektetett eszközök értékét az elszá-
molt terv szerinti értékcsökkenési leírás csökkentette.

IV.

A cél szerinti juttatások és azok felhasználása

A BVK a 2010. évben – az alapítói támogatáson túl – egyéb juttatást nem kapott.

V.

Más szervektől kapott támogatás felhasználása

A BVK – az alapítói támogatáson kívül – más szervektől támogatásban nem részesült.
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VI.

Beszámoló a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 
közhasznú tevékenységéről 

A BVK alapfeladata a fővárosi vállalkozók fejlesztési igényeinek széles körű kielégítése integrált szolgáltatási rend-
szer működtetésén keresztül annak érdekében, hogy a vállalkozások hatékony szerepet vállaljanak az új munkahelyek 
megteremtésében. Elsődleges célja a vállalkozói kultúra széles körű fejlesztése, a budapesti vállalkozások EU-val kap-
csolatos ismereteinek bővítése, ezáltal versenyképességük növelése. A BVK ágazat- és versenysemleges szolgáltatásait 
az egyes programok dokumentumai előírásainak megfelelően valamennyi budapesti székhellyel, illetve telephellyel ren-
delkező vállalkozás igénybe veheti. 

A BVK a kereskedelmi bankok által nem fi nanszírozott budapesti induló-, mikro- és kisvállalkozásokat információ-
szolgáltatással és tanácsadással hozzásegíti a támogatott források igénybevételéhez, új piacokra való jutáshoz, hozzájá-
rulva ezzel a munkahelymegtartó és munkahelyteremtő képességük erősítéséhez, adófi zető képességük fenntartásához. 
A feladatai ellátásához szükséges humánus, ügyfélbarát, átlátható irodai szolgáltatások feltételeit biztosítja. 

A Közalapítvány feladatával összhangban, nem piaci típusú fi nanszírozási szolgáltatásait pályázati úton elnyert más 
forrásokból, külön szerződésrendszereken keresztül biztosítja a vállalkozások számára.

A BVK küldetésének további fontos része – a fővárosi mikro-, kis- és középvállalkozók részvételével – a főváros 
globális és regionális pozícióját javító, érvényesítő projektek megvalósításában való közreműködés. (Erre példa a Bu-
dapest Innopolisz Fejlesztési Program (BIFP), amely három ágazatból – ITT, ÖKO, MEDI – tematikusan leválogatott, 
innovatív exportorientált vállalkozások, klaszterek és beszállító kkv-k fejlesztési programja.) A vállalkozások piaci lát-
hatóságát elősegítő szolgáltatásaival hozzájárul a nemzetközi versenyképesség és a piaci integráció megvalósításá-
hoz. A BVK egyik kiemelt tevékenységi körében kidolgozza azokat a projekteket és programokat, amelyek a vállal-
kozásfejlesztés területén jelentős hatással lehetnek a fővárosi vállalkozások versenyképességének javulására, így ezek 
foglalkoztatásélénkítő hatása meghatározó. 

A BVK programfejlesztő szakmai műhelyként is fontos szereplője a vállalkozásfejlesztés intézményrendszeré-
nek. Jelentősebb programfejlesztések voltak pl.: a Beszállítói Kormányprogram, Lánchíd Faktoring program, többszintű 
mikrohitel programok, Új Magyarország fi nanszírozási programok, szindikált hitelprogramok a vállalkozásfejlesztésben 
(Budapest Kisvállalkozói Hitel, amellyel Budapest 2001-ben Európai Innovációs Díjat nyert az európai nagyvárosok fej-
lesztési programjainak versenyében), valamint az országos alapszintű kkv tanácsadói program megalapozása, stb.

2010. évben a szolgáltatások igénybevételének mértéke az előző évhez képest megnövekedett. Ennek meghatározó oka 
az, hogy a gazdasági válság következtében drámaian csökkent a fővárosi mikro-, kis- és középvállalkozások profi tabili-
tása, így a számukra nyújtott non-profi t szakértői szolgáltatások intenzitásának növelése elsőrendű feladat volt. A BVK 
megtartva korábbi gyakorlatát, továbbra is térítésmentesen kívánta szolgáltatásaival ellátni a fővárosi mikro-, kis- és kö-
zépvállalkozásokat.

1. Hitelprogramok

A szolgáltatási rendszerben kiemelt helyet foglal el a fi nanszírozási programok köre. 2010. évben a legkeresettebb ter-
mék az MFB Zrt. hitelterméke, az Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel volt. A kedvezményes hitel kondíciói valóban 
segítséget nyújtottak a mikro- és kisvállalkozók fejlesztési terveinek megvalósításában. Az Országos Mikrohitel Alapból 
fi nanszírozott klasszikus Mikrohitel és a Budapest Kisvállalkozói Hitel a fejlesztések mellett a forgóeszköz fi nanszíro-
zást biztosította a vállalkozások részére.

2010. év különösen nehéz volt a vállalkozások számára, mivel a gazdasági válság hatására a kereskedelmi banki for-
rásokhoz jutás továbbra is problémát okozott, és a piac szűkülése sem kedvezett a beruházások megvalósításához. Ennek 
ellenére a BVK-nál elérhető hiteltermékek iránt jelentős kereslet mutatkozott. A fi nanszírozási lehetőségek iránt érdeklő-
dők száma meghaladta a 3 000 főt. A benyújtott kérelmek száma elmaradt az érdeklődők számától, mert a vállalkozások 
nehezen tudták teljesíteni a kedvezményes hitelhez jutás azon alapfeltételét, hogy nem lehet lejárt köztartozásuk, és sem 
a vállalkozás, sem a kapcsolt vállalkozásaik ellen az utóbbi 5 évben nem indult felszámolási, végrehajtási eljárás.

Bizakodásra ad okot, hogy a megfi nanszírozott beruházások jelentős része a termelő ágazatokban valósult meg ingat-
lan vásárlás és környezetvédelmi szempontból is korszerű gépek beszerzésében. A hitelben részesült vállalkozásoknál lét-
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számleépítés nem volt, az új munkahelyek száma viszont növekedett. Több innovatív beruházás megvalósítása részesült 
kedvezményes hitelben.

A gazdasági válság ellenére a BVK által kezelt hitelportfolió nem romlott lényegesen, a vállalkozások fi zetési késedel-
me 30–60 nap között maradt. Ez elsősorban annak a BVK által felállított és működtetett monitoring rendszernek köszön-
hető, amely folyamatosan fi gyelemmel kíséri a vállalkozások fejlődését, gazdálkodását és működését. 

A hitelprogramok forrásszerkezete

A hitelprogramok lebonyolítása 2010. évben három pénzintézet, az Erste Bank Hungary Nyrt., a Polgári Takarékszö-
vetkezet és az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MFB Zrt.) közreműködésével va-
lósult meg. 

A BVK mindhárom pénzintézettel érvényes együttműködési megállapodással rendelkezik, munkakapcsolata jó. A 
programok lebonyolításában közreműködik a Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az Agrár-
Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA).

2010. január 1-jén a BVK Hitel Alapjának nagysága 1 085 153 498 Ft volt, a záró állomány 2010. december 31-én 
1 088 034 136 Ft. 

A BVK hitelalapjának 2010. évi pénzügyi elszámolása:

adatok Ft-ban

Megnevezés Összes forrás
Bevételek
Nyitó egyenleg 1 085 885 066
Befolyt késedelmi kamat 397 197
Betét után kapott kamat 55 095 747

Ebből:
– látra szóló kamat 49 865
– lekötött betét kamata 53 562 368
– óvadék utáni kamat 1 483 518

Egyéb bevétel
Összes bevétel 1 141 378 010

Kiadások
Adminisztrációs költségek összesen 538 317

Ebből:
– folyósított hitelek utáni jutalék
– a befi zetett kamat utáni jutalék 293 406
– állománykezelési díj 244 911

Bankköltségek 171 543
Behajtási költségek 11 634 014
Egyéb kiadás* 41 000 000

Összes kiadás 53 343 874
Pénzügyi egyenleg (összes bevétel mínusz összes kiadás) 1 088 034 136
Hitelalap folyószámlák egyenlege 1 072 358 475
Ebből: – alapszámlán 40 983 501

– lekötött betétben 1 019 500 000
– tőke- és kamatfedezeti számlákon 11 874 974

Vállalkozói tartozások 15 675 661
Hitelalap nagysága 2010. december 31-én 1 088 034 136

A fenti adatok megegyeznek a 2010. december 31-i főkönyv forgalmi adataival.
*Egyéb kiadás: működési költség.
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2010. évi hitelezési adatok – kivonat (2010. december 31-i adatok)

Beadott kérelmek Jóváhagyott 
kérelmek Folyósítás

Db Ft Db Ft Db Ft
Mikrohitel Plusz Program 11 123 260 000 2 14 500 000 2 13 289 714
Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel 69 1 752 191 000 34 837 387 000 34 757 230 307
Országos Mikrohitel Program 19 95 713 000 11 58 013 000 10 49 243 000
Budapest Kisvállalkozói Hitelprogram 1 6 000 000 0 0 0 0

Összesen: 100 1 977 164 000 47 909 900 000 46 819 763 021

A kimutatás a hitelezési folyamat előző évekről áthúzódó adatait is tartalmazza.

A Mikrohitel Plusz és az Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel esetén a BVK-nál közvetlenül a tanácsadói munka je-
lenik meg, mivel a programok technikai lebonyolítója a BVK tulajdonában lévő „Enterprise 94” Kft., amely bankügynö-
ki megállapodást kötött az MFB Zrt.-vel.

A hitelprogramokkal kapcsolatos általános megállapítások

A konvergencia program hatása, valamint az általános gazdasági recesszió elsősorban az év második felében volt érez-
hető, mivel a vállalkozások jövőképe negatív irányba mozdult el, így 2010. évben a BVK hitelezési tevékenysége az elő-
ző évekhez képest mérsékelt eredményt ért el.

A BVK marketing tevékenysége, amely a költségtakarékosság jegyében valósult meg, továbbra sem tudta ellensúlyoz-
ni azt a tényt, hogy a támogatott tanácsadási program megszűnt. A kapcsolat a tanácsadókkal fennmaradt, de aktivitásu-
kat erősen befolyásolta a tanácsadási munka anyagi kompenzációjának elmaradása. 

A gazdaság növekedésében érezhető megtorpanás kihatott a vállalkozói kedvre és a fejlesztéseket a vállalkozások 
megfontoltabban, több esetben elhalasztva valósítják meg. A vállalkozások jelentős része az érdeklődés, tájékozódás 
szintjénél megállt.

A BVK a szolgáltatásainak megismertetése érdekében DM akciót, úgynevezett „kék levél” kampányt indított. A fővá-
rosi iparűzési adóbevallás nyomtatvány csomaggal együtt postázásra került a BVK hitelprogramjait ismertető informá-
ciós levél, amelyet 262 000 fővárosi vállalkozás kapott kézhez.
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KEDVEZMÉNYES FORRÁSOK A FŐVÁROSI VÁLLALKOZÁSOKNAK
KISVÁLLALKOZÁSOKNAK MIKROVÁLLALKOZÁSOKNAK

Megnevezés Új Magyarország
 Kisvállalkozói Hitel

Budapest 
Kisvállalkozói Hitel Mikrohitel Mikrohitel Plusz 

Program

Maximálisan 
igényelhető hitelösszeg 

50 000 000 Ft
induló vállalkozásoknak 
maximum 25 000 000 Ft

15 000 000 Ft 7 000 000 Ft 
15 000 000 Ft

agrárvállalkozások 
számára 5 000 000 Ft

Maximális futamidő 180 hónap 60 hónap 96 hónap
120 hónap

agrárvállalkozások 
számára 84 hónap

Futamidőből türelmi 
idő a tőketörlesztésre legfeljebb 24 hónap legfeljebb 6 hónap legfeljebb 6 

hónap legfeljebb 24 hónap

Kamat mértéke 3 havi EURIBOR+4% jegybanki alapkamat 
+3 % fi x, évi 6,5% 

változó, mindenkor 
érvényes jegybanki 

alapkamat 

Hitelgarancia díj 
garancia díj, 

megfi zetését az MFB 
Zrt. átvállalja 

garancia díj 
megfi zetése a 

vállalkozót terheli

garancia díj 
megfi zetését az MFB 

Zrt. átvállalja

Minimális saját erő 

a beruházás vissza-
igényelhető áfa nélküli 
bekerülési értékének 

minimum 10%-a

az igényelt 
hitelösszeg 20%-a

az igényelt 
hitelösszeg 

20%-a

a beruházás vissza-
igényelhető áfa 

nélküli bekerülési 
értékének minimum 

10%-a

Hitelcél beruházás fi nanszírozása
beruházás, fejlesztés, 

forgóeszköz 
fi nanszírozása

beruházás, 
fejlesztés, 

forgóeszköz 
fi nanszírozása

beruházás 
fi nanszírozása

A konstrukciók együttesen is igénybe vehetők, amennyiben a hitelfeltételek külön-külön is teljesülnek!

Pozitív eredményként könyvelhető el, hogy a hitelkihelyezések minősége – a gazdasági válság ellenére – nem rom-
lott.

2010. december 31-én a BVK saját forrásaihoz kapcsolódó hitelkihelyezések minősítése az alábbiak szerint alakult:

Minősítési kategória
Nem lejárt 

tőketartozás
(Ft)

Lejárt felmondott 
tőke és 

kamattartozás
(Ft)

Összes 
kintlévőség

(Ft)

Összes kintlévőség 
aránya a teljes 
kihelyezéshez 
viszonyítva

Visszafi zetettek 835 981 408   96%

A minősítésű ügyfelek 
tartozásának összege 15 255 398  15 255 398 2%

B minősítésű ügyfelek 
tartozásának összege 228 000  228 000 0%

C minősítésű ügyfelek 
tartozásának összege 0 6 947 943 6 947 943 1%

D minősítésű ügyfelek 
tartozásának összege 0 80 348 80 348 0%

E minősítésű ügyfelek 
tartozásának összege 0 8 647 370 8 647 370 1%

Összesen: 15 483 398 16 683 026 32 166 424 100%
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Összes követelés aránya a teljes kihelyezéshez 
viszonyítva

96%

2%

0%
1%

0%
1% Visszafizetettek

A minősítésű ügyfelek
tartozásának összege
B minősítésű ügyfelek
tartozásának összege
C minősítésű ügyfelek
tartozásának összege
D minősítésű ügyfelek
tartozásának összege
E minősítésű ügyfelek
tartozásának összege

C, D és E minősítésű ügyfelek által fennálló követelés aránya (óvadék beváltása miatt) a teljes kihelyezéshez 2%.
Valamennyi D és E minősítésű ügyfél felé fennálló követelés behajtása érdekében a végrehajtási eljárás folyamatban 

van. 

Budapest Kisvállalkozói Hitel

A BVK folytatta a Budapest Kisvállalkozói Hitelkonstrukcióban a hitelezési tevékenységét, a Polgári Takarékszövet-
kezettel és a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-vel kötött együttműködési megállapodás alapján. A BVK forrását képező hitel-
rész óvadéki konstrukcióban kerül folyamatosan felhasználásra.

Országos Mikrohitel Program

A kihelyezések a program központi korszerűsítésének elmaradása miatt elmaradtak a lehetőségektől. A Magyar Vál-
lalkozásfejlesztési Alapítvány központi marketing tevékenysége elsősorban image-reklámjára és nem a termék tulajdon-
ságaira irányult. 

Mikrohitel Plusz Program

A BVK tulajdonában lévő „Enterprise 94” Kft. 2010-ben, mint „A” típusú bankügynök vett részt az MFB Zrt. hitel-
programjában. A kérelmekkel kapcsolatos tanácsadói feladatokat a BVK látta el.

Az MFB Zrt. megbízásából a Magyar Követeléskezelő Zrt. negyedévente auditálja a lebonyolított ügyleteket, amely az 
ellenőrzések során szabálytalanságot nem talált.

A hitelkérelmek számának alakulását befolyásolta az Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel megjelenése.

Új Magyarország Kisvállalkozói Hitelkonstrukció

A Mikrohitel Plusz Program tapasztalataira építve 2008. év elején indult az MFB Zrt. által meghirdetett Új Magyaror-
szág Kisvállalkozói Hitelprogram, amely negyedik elemként került fel a BVK hitel-portfoliójába. A program beváltotta a 
hozzá fűződő reményeket, a vállalkozások körében hamar keresett termékké vált. A kihelyezés korlátjaként elsősorban a 
vállalkozások tőkehiánya volt tapasztalható. 

Ennek keretében hosszúlejáratú (15 éves), alacsony kamatozású, 50 M Ft hitelösszegig nyújt beruházási forrást a kis-
vállalkozók számára. A BVK tulajdonában lévő „Enterprise 94” Kft. 2007. december 20-án aláírta az együttműködés 
alapját képező ügynöki megállapodást az MFB Zrt.-vel, a hitelezési munka 2008. év elején indulhatott meg.

A BVK az ország egyetlen olyan pontja, ahol az MFB Zrt. hiteltermékei: a Mikrohitel Plusz és az Új Magyarország 
Kisvállalkozói Hitel egyaránt elérhetőek a vállalkozások számára.
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Az év folyamán számos workshop, szakmai program került megrendezésre, ahol a tájékoztató előadásokon a BVK hi-
telprogramjain keresztül, a vállalkozások fi nanszírozási lehetőségei kerültek bemutatásra több fővárosi kerületben.

A hitelprogram bemutatásának fontos eszköze a hirdetés, reklám, kommunikáció. Az ezzel kapcsolatos információkat 
a BVK weblapjain, hetilapokon és rádiós interjúkon keresztül juttatta el az érdeklődő vállalkozásoknak.

A hitelprogramokra történő jelentkezést megkönnyíti BVK által kifejlesztett interaktív tanácsadási szoftver, amely ké-
pes fogadni a regisztrált ügyfelek tanácsadási igényeit.

A hitelprogramok rövid, közép és hosszú távú hozama a főváros számára

A hitelprogramok hozama számszerű és nem számszerűsíthető formában jelenik meg a főváros életében. 

A BVK a rendelkezésre álló források kihelyezésével kb. 6 milliárd forint összegű fejlesztés megvalósítását segíthe-
ti elő, amely a meghitelezett vállalkozások árbevételét kb. 30%-kal növelheti. Az árbevétel növekedésének következté-
ben a vállalkozások nyeresége mintegy 1 milliárd forinttal növekedhet, amely a főváros iparűzési adóbevételeinek növe-
kedésében is megjelenik.

A hitelprogramokban résztvevő vállalkozások piacon maradási esélyei megnőnek, ezáltal munkahelyeket képesek 
megtartani és új munkahelyeket teremtenek, adófi zetési kötelezettségüket teljesíteni tudják, javul a fi zetési morál.

A főváros számára a fentieken kívül hozzáadott eredményként jelenhet meg az elmaradt adóbevételek megfi zettetése, 
mivel a hitelprogramokban csak azon vállalkozások vehetnek részt, amelyeknek lejárt adótartozásuk nincs.

2. A BVK pályázati tevékenysége

2.1. Hazai pályázatok

Mind a 7 régióban kiírásra került ROP „Vállalati tanácsadás” c. pályázat célja a régiós tanácsadási program támo-
gatás közvetítőjének kiválasztása volt. 

A KMOP 1.5.1. Vállalati tanácsadás pályázati kiírásra 2010. januárjában nyújtotta be pályázatát a BVK, mint konzor-
ciumi tag. A konzorcium vezetője a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK), a konzorcium másik két tagja a Pest 
Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara (PMKIK) és a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Ala-
pítvány (PMVA) volt. A megpályázott összeg 1,13 Mrd Ft volt.

A BKIK vezette konzorcium pályázata, forráshiányra hivatkozva, elutasításra került.
A döntés ellen a BKIK fellebbezést nyújtott be. 
Az egyes régiókban a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok a BVK által kifejlesztett egységes tanács-

adói rendszerrel pályáztak.

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) 2010. évi pályázati programjára nyújtott be pályázatot a BVK 
2010. június 25-én. A pályázat címe „A Közép-magyarországi régió kis- és középvállalkozásainak Foglalkozásélénkítési 
lehetőségei non-profi t eszközökkel (Konferencia és Workshop)” volt. A pályázat elutasításra került. 

2.2. Nemzetközi pályázatok

NEURORESCUE

A BVK részvételével 2010. január 14-én beadásra került az Európai Bizottság FP7-REGIONS-2010-1 programja alatt 
indított NEURORESCUE című pályázat, amely keretében öt ország hat szervezete fogott össze, hogy új modelleket 
hozzon létre a mentális betegségek területén zajló egészségügyi kutatások terén, valamint garantálja a multidiszciplináris 
megközelítést, a területen működő klaszterek feltérképezését, segítését. A projektben a BVK, mint a Budapest MediPólus 
Klaszter alapító tagja a benyújtott projekt értelmében, annak 5. munkacsomagjában (Work Package 5) alvállalkozóként 
az alábbi feladatok ellátásában vesz részt:

– kutatás vezérelt klaszterek fejlődését meghatározó nemzeti és európai kezdeményezések beazonosítása, részvétel,
– projekt kommunikációja nemzeti és nemzetközi rendezvényeken,
– részvétel a Közös Akcióterv (JAP) disszeminációjának céljából megrendezésre kerülő szemináriumok és műhely-

munkák szervezésében,
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– befektetési rendezvény-sorozat szervezése a közép-magyarországi régióban.
A feladatok elvégzésére tervezett költségek a projekt 2010. december 15-16-i indulásától kezdődően, annak teljes idő-

tartama alatt (2010. december–2013. december) elszámolhatók.

JASMINE
Az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank 2008-ban megállapodott a JASMINE (Közös fellépés az eu-

rópai mikrofi nanszírozási szervezetek támogatására) elnevezésű közös kezdeményezés elindításában, melynek célja a 
mikrofi nanszírozó szervezetek működésének, tevékenységei színvonalának javítása. 

A kezdeményezés egy kísérleti időszakból áll, amely a 2009-től 2011-ig tart. A 2010-ben benyújtandó, az Érdeklődés 
kifejezésére kiírt pályázatok alapján több európai, nem banki, mikrohitelt nyújtó szervezet került kiválasztásra, részesült 
szakmai támogatásban. 

Az Érdeklődés Kifejezése céljából írt pályázati anyagot a BVK a kért határidőn belül, 2010. november 19-én benyúj-
totta. 

3. Egyéb közhasznú tevékenységek

3.1. Felnőttképzés

A BVK a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ által 01-0726-05 számon nyilvántartásba vett felnőtt-
képzést folytató intézményként működik.

Ennek keretében az alábbi szolgáltatásokkal állnak rendelkezésre a vállalkozások számára: 
– előzetes tudásszint felmérés,
– képzési szükségletek felmérése, képzési tanácsadás,
– segítségnyújtás a személyre szabott képzési terv összeállításához.

Szakmai továbbfejlődés érdekében 2010. évben is a BVK munkatársai részére angol nyelvi képzés állt rendelkezés-
re két nyelvi szinten.

A kötelezően előírt képzéseken kívül szakmai továbbképzéseken is részt vettek a szakterületen dolgozók az év folya-
mán.

3.2. Tanácsadás

A BVK alaptevékenysége a tanácsadás. A vállalkozók alapszintű tanácsadási igényeinek kielégítése céljából ügyfél-
szolgálat működik, amelyet személyesen, telefonon és elektronikus úton érhetnek el az ügyfelek. Ennek költsége a végső 
kedvezményezett vállalkozások részére nyújtott tevékenységek költségei között szerepel. A BVK munkatársai a hét min-
den munkanapján állnak térítésmentesen a vállalkozások rendelkezésére a vállalkozás indítása és működtetése során fel-
merült kérdésekkel kapcsolatban. 2010. év folyamán személyes tanácsadásra megjelent ügyfelek száma 1243 fő, telefo-
non érdeklődő ügyfelek száma 3475 fő volt. Az ügyfélszolgálat működtetése során jelentős humánerőforrás és működési 
költség igény merült fel.

A tanácsadási és hitelezési munkát segíti az interaktív tanácsadói szoftver, amely a BVK honlapján keresztül érhető el. 
Így képes fogadni a regisztrált ügyfelek tanácsadási igényeit, mind a hitelprogramok, mind a vállalkozások működtetése, 
pályázati lehetőségek témakörében, majd továbbítja a tanácsadók felé és nyomon követi a tanácsadás lezárásáig. A szoft-
ver a munkatársak és az ügyfelek ügyintézését gyorsítja fel. 

Komplex problémák megválaszolásához az érdeklődő vállalkozó a BVK tanácsadói hálózatának 562 akkreditált tagja 
közül választhat. A tanácsadók legfontosabb adatait tartalmazó adatbázis a BVK honlapján keresztül elérhető.

3.3. Rendezvényszervezés

A BVK által 2010-ben szervezett rendezvények célja volt, hogy az érdeklődő budapesti kis- és középvállalkozások tá-
jékoztatást kapjanak a minőségi, korszerű vállalkozásfejlesztési szolgáltatásokról, hazai és nemzetközi innovációs irá-
nyokról. 

Kiemelt programok az alábbiak voltak: 
• A BVK a Hungexpo Zrt. együttműködő partnereként 2010. évben is kiállítóként és Fórum szervezőként jelen volt a 

2010. május 4–7. között tartott INDUSTRIA 16. Nemzetközi ipari szakkiállításon. A „Vállalkozások és a klaszterek 
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– kutatás, fejlesztés, innováció és fi nanszírozás” címmel szervezett Fórum, (2010. május 7.) regisztrált rendezvénye 
volt az „Európai KKV Hét 2010” eseménysorozatának. 

• Az „Innováció a Dunán és a Duna mentén” elnevezésű projektbemutató – konzultáció az INNOREG KM-RIÜ Khe. 
szervezésében 2010. július 8-án került megrendezésre a székházban.

• A Közalapítvány eredményesen mutatta be a fővárosi vállalkozásfejlesztési programokat a 2010. szeptember 8–12. 
között megrendezésre került Budapesti Nemzetközi Vásár „A” pavilon 303/H kiállítóhelyen, a Szövetségek Fóru-
mának sorstandján. Az itt szereplő szervezetek közül a BVK ajánlatait kísérte a legnagyobb fi gyelem.

• Az Új Széchenyi Terv vitairat kapcsán 2010. októberében a BVK 6 szakmai vitafórumot szervezett az egészség-
ipar, a környezetipar, vállalkozásfejlesztés, innováció és a foglalkoztatáspolitika témakörökben. A műhelymunká-
kon több mint 200 fő vett részt. A résztvevők között voltak kkv vezetők, szakmai ágazati tanácsadók, a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség, minisztériumok, a Pro Régió Ügynökség képviselői, helyi vállalkozásfejlesztési központok 
(HVK-k) képviselői, de jelen voltak önkormányzati szakemberek, valamint egyetemi oktatók is.

• A Magyar Medikai Gyártók és Szolgáltatók Akkreditált Innovációs Klaszter (MediKlaszter), a BVK és a Semmel-
weis Egyetem 2010. október 26-án rendezte meg a MediKlaszter Konferenciát a Semmelweis Egyetem Elméleti Or-
vostudományi Központ Hári Pál előadótermében.

• A BVK Vállalkozói Női Klub hagyományos évzáró programjára: „A Vállalkozó Nők Színes Világa, Női Kreativi-
tás” címmel a Központ székházában 2010. december 14-én került sor.

3.4. Kommunikáció

A Közalapítvány napi kommunikációja a fővárosi vállalkozások felé az általa működtetetett weboldalakon keresztül 
valósul meg friss információk szolgáltatásával, eseményekről szóló képes, hangos hírekkel:

– a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány oldalán – www.bvk.hu
– a Vállalkozásfejlesztés online oldalán – http://vallalkozasfejlesztes.mconet.biz/
– a Budapest Innopolisz Fejlesztési Program oldalán – www.budapest-polus.hu/
– a Magyar Vállalkozásfejlesztési Portál oldalán – www.mvfportal.hu/?page=main&regio=20
– az „Enterprise 94 Kft.” oldalán – http://www.enterprise94.hu/

Az olvasottsági statisztika igazolja, hogy a hitelprogramokról szóló hírek egyre több fővárosi mikro-, kis- és középvál-
lalkozáshoz jutnak el, a BVK főoldalának látogatottsági száma 2010-ben elérte az 50 400 főt.

Az érdeklődő vállalkozásokkal történő kommunikációt támogatja a weboldalon keresztül működő interaktív tanács-
adói szoftver is.

Együttműködve a Gazdasági Rádióval, a rádió szakmai műsoraiban a BVK folyamatos híradásokat ad a tevékenységé-
ről és a fejlesztési programok által nyújtott lehetőségekről.

A rádió szakmai műsoraiban a BVK szakemberei és partnerei 19 alkalommal adtak tájékoztatást a főváros vállalko-
zói számára.

A Közalapítvány szolgáltatásai minél szélesebb körben történő megismertetése érdekében DM levél akciót, úgyneve-
zett „kék levél” kampányt indított. A hagyományoknak megfelelően a Fővárosi Önkormányzat által postázott iparűzési 
adó bevallás nyomtatványcsomaggal együtt postázásra került a BVK programjait ismertető információs levél, amit több 
mint 262 000 fővárosi vállalkozás kapott kézhez. 

A Budapesti Újságban nyomtatott és elektronikus formában rendszeresen jelentek meg cikkek a BVK szakmai prog-
ramjairól.

A Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség lapjában a KOINE-ban rendszeresen kaptak helyet a BVK 
hitelprogramjai, a Budapest Innopolisz Fejlesztési Program, és a BVK minta projektjei.

A BVK tanácsadói adatbázisában szereplő akkreditált tanácsadók rendszeres hírlevélben értesültek a hasznos infor-
mációkról.

3.5. Nemzetközi kapcsolatok

A BVK aktív nemzetközi piacorientációs tevékenységével a Budapest Innopolisz Fejlesztési Program tema tikusan le-
válogatott (Medi, Öko, ITT) klaszterekben és társas vállalkozásban megvalósuló innovatív projektek nemzetközi rendez-
vényeken való megjelenéséhez is hozzájárult. 
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Belföldi és nemzetközi vonatkozásban a BVK rendszeresen részt vett a magyarországi vegyes gazdasági és kereske-
delmi kamarák, nagykövetségek, kereskedelmi kirendeltségek által szervezett szakmai megbeszéléseken, fórumokon, ki-
állításokon, klubnapokon. 

Az év folyamán a BVK több alkalommal is megbeszéléseket folytatott a bécsi (VBA) és az osztrák (ABA) partner in-
tézményekkel, hogy tájékozódjék az osztrák innovációs tevékenységekről, klaszter fejlesztési tapasztalatokról, megosz-
sza eredményeit az osztrák szakértő kollégákkal. Közös klaszter fejlesztési programokat vitattak meg, amelyekre az uniós 
források feltérképezése folyamatban van (FP7). A BVK, mint regionális intézmény, az INNOREG Közép-magyarországi 
Regionális Innovációs Ügynökség (KM–RIÜ) tevékenységével is megismertette partnereit.

A BVK az év folyamán aktívan részt vett a Főpolgármesteri Hivatal által szervezett nemzetközi testvérvárosi találko-
zókon, megbeszéléseken, fórumokon, kerekasztal beszélgetéseken, amelyeken bemutatásra kerültek a BVK integrált in-
novatív kkv fejlesztési programjai. 

Thesszaloniki (2010. szeptember 10–17.)

A 75. Thesszaloniki Nemzetközi Vásár megrendezésére 2010. szeptember 11–19. között került sor. Az egy hetes ren-
dezvény díszvendége Magyarország volt, amely kiemelt státuszból fakadóan számos gazdasági és kulturális program 
megvalósítására, kapcsolatteremtésre adott lehetőséget, illetve a megszokottnál nagyobb sajtó és médiafi gyelem irányult 
a magyar résztvevőkre. A vásáron 2009-ben 1217 társaság mutatkozott be több mint 250 000 látogató előtt. A rendezvényt 
2010-ben a görög miniszterelnök nyitotta meg. Budapest nagy jelentőséget tulajdonított az eseményen való részvételnek, 
ezért a Főpolgármesteri Hivatal javasolta a BVK számára stand állítását a vásáron. 

A javaslatnak megfelelően a BVK 2010. szeptember 10. és 2010. szeptember 17. között vett részt a 75. Thesszaloniki 
Nemzetközi Vásáron. A vásáron és kiállításon a BVK a Budapesti Turisztikai Hivatallal közös standon jelent meg. A 
BVK tájékoztatást adott a vásár látogatóinak a főváros integrált vállalkozásfejlesztési szolgáltatásairól, köztük a Buda-
pest Innopolisz Fejlesztési Programról (BIFP) és a Közalapítvány nemzeti és regionális innovációban betöltött szerepé-
ről (RIÜNET, INNOREG KM – RIÜ).

Párizs (2010. november 4–7.)

Az Új Széchenyi Terv előkészítő munkáiból már kitűnt, hogy az egészségipari prioritásában kiemelten kezeli a me-
dikai műszergyártás fejlesztését, valamint az egészségipari innovációs klaszterek kialakulásának ösztönzését. Ezen új, 
hangsúlyos fejlesztéspolitikai irányok jelentőségét felismerve, a budapesti székhelyű Medikai Gyártók és Szolgáltatók 
Klaszter, valamint annak egyik alapítója, a BVK tanulmányutat szervezett annak érdekében, hogy a párizsi régióban mű-
ködő egészségipari, illetve partner klaszterek helyes gyakorlatairól tapasztalatokat szerezzen egy egészségipari klaszter 
megfelelő irányítási struktúrájának felépítéséről, a klaszter tagjainak összefogását segítő módszerekről, eszközökről, va-
lamint egy komplex európai kiterjedésű kooperációs projekt kialakításáról, partnerkeresési gyakorlatokról. Projektszintű 
tapasztalatszerzés keretében betekintést nyerhetett a meglátogatott klaszterek közös projektjének felépítéséről, stratégi-
ájáról a telemedicina, e-Health terén.

Brüsszel, Luxembourg (2010. november 8–12.)

A BVK képviselői az Európai Bizottság által rendezett „Mikrofi nanszírozás az EU-ban” – Microfi nance in the EU el-
nevezésű nemzetközi konferencián vettek részt 2010. novemberében. A konferencián meghirdetésre és bemutatásra ke-
rültek a JASMINE és a Progress EU-s kkv – fi nanszírozási programok. 

Ezt követően a BVK képviselői bilaterális megbeszéléseket folytattak Brüsszelben és Luxembourgban a fi nanszírozá-
si programokban való részvétellel kapcsolatban.

Továbbá egyeztető megbeszélések folytak a Brussels Enterprise Agency (BEA) és a BVK között a Budapest Innopolisz 
Fejlesztési Program és Brüsszel Főváros Régió nemzetközi innovációs programjaiban rejlő együttműködési lehetőségek 
feltérképezéséről. (Mindenekelőtt közös EU projektek a kiemelt területeken: ICT, környezet, egészség, biotechnológia 
ipar)

Varsó (2010. november 19–21.)

Az Európai Bizottság által rendezett „Mikrofi nanszírozás az EU-ban 2010” nemzetközi konferencián folytatott egyez-
tetések eredményeként Varsóban a BVK képviselői tárgyalásokat folytattak az EU mikrofi nanszírozási JASMINE prog-
ramja által kiválasztott intézmények személyzetének oktatását lebonyolító varsói székhelyű Microfi nance Center (MFC) 
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képviselőivel. Az MFC, mint nemzetközi (Közép-Kelet-Európában is aktívan tevékenykedő) szervezet a V4 fővárosainak 
együttműködéséhez, a Budapest – Varsó tengelyhez történő lehetséges kapcsolódási pontjainak vizsgálata (kkv – oktatási 
programjai és egyéb projektjei alapján). Tárgyalások fő célja a BVK MFC tagságának előkészítése volt. 

4. A Közalapítvány innovációs tevékenysége

4.1. INNOREG Közép-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Khe.

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) 2008. július 3-i döntése alapján támogatást nyert az INNOREG 
Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület, amelynek a BVK az egyik alapítója. A 
BVK szerepet vállal a vállalati innovációs programok kialakításának támogatásában. A három éves időtartamra szóló mű-
ködését az Ügynökség 2008. szeptember 1-jén kezdte meg és 2011. augusztus 31-én zárja le.

Az Innorege 07_2 projekt indulásától kezdődően a BVK a Budapest Innopolisz Fejlesztési Programot sikeresen bekap-
csolta a régió innovációs tengelyébe, folyamataiba, támogatási rendszerébe. Ily módon a BVK nagymértékben hozzájá-
rul a Közép-magyarországi régió innovációs készségeinek és kompetenciáinak növeléséhez, fejlesztéséhez, fejlődéséhez. 
A projekt 2. munkaszakaszának végrehajtása befejeződött, amely 2009. szeptember 1-től – 2010. augusztus 31-ig tartott, 
és az NKTH-nak megküldött pénzügyi és szakmai beszámolót, szakmailag elfogadta. Tekintettel arra, hogy az NKTH 
(új struktúrában működik – Nemzeti Innovációs Hivatal) az átalakulás miatt 2010. októberétől pénzügyi teljesítésre nem 
volt jogosult, ezért a 2. munkaszakasz pénzügyi elfogadása jelenleg is folyamatban van. A projekt aktivitásairól rendsze-
res előrehaladási jelentés készült, mind a Főváros, mind az NKTH számára. A projekt megvalósítását a BVK vállalkozá-
si tevékenységben látta el.

4.2. A Budapest Innopolisz Fejlesztési Program (BIFP)

A BVK a Budapest Főváros Közgyűlése megbízásából, 2007. óta folyamatosan látja el a Budapest Innopolisz Fejlesz-
tési Program koordinációját.

A program eddigi eredményei alapján a BVK a BIFP keretében a közép-magyarországi régióban a környezetipari 
(ÖKO), az egészségipari (MEDI), és az Információs Társadalom Technológiák (ITT) területén kialakuló üzleti projekte-
ket, valamint ezek társas vállalkozásokban, hálózatokban, klaszterekben megjelenő együttműködéseit támogatta, a prog-
ram koordinációján keresztül. Feladata volt többek között a megjelölt három ágazatban érdekelt mikro-, kis- és közepes, 
illetve nagyvállalkozásokkal, kutatóintézetekkel, egyetemekkel, önkormányzatokkal együttműködve olyan ötletek, pro-
jektek felkutatása és kialakítása, amelyek piacéretté válását – a szükséges magántőke bevonása mellett – a pályázati tá-
mogatások is segíteni tudják. A program keretében lehetőség nyílt a vállalkozások egyedi problémáinak áttekintésére és 
megoldási javaslatok feltérképezésére is.

A BVK a klaszterekkel együttműködve innovatív projekteket generált, valamint integrált, komplex szolgáltatásai-
val segítette a projektek fi nanszírozását (vissza nem térítendő, visszatérítendő hazai és EU-s pályázatok). Egyúttal ki 
kell emelni, hogy a hazai Operatív Programok konstrukcióin kívül, további Európai Uniós pályázatokon indultak el a 
klaszterek, valamint indulnak az Új Széchenyi Terv pályázatain is a tagvállalataik.

A BVK BIFP koordinációja által elért eredményekhez további források bevonása szükséges. Ilyen módon, a tematikus 
klaszterek további jelentős gazdasági eredményeket generálhatnak (a koordináció folyamatos). 

A BIFP klaszterei 2010. év során, mintegy 40 nemzetközi kiállításon és üzleti fórumon képviseltették piacérett, innova-
tív termékeiket, szolgáltatásaikat. A klaszterek piacorientációs tevékenysége elsősorban a Távol-Keletre (Kína, Dél-Ko-
rea, Indonézia, Malajzia, Szingapúr, Japán) összpontosult, de az EU tagállamok, FÁK országok (Oroszország, Ukrajna, 
Üzbegisztán, Kazahsztán stb.), arab országok (Egyesült Arab Emírségek, Szaúd-Arábia, Jordánia) és Dél-Amerika (Bra-
zília) exportpiacain is megjelentek. A klaszterek érdekeltek az Eximbank Kötött Segélyhitel Nyújtás programjához kap-
csolódó K+F+I projektekben is, amelyek kimunkálása folyamatban van a MEDI és az ÖKO tematikus irányokban mű-
ködő tagvállalataival és az érdekelt egyetemekkel, kutatóintézetekkel. Továbbá a 2010. India – Magyar közös vegyes 
bizottsági ülésen regisztrálásra került a BIFP egyik projektje.

A BIFP klaszterei:

I. MEDI PÓLUS:
1. Budapest MediPólus Klaszter. Vezető tagjai a Semmelweis Egyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem, a BVK, a 

MediKlaszter, az Orvosi Biotechnológiai Innovációs Klaszter. Számos hazai és külföldi rendezvényeken képviselte a ha-
zai egészségipart. 

2. Magyar Medikai Gyártók és Szolgáltatók Klaszter (MediKlaszter). A tagvállalatok 2006-ban hozták létre, jelen-
leg tagvállalatainak száma: 28 kkv. A MediKlaszter vállalatai a magyar orvostechnikai ipar meghatározó szereplői. A ta-
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gok versenyképes, magas innováció tartalmú orvostechnikai berendezések fejlesztésével, gyártásával, forgalmazásával és 
piac ra jutásának támogatásával foglalkoznak. 

3. Orvosi Biotechnológiai Innovációs Klaszter. Tagok száma 31, ebből 30 iparági kkv. 

II. ITT PÓLUS
4. Mobilitás és Multimédia Klaszter. 2007-ben alakult, 25 tagja van. Az intelligens otthon, mobil helyfüggő, azonosí-

tó, nyomon követő megoldások fejlesztésére összpontosít. Három prototípus versenyt bonyolítottak le hasznosítható ter-
mékek számára, amelynek során magán tőkebefektetésekre is sor került.

III. ÖKO PÓLUS
5. Szennyvíz-technológiai Innovációs Klaszternek 23 kkv tagvállalata van. Fő fejlesztései: biogáz termelés, tisztított 

szennyvíz újrahasznosítása, szennyvíztisztítási technológiák fejlesztése, szennyvíziszap hasznosítása, kistelepülések ön-
erős energiaellátása minierőművek felhasználásával, ökológiai szempontokból fontos újrahasznosított építőanyag fejlesz-
tések. 

5. Egyéb feladatok

5.1. A BVK részvétele a fővárosi vállalkozásfejlesztési koncepció stratégiájának kidolgozásában.

Az ügyvezető igazgató az alábbi szervezetek munkájában vesz részt:
• Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács Operatív Fejlesztési Bizottsága (BAFT OFB)
• Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége (GTTSZ)
• Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács (KMRFT)
• Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Innovációs és Vállalkozásfejlesztési Bizottsága (KMRFT 

IVB)
• Szent István Egyetem Gazdasági Tanácsa (SZIE GT)
• Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület (KM RIÜ)

5.2. Minőségirányítás

A BVK 2000. novembere óta ISO 9001 minőségügyi rendszer szerint tanúsított szervezet. 2010. március 29-től a köz-
alapítvány az ISO 9001:2008 szabvány előírásainak megfelelően működtetett minőségirányítási rendszerét megújító audit 
keretében tanúsíttatta. A tanúsító szervezet a CERTOP Termék- és Rendszertanúsító Ház Kft. 

Jelenlegi tanúsítvány 2013. március 28-ig az alábbi tevékenységi körökre érvényes: 
• tanácsadás,
• felnőttképzés
• rendezvényszervezés,
• hitel ügyintézés,
• szolgáltatási termék fejlesztése.

A tanúsítvány évente felülvizsgálatra kerül.

5.3. A Közalapítvány irodaházának üzemeltetése 2010. évben

Az irodaház vonatkozásában a 2010. évre tervezett fejlesztéseket és karbantartásokat a BVK az alapítótól kapott cél-
szerinti támogatás felhasználásával valósította meg.

A Közalapítvány irodaházában az alábbi munkák elvégzésére került sor 15 000 384 Ft értékben: 

1. Beruházásra 5 150 826 Ft került felhasználásra amelyből,
• vagyonvédelmi rendszer korszerűsítésére 260 863 Ft,
• Call Center kialakítására, telefonközpont cserével 4 889 963 Ft került kifi zetésre.
 Az elavult telefonközpont helyett egy korszerű, IP alapú telefonközpont került telepítésre, a számítógépes hálózat 

részleges felújításával együtt. A korszerű telefonközpont hosszabb távon is megbízhatóan elégítheti ki a BVK IKT 
igényeit.
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2. Felújításra 7 263 545 Ft került elszámolásra, ebből az 
• I. emeleti mellékhelyiségek felújítására 3 594 245 Ft,
• félemeleti mellékhelyiségek felújítására 3 669 300 Ft került kifi zetésre.
 Az irodaház vizesblokkjai az elhasználódásuk miatt felújításra szorultak. A felújítás egyaránt magába foglalta mind 

az épületgépészeti, mind az építészeti korszerűsítési munkákat.

3. Egy összegben elszámolt értékcsökkenésként 681 300 Ft került elszámolásra, amelyből
• irodai székek beszerzése 126 300 Ft,
• szalagfüggönyök beszerzése 555 000 Ft.

4. Az irodaház és irodák felújítására, karbantartására és javítására 1 904 713 Ft került elszámolásra, melyből
• eszköz javítási költség /Kazán fűtésszabályozás 122 238 Ft, 
• takarítási díj /az épület külső üvegfelületeinek tisztítása 231 250 Ft,
• karbantartási költségként 1 551 225 Ft került kifi zetésre.

A karbantartás az alábbi munkálatokat foglalja magába:
• falburkolatok javítása, festése, 
• beépített bútorzat felújítása, javítása, festése, 
• elhasználódott padlóburkolatok javítása, cseréje,
• nyílászárók javítása,
• mázolási munkálatok.

A Társasház BVK-ra eső közös költség összege 4 084 104 Ft volt, ennek befi zetéseit a Társasház az általános működé-
séhez, valamint a rendkívüli javítási-karbantartási munkálatok elvégzéséhez használta fel. 

6. A BVK 2011. évi tevékenységének programozása és tervkoncepciója

6.1. Finanszírozási programok

A BVK egyik legfontosabb tevékenysége a kezdő-, mikro- és kisvállalkozások kedvezményes forráshoz juttatása. 
Ezen hitelezési tevékenységének alapeleme a tanácsadás és a vállalkozások felkészítése a hitelfelvételre, majd alkalmas-
sá tétele a kereskedelmi bankok szigorúbb hitelezési feltételeire. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a vállalkozások már 
a hitelkérelmek benyújtását megelőzően több alkalommal konzultáción vesznek részt, amely során üzleti elképzelései-
ket megalapozottá, átgondolttá teszik. A szaktanácsadók megismerve a vállalkozás pénzügyi segítségnyújtásra vonatkozó 
igényeit, a legkedvezőbb forrásbevonási eszközöket ajánlják a BVK-nál elérhető hitelkonstrukciók közül a vállalkozás tu-
lajdonosai részére. Az egymásra épülő fi nanszírozási programok a fejlesztési hiteltől a tőke és forgótőkehiány enyhítéséig 
jelenthetnek megoldást a vállalkozás számára. Ez a feladat az alapszintű tanácsadási munka keretében kerül elszámolásra. 
A feladat elvégzéséhez – alkalomszerűen, a vállalkozói igények függvényében – külső tanácsadók bevonására kerül sor.

A BVK által kezelt hiteltermékek a Mikrohitel Program és a Budapest Kisvállalkozói Hitel Program. A vállalkozások 
beruházási hitel igényeinek kielégítése a BVK tanácsadói munkája alapján, elsősorban az MFB Zrt. Mikrohitel Plusz és 
Új Magyarország Kisvállalkozói Hitelének keretében valósul meg. E két programcsoporton belül – a termékek iránti ke-
reslet alapján – tervezett ügyfélmegkeresés mintegy 6500, ebből közvetlen tanácsadási programban 650 vállalkozás hi-
telkérelmének feldolgozása és 100 hitelkérelem befogadásának ügyintézése várható. A kérelmek feldolgozásában kiemelt 
szerepet kap a helyszíni ellenőrzés, az adatbázisok információinak elemzése. 

A tanácsadási munka nem ér véget a hitel folyósításával, a BVK szakemberei a teljes futamidő során monitorozzák a 
hitelezett vállalkozás teljesítményét. A feladatok költségtakarékos megoldása érdekében – tekintettel arra, hogy a vállal-
kozói igények nem egyenletes ütemben jelentkeznek – a tanácsadási, oktatási feladatok végrehajtásához esetenként kül-
ső szakértők felkérése szükséges.

A BVK kiemelt feladatának tekinti az újabb magyar és nemzetközi, mindenekelőtt EU-s források bevonásának felku-
tatását és a kkv-k számára a lehető legkedvezőbb konstrukciók kidolgozását. Ennek keretében külső szakértők is segítik 
a Hitelezési Igazgatóság munkáját.

A BVK közreműködése igen pozitív hatással lehet a fővárosi mikrovállalkozások forrásszerzésére. Ehhez rendelkezés-
re állnak a szükséges szakmai, infrastrukturális és pénzügyi kapacitások.
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6.2. Tanácsadás

A BVK alaptevékenysége a tanácsadás. A vállalkozók tanácsadási igényeinek ellátása céljából ügyfélszolgálat műkö-
dik, amelyet személyesen, telefonon és elektronikus úton érhetnek el az ügyfelek. A BVK munkatársai a hét minden mun-
kanapján a vállalkozások rendelkezésre állnak a vállalkozás indítása, működtetése és fi nanszírozási lehetőségei, pályáza-
tokkal kapcsolatos alapinformáció igénye során felmerült kérdésekkel kapcsolatban. 

A tanácsadási munkát segíti az interaktív tanácsadói szoftver, amely a BVK honlapján keresztül érhető el. Fogadja a 
regisztrált ügyfelek tanácsadási igényeit, majd továbbításra kerül a BVK munkatársai és regisztrált, szakma-specifi kus ta-
nácsadói felé, és nyomon követi a tanácsadási folyamatot a tanácsadás lezárultáig. A szoftver a munkatársak és az ügyfe-
lek gyors ügyintézését biztosítja. 

A 2011. évben a tervek között szerepel a szoftver fejlesztése, amely a hitelezési tevékenységhez kapcsolódó tanácsadói 
munkát segíti azzal, hogy a peremkerületek vállalkozásai gyorsabban érhessék el a fővárosi vállalkozásfejlesztési prog-
ramokat. A fejlesztés annak a törekvésnek része, miszerint a BVK együttműködést kíván kialakítani a peremkerületekkel 
annak érdekében, hogy a kerület polgárai és vállalkozásai számára a fővárosi vállalkozásfejlesztési szolgáltatások köz-
vetlenül is elérhetővé váljanak.

Az év elején a BVK Új Széchenyi Terv Információs Pont címért pályázik. A BVK-nak, mint Info Pontnak kiemelt fel-
adata az Új Széchenyi Terv pályázatainak ismerete, az ügyfelek naprakész tájékoztatása, információval való ellátása.

Komplexebb projektek, problémák megválaszolásához az érdeklődő vállalkozó a BVK tanácsadói hálózatának 562 re-
gisztrált tagja közül választhat. A tanácsadók legfontosabb adatait tartalmazó adatbázis a BVK honlapján megtalálható.

6.3. Innovatív és gyorsnövekedésű és beszállító vállalkozásoknak tervezett szolgáltatások 

A fővárosi vállalkozásfejlesztési programok a gyors növekedésű beszállító és exportáló budapesti mikro- és kisvállal-
kozásokat információszolgáltatással és tanácsadással hozzásegíti a támogatott források igénybevételéhez, ezáltal is segít-
ve a versenyképesség és munkahelymegtartó képességük növelését.

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány együttműködik a Magyar Államvasutak Zrt.-vel, hogy minél több 
kis- és középvállalkozás váljon a nemzeti vasúttársaság üzleti partnerévé: a Közalapítvány szolgáltatásaival nyújt segít-
séget az érdeklődő vállalkozások számára.

Tőkebefektetések formájában a Közalapítvány a Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt. fi nanszírozói együttműkö-
désével 10 és 100 millió forint között olyan beruházási projekteket támogat, amelyek fő célja a jogi személyiségű gazda-
sági társaságok tevékenység bővítéséhez, korszerűsítéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés, telephelybővítés vagy új telep-
hely létesítése.

A Közalapítvány partnere az Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság, ügyfeleinek 
egyedi igényei szerint kialakított kedvezményes export-ösztönző termékkínálatával áll a tudás- és technológia intenzív 
vállalkozások, exportőr beszállítók rendelkezésére.

6.4. Nemzetközi kapcsolatok 

A BVK feladata az EU tagországaival, városokat tömörítő EU-s lobby szervezetekkel, az EU innovációs régióival, vá-
rosaival, Budapest testvérvárosaival, a FÁK országokkal, Ázsia, Amerika, az arab világ meghatározó államaival partner-
kapcsolatok további erősítése, nemzetközi partnerségben pályázatokon részvétel. 

A BVK folyamatosan fejleszti EU-s kapcsolatait, pl.: Brüsszel Főváros Régióval, EU Főigazgatóságokkal, stb. és bő-
víteni kívánja együttműködését Budapest testvérvárosaival, ezen városok önkormányzatainak kkv fejlesztési és innová-
ciós intézményeivel, hálózataival (például partnerség a V4 országokban működő partnerekkel, az EUROCITIES urbánus 
szövetséggel, innovációs városokkal és régiókkal).

A BVK részt vesz a Budapest Innopolisz Fejlesztési Program (BIFP) szereplői és nemzetközi partnerek bevonásával 
az EXIMBANK Kötött Segélyhitel programjaihoz kapcsolódó programok kialakításában.
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A BVK projekteket generál nemzetközi (kkv fejlesztési, K+F+I), valamint a csatlakozni kívánó országoknak az EU-s 
„Eszköz”-„Instrument” pályázati kiírásokra. Pályázatokon indul Európai Uniós, valamint határmenti és a határokon át-
nyúló programok keretében magyar és nemzetközi partnerekkel. A feladatok végrehajtásához külső szakértőket is felkér.

A BVK részt vesz az INTERREG IV/C program keretében benyújtott INNOCRAFTS elnevezésű projekt megvalósí-
tásában. A projekt célja: művészeti vállalkozások (kézművesek és iparosok) fejlesztése. Firenze Város ANCI TOSCANA 
szervezetének vezetésével a projekt várhatóan, 2011. április 1. napján beadásra kerül. A projekt tervezett kezdése 2012. 
január 1., és tervezett zárása 2014. december 31. A projekt keretében a művészeti vállalkozások láthatóságát biztosító ja-
vaslat-csomag kerül kidolgozásra, amely tapasztalatcsere és a beazonosított helyes gyakorlatok feldolgozása, kommuni-
kációja révén áll össze. 

6.5. INNOREG. KM-RIÜ ügynökség működtetése

A BVK az INNOREG Közép-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Khe. tagjaként folyamatosan részt 
vesz a vállalati innovációs programok kialakításának támogatásában, fi nanszírozásában.

6.6. A Budapest Innopolisz Fejlesztési Program (BIFP)

A BVK a BIFP keretében Budapesten, illetve a fővárosi vállalkozások által országosan megvalósuló a környezetipari 
(ÖKO), az egészségipari (MEDI), valamint az információs társadalom technológiák (ITT) területén kialakuló üzleti pro-
jekteket, valamint ezek társas vállalkozásokban, hálózatokban, klaszterekben megjelenő együttműködéseit támogatja. A 
Budapest Innopolisz Fejlesztési Program koordinációját a BVK látja el. 2011. évre is kiterjedő feladata többek között a 
megjelölt három ágazatban érdekelt mikro-, kis- és közepes, illetve nagyvállalkozásokkal, beszállító kkv-kal, kutatóinté-
zetekkel, egyetemekkel, önkormányzatokkal együttműködve olyan ötletek, projektek felkutatása és kialakítása, amelyek 
piacéretté válását – a szükséges magántőke bevonása mellett – a pályázati támogatások is segíteni tudják. A program ke-
retében lehetőség nyílik a vállalkozások egyedi problémáinak áttekintésére és megoldási javaslatok feltérképezésére is.

A BVK az intenzív kommunikációs és koordinációs feladatok ellátásával biztosítja a BIFP tematikus és nem temati-
kus besorolásba tartozó klaszterek fejlődését, K+F+I tevékenységét. A klaszterekkel együttműködve projekteket generál, 
valamint integrált, komplex szolgáltatásaival segíti a projektek fi nanszírozását (vissza nem térítendő, visszatérítendő ha-
zai és EU-s pályázatok). A koordinációhoz szükséges források biztosításával, a BIFP klaszterei további jelentős gazdasá-
gi eredményeket generálhatnak.

6.7. Rendezvény, kommunikáció

A BVK által szervezett rendezvények célja, hogy az érdeklődő budapesti kis- és középvállalkozások tájékoztatást kap-
janak a minőségi, korszerű vállalkozásfejlesztési szolgáltatásokról, hazai és nemzetközi innovációs irányokról. Így segí-
ti elő a BVK a fővárosi vállalkozások sikeres működését, fenntartható fejlődését. A 2011. év folyamán számos workshop, 
vállalkozói klubdélután és innovációs program kerül megrendezésre. A BVK a Hungexpo Zrt. együttműködő partnere-
ként 2011-ben is kiállítóként és szakmai fórum szervezőjeként jelen lesz az Electrosalon 5. Nemzetközi elektronikai, 
elektrotechnikai és automatizálási szakkiállításon (2011. május 17–20.), továbbá megjelenik kiállítóként, az előző évek 
sikeres szervezéseihez hasonlóan a Budapesti Nemzetközi Vásáron (2011. szeptember 28.–október 02.). A harmadik Eu-
rópai kkv hét keretén belül konferenciát szervez az innovatív vállalkozások részére (2011. első félév). A tanácsadói háló-
zatának tagjai részére 2011-ben is információs napokat szervez.

A BVK továbbítja a fővárosi vállalkozások számára a fontos és aktuális információkat (gazdasági információk, esemé-
nyekről szóló képes, hangos hírek, egyebek) az alábbi weboldalakon keresztül: 

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Központ oldalán – www.bvk.hu
Fővárosi Önkormányzat oldalán – www.budapest.hu
Vállalkozásfejlesztés online oldalán- http://vallalkozasfejlesztes.mconet.biz/
Budapest Innopolisz Fejlesztési Program oldalán – http://www.budapest-polus.hu/
Magyar Vállalkozásfejlesztési Portál oldalán – http://www.mvfportal.hu/?page=main&regio=20
„Enterprise 94” Kft. oldalán – http://www.enterprise94.hu/

A BVK a Gazdasági Rádióval együttműködik a rádió szakmai műsorai tartalmának összeállításában, valamint folya-
matosan híreket szolgáltat a tevékenységeiről és a fejlesztési programok által nyújtott lehetőségekről.
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Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a BVK DM akció keretében, információs levélben tájékoztatja szolgálta-
tásairól a fővárosi vállalkozásokat.

Az INNOREG Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Khe. lapjában, a KOINE Magazinban rend-
szeresen kapnak helyet a BVK programjai és szolgáltatásai (hitelprogramok, Budapest Innopolisz Fejlesztési Program, a 
BVK minta projektjei stb.).

6.8. A BVK irodaházának beruházási terve

A 2006-ban vásárolt V. emeleti ingatlanrész földhivatali nyilvántartásba történő bejegyeztetése folyamatban van, vár-
hatóan 2011. I. félévében albetétesítésre kerül. 

A Közalapítvány tervezi az ingatlan felújítását, közműveinek rendezését, és a tevékenységét támogató helyiség kiala-
kítását.

BVK Irodaházában tervezett beruházások
• Irodakorszerűsítés, felújítás: a szolgáltatási funkciókhoz közvetlenül kapcsolódó iroda elhasználódott szőnyegpad-

lóinak cseréje. 
• Egyéb eszköz beszerzések: 
 LCD TV-Monitor ügyfél tájékoztatás céljára, elhasználódott eszközök cseréje.

A galéria szinten az oktatóterem, a tárgyaló és az előtér jelenlegi nem megfelelő szellőztetése indokolttá teszi ezek 
klimatizálását. 

Tervezésre kerül világító BVK felirat elhelyezése az épület Rákóczi úti homlokzatán.

VII.

A vezető tisztségviselők juttatásai

A közalapítvány kuratóriumának és Felügyelő Bizottságának tagjai tiszteletdíjban, vagy egyéb más juttatásban nem ré-
szesültek.

A beszámolóért felelős személy Dr. Nagy Miklós ügyvezető igazgató (lakcíme: 1094 Budapest, Liliom u. 31.)

Budapest, 2011. április 29.

 Dr. Nagy Miklós s.k.
 ügyvezető igazgató
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Kuratóriuma részére.

Elvégeztük a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (1072 Budapest, Rákóczi út 18., statisztikai száma: 
18052851-9133-561-01) mellékelt 2010. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely 
közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a 2010. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszkö-
zök és források egyező végösszege: 1 498 067 E Ft, az alaptevékenységből származó tárgyévi eredmény: 6 246 E Ft nye-
reség, a vállalkozási tevékenységből származó tárgyévi eredmény 35 E Ft nyereség –, valamint az ezen időpontra végződő 
évre vonatkozó eredménykimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzé-
seket tartalmazó közhasznúsági jelentésből áll. 

A vezetés felelőssége a közhasznú egyszerűsített éves beszámolóért 

A közhasznú egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott ál-
talános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magá-
ban foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós 
bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika 
kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését. 

A könyvvizsgáló felelőssége 

A mi felelősségünk a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, 
valamint a közhasznúsági jelentés és a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló összhangjának megítélése. A könyvvizs-
gálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon  érvényes – 
törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai 
követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot sze-
rezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. 

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni 
az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár 
csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. 

A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatá-
sa szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, ame-
lyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára 
vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek meg-
felelőségének és az ügyvezetés számviteli becslési ésszerűségének, valamint a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 
átfogó bemutatásának értékelését is. A közhasznúsági jelentéssel kapcsolatos munkánk a közhasznúsági jelentés és a köz-
hasznú egyszerűsített éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott, és nem tartalmazta egyéb, a Közalapít-
vány egyéb, nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. 

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói 
záradékunk megadásához. 

Záradék (vélemény) 

A könyvvizsgálat során a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját, 
annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban 
foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy a közhasz-
nú egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. 
Véleményünk szerint a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2010. 
december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. 

A közhasznúsági jelentés a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló adataival összhangban van. 

Budapest, 2011. április 29. 

 Wessely Vilmos s. k. Dr. Lukács János s. k.
 ügyvezető  kamarai tag könyvvizsgáló 
 Audit Network Hungary Kft. Nysz.: 002158  kamarai tagsági szám: 003567 
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2011/2. (V. 18.) számú határozat

A Kuratórium egyhangú határozattal elfogadja a BVK 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóját, közhasznúsági je-
lentését, valamint a könyvvizsgálói jelentést, azzal a kiegészítéssel, hogy a közhasznúsági jelentés 17. oldalán lévő táb-
lázat feletti mondatot kérte „2010. december 31-én a BVK saját forrásaihoz kapcsolódó hitelkihelyezések minősítése az 
alábbiak szerint alakult” szövegre módosítani.

2011. május 18.

 Dr. Sárközy Tamás s. k.
 a Kuratórium társelnöke
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