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I. rész

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
11/2011. (IV. 4.) önkormányzati rendelete

egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése a Magyar Köztársaság 

Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tv. 44/A. § (1) be-
kezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatásköré-
ben és a helyi önkormányzatok és szervei, a köztársasá-
gi megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű 
szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. tör-
vény 39. § (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjá-
ban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányza-
tokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (3) bekezdésé-
ben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el:

1. §

(1) A közterület- és városrésznevek megállapításáról, 
valamint azok jelöléséről szóló 9/1989. (1990. I. 31.) 
Főv. Tan. rendelet (a továbbiakban: Kvmr.) 7. §-a helyé-
be a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) Személyről utcát elnevezni halála után, leg-
alább 5 év elmúltával lehet.

(2) Az (1) bekezdésben rögzített 5 éves időbeli korlá-
tozást nem kell alkalmazni a Budapest Főváros Közgyű-
lése által rendeletében meghatározottak szerint díszpol-
gári cím kitüntetésben részesített személyekről történő 
utcaelnevezésnél.

(3) Az utcanév előtagjának meg kell egyeznie a sze-
mély által használt családi és utónévvel.

(4) Kizárólag a családi nevet alkalmazni csak akkor 
szabad, ha a névadó személyiség így is, vagy így ismert, 
illetőleg ha az elnevezés egy családról történik.

(5) A (3) és (4) bekezdésben foglaltaktól eltérni akkor 
lehet, ha a személy nem eredeti nevén vált ismertté.

(6) Ha a névadó személy foglalkozása, hivatása vagy 
egyéb ismertető jegye szorosan kapcsolódik a személy-
névhez, akkor ez az utcanévben is feltüntethető.”

2. §

A fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományo-
zásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet 4. § (1) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 1. §-ban meghatározott díjak adományozásá-
ra javaslatot tehet:

– Budapest Főváros Közgyűlésének (a továbbiak-
ban: Közgyűlés) tagja,

– a Közgyűlés állandó bizottsága, továbbá
– a „Bárczy István Díj” tekintetében a fővárosi 

fenntartású közoktatási intézmények vezetői, dol-
gozói és tanulói.”

3. §

A díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. 
(VIII. 1.) Főv. kgy. rendelet 1. § helyébe a következő ren-
delkezés lép:

„1. § Díszpolgári cím annak a természetes személynek 
adományozható, aki Budapest főváros és polgárai számá-
ra, a város fejlődése, gyarapodása és hírnevének öregbí-
tése érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett.”

3. § (2) a) helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (2) a) – meghívandó a főváros ünnepségeire 
vagy egyéb kiemelkedő rendezvényeire

– posztumusz díj esetén a legközelebbi élő hozzá-
tartozója meghívandó a főváros ünnepségeire 
vagy egyéb kiemelkedő rendezvényeire”

4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § A díszpolgári cím adományozására javaslatot 
tehet:

– a Közgyűlés tagja, mely javaslathoz a Közgyű-
lés megválasztott tagjai legalább egynegyedének 
ajánlása (aláírása) is szükséges,

– a Közgyűlés állandó bizottsága.”

4. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

Általános indokolás

A rendeletek módosítását az utcanevek elnevezésé-
re, valamint egyes fővárosi kitüntetések adományozásá-
ra vonatkozó előkészítő eljárás egyszerűsítése tette in-
dokolttá.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A közterület- és városrésznevek megállapításáról, va-
lamint azok jelöléséről szóló 9/1989. (1990. I. 31.) Főv. 
Tan. rendeletnek a személynévről történő utcaelnevezés-
re vonatkozó rendelkezéseit módosítja akként, hogy a 25 
éves időbeli korlátot 5 évesre mérsékeli. 

2. §-hoz

Egyes fővárosi kitüntetések esetén a javaslattételre jo-
gosultak körének egységesítő szabályozására tesz javas-
latot a Tervezet.

3. §-hoz

A díszpolgári cím adományozására javaslattevők kö-
rének meghatározása, illetve a díjazottakra vonatkozó 
posztumusz kiegészítésre tesz javaslatot a Tervezet.

4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
 12/2011. (IV. 4.) önkormányzati rendelete

a fővárosi közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 
74/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 

Budapest Főváros Közgyűlése az Alkotmány 44/A. § 
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói ha-
táskörben, a helyi önkormányzatokról szóló, többször 
módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdé-
se, valamint a 63/A. § s) pontjában foglalt felhatalmazás 
alapján, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. 
törvény (a továbbiakban: Kftv.) keretei között a követke-
ző rendeletet alkotja.

1. §

(1) A fővárosi közterület-felügyelet szervezetéről és 
feladatairól szóló 74/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe az aláb-
bi rendelkezés lép:

„1. § (1) A Fővárosi Önkormányzat a főváros illeté-
kességi területén a közterületek rendje, tisztasága és az 
önkormányzati vagyon védelme, valamint a tömegközle-
kedési eszközök használati rendjének fenntartása érdeké-
ben közterület-felügyeletet működtet.”

2. §

 A R. 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelke-
zés lép:

„3. § (1) A Felügyelet a törvényekben, más jogszabá-
lyokban, illetve e rendeletben előírt feladatait az ille-
tékességi területén lévő közterületen, az önkormányzat 
intézményeinek, gazdasági szervezeteinek területén, va-
lamint az önkormányzat tömegközlekedési feladatának 
ellátása során üzemeltetett tömegközlekedési eszköz szer-
ződésszerű használatának ellenőrzése során látja el.”

3. §

A R. 4. § d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(4. § A Felügyeletnek a helyi közutak igénybevételét és 
a várakozás rendjét érintő, külön jogszabályban részlete-
zett feladatai különösen:)

„d) az üzemben tartó és a rendőrség egyidejű értesíté-
se mellett a közterületen szabálytalanul elhelyezett 
jármű elszállítással történő eltávolítása, ha az – a 
közúti közlekedés szabályairól szóló jogszabályban 
foglalt esetekben – a közúti forgalom biztonságát, 
vagy a közbiztonságot veszélyezteti; a Felügyelet 
az elszállított jármű forgalmi rendszámát – tájékoz-
tatás céljából – a Fővárosi Önkormányzat Főpol-

gármesteri Hivatalának honlapján, valamint a Fel-
ügyelet saját honlapján is közzéteszi,”

4. §

A R. 6/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi ren-
delkezés lép:

„6/A. § (1) A Felügyelet – a részére jogszabályokban 
meghatározott feladatok végrehajtása keretében – a fő-
város közrendjének, közbiztonságának védelme, az ön-
kormányzati intézmények zavartalan működésének segí-
tése, a rendkívüli események következményeinek kezelése 
és az azonnali, hatékony intézkedések megtétele érdeké-
ben, – szervezetén belül, munkaszüneti napokon is mű-
ködő 24 órás ügyeleti szolgálatként – Ügyeleti és El-
lenőrzési Osztályt (a továbbiakban: Osztály) működtet 
a Felügyelet 1054 Budapest, Akadémia u. 1. szám alat-
ti épületében.

(2) Az Osztály feladatai különösen:
a)  a Felügyelet feladatkörébe tartozó közterületi, ren-

dészeti, közlekedésrendészeti, köztisztasági, állat-
egészségügyi feladatokat érintő ügyeleti feladatok 
ellátása;

b) a főváros közterületi rendjével, közállapotával, 
rendkívüli eseményekkel kapcsolatos lakossági és 
egyéb bejelentések, észrevételek, panaszok, segély-
hívások fogadása, rögzítése és továbbítása a hatás-
körrel rendelkező közigazgatási, rendvédelmi, pol-
gári- és katasztrófavédelmi szervek és a közüzemi, 
vagy egyéb lakossági szolgáltatást végző szervek 
részére;

c) a jogszabályi előírások alapján – a rendkívüli ese-
ményekkel kapcsolatos – jelentések fogadása, rög-
zítése és adatszolgáltatás;

 d) az intézmények és társulások illetékességi területén 
történt rendkívüli eseményekről szóló bejelentés fo-
gadása, szükség szerint továbbítása az intézkedésre 
jogosult szerv részére és a megtett intézkedésekről 
a Fővárosi Önkormányzat Főjegyzőjének tájékoz-
tatása a Főpolgármesteri Hivatal Hivatali Ügyele-
tese útján;

e) a városüzemeltetési infrastruktúra működésének 
zavara, súlyos tömegszerencsétlenség, katasztrófa 
vagy más rendkívüli helyzet közvetlen veszélye vagy 
bekövetkezése esetén adatszolgáltatás a megelőzés, 
védekezés és a következmények elhárítását irányító 
szervezet számára és közreműködik a döntés-előké-
szítés támogatásában, a döntéseknek a végrehajtó 
szervezetek részére történő eljuttatásában;
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f) az a)–e) pontokban meghatározott feladatok ellátá-
sa mellett a minősített időszakban közreműködik a 
Felügyelet részére meghatározott feladatok végre-
hajtásában.”

5. §

A R. 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„10. § E rendelet alkalmazásában:

rendkívüli esemény: a rendkívüli esemény fogalmá-
nak meghatározásakor a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény 172. § d) pontjában foglaltak az irányadó-
ak azzal, hogy a rendkívüli esemény meghatározása – az 
érintett intézmény és társulás vonatkozásában – a fenti-
ek fi gyelembevételével – az érintett intézmény és társulás 
vezetőjének a feladata.

minősített időszak: a Magyar Köztársaság Alkotmá-
nyáról (a továbbiakban: Alkotmány) szóló 1949. évi XX. 
törvény 19. § (3) bekezdés n) pontja alapján a megelő-
ző védelmi helyzet, az Alkotmány 19. § (3) bekezdés 
h) pontja alapján a rendkívüli állapot, az Alkotmány 
19. § (3) bekezdés i) pontja alapján a szükségállapot, 
az Alkotmány 35. § (1) bekezdés i) pontja alapján a ve-
szélyhelyzet.

intézmény: az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény szerinti költségvetési szerv, továbbá a 
gazdasági társaságok.

társulás: Budapest Főváros Önkormányzata által ala-
pított társulások.

a Felügyelet illetékességi területe: a fenntartó Fővá-
rosi Önkormányzat illetékességi területén lévő közterület, 
az önkormányzat intézményeinek, gazdasági szervezete-
inek területe, az önkormányzat tulajdonában, használa-
tában lévő, illetve tömegközlekedési feladatának ellátása 
során üzemeltetett vagyontárgy.”

6. §

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatály-
ba.

(2) A rendelet a benne foglalt rendelkezések végrehaj-
tását követően, az (1) bekezdésben foglalt hatálybalépést 
követő napon hatályát veszti.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A R. módosítását az újonnan megjelent és a Fővárosi 
Önkormányzat részére feladatokat meghatározó jogsza-
bályok hatálybalépése teszi szükségessé. 

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A R. 1. § (1) bekezdésének módosítása a Kftv. 1. § 
(1) bekezdésében foglaltakkal való összhang megterem-
tését szolgálja.

A 2. §-hoz

A R. 3. § (1) bekezdésének módosítása a Kftv. 
3. §-ában foglaltakkal való összhang megteremtését szol-
gálja.

A 3. §-hoz

A R. 4. § d) pontjának módosítása a Kftv. 20. § (4) be-
kezdése által megállapított új feladat ellátása indokolja.

A 4. §-hoz

A R. 6/A. § (1)–(2) bekezdésének módosítását a Vész-
helyzeti Információs Központ elnevezésének megváltoz-
tatása, továbbá az ellátandó feladatok pontosítása tette 
szükségessé.

Az 5. §-hoz

A R. 10. §-ának változtatását a Kftv. módosításával 
való összhang megteremtése indokolja.

A 6. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a deregulációról ren-
delkezik.

�
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 
13/2011. (IV. 4.) önkormányzati rendelete

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 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 18. § (1) bekezdésében meghatározott feladat-
körében eljárva a következőket rendeli el:

1. § 

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rende-
let 7. sz. mellékletének (A Közgyűlés által a Szerveze-
ti és Működési Szabályzatban a főpolgármesterre átru-
házott hatáskörök jegyzéke) „I. Általános hatáskör” címe 
az alábbi új 5. ponttal egészül ki:

„5. A Fővárosi Önkormányzat által kötött szerződések 
vonatkozásában a szerződő fél Fővárosi Önkormányzat 
részéről – a Fővárosi Önkormányzat törvényes képvise-
lőjeként – gyakorolja mindazon jogokat és teljesíti mind-
azon kötelezettségeket, mely szerződésből eredő jogok 
és kötelezettségek gyakorlása, illetve teljesítése (így kü-
lönösen szerződéses nyilatkozatok, intézkedések, egyéb 
cselekmények megtétele) egyébként nem tartozik a Köz-
gyűlés más szervének átruházott hatáskörébe, és nem üt-
közik a hatáskör-átruházás törvényi tilalmába.”

2. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatály-
ba.

(2) E rendelet a benne foglaltak végrehajtását követő-
en, az (1) bekezdés szerinti hatálybalépést követő napon 
hatályát veszti. 

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tör-
vény (Ötv.) 9. § (3) bekezdése szerint: „A képviselő-tes-
tület egyes hatásköreit a polgármesterre, a bizottságaira, 
a részönkormányzat testületére, a kisebbségi önkormány-
zat testületére, törvényben meghatározottak szerint tár-
sulására ruházhatja. E hatáskör gyakorlásához utasítást 
adhat, e hatáskört visszavonhatja. Az átruházott hatás-
kör tovább nem ruházható ” Ezen jogszabályi felhatal-
mazás alapján a Fővárosi Közgyűlés egyes hatáskörök 
átruházásáról a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosításával rendelkezik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az SZMSZ 7. sz. mellékletének megfelelő módosítá-
sával a főpolgármester átruházott hatáskörébe kerülnek 
a kötelmi jogviszonyban a Fővárosi Önkormányzatot, 
mint szerződéskötő felet megillető azon jogosultságok és 
kötelezettségek gyakorlása (pl. valamely feltétel bekö-
vetkezte esetén határidőre nyilatkozat kiadása, teljesítés 
igazolása, birtokba adás, stb.), amelyek jogszabályi ke-
retek között hatáskörileg egyébként nem beazonosítha-
tók. A főpolgármester Ötv. 9. § (1) bekezdés szerinti tör-
vényes képviseleti jogosultságára is tekintettel indokolt 
ezen egyéb szerződéses jogosultságok és kötelezettségek 
gyakorlásának hatáskörét a főpolgármesterre átruházni.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a jogtechnikailag 
szükséges deregulációról rendelkezik.
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 
14/2011. (IV. 4.) önkormányzati rendelete

a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó 
szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos 

eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a szociális igazgatás-
ról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92. § 
(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Magyar 
Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 
44/A. § (1) bekezdés c) pontjában, a szociális igazgatás-
ról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
88. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a követ-
kezőket rendeli el.

1. §

A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő sze-
mélyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intéz-
mények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos 
eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) önkormányza-
ti rendelet (továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a követke-
ző rendelkezés lép:

„3. § (1) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, a 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat 
(a továbbiakban: személyi térítési díjat) kell fi zetni.

(2) A személyi térítési díjat az intézményvezető állapít-
ja meg, és arról az ellátást igénylőt az ellátás igénybevé-
telét megelőzően írásban tájékoztatja.

(3) Az intézményi ellátásért fi zetendő személyi téríté-
si díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 
60%-át átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények esetén.

(4) Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az in-
tézményi ellátásért fi zetendő személyi térítési díj megha-
tározása során meg kell állapítani az ellátást igénylőre 
vonatkozó jövedelemhányadot. A jövedelemhányad nem 
haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének

a) 50%-át rehabilitációs célú lakóotthoni elhelyezést,
b) 80%-át az egyéb tartós elhelyezést nyújtó intézmé-

nyek esetén.

(5) Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a sze-
mélyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező 
összeg, ha a jövedelemhányad eléri vagy meghaladja az 
intézményi térítési díj összegét.

(6) Ha a tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a 
jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj ösz-
szegét, és az ellátott jelentős pénzvagyonnal rendelkezik, 
a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal meg-
egyező összeg azzal, hogy a jövedelemhányad és az in-
tézményi térítési díj közötti különbözetet a jelentős pénz-
vagyonból kell fedezni. 

(7) ) Ha a tartós bentlakásos intézményi ellátás ese-
tén a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési 
díj összegét, és az ellátott nem rendelkezik jelentős kész-
pénzvagyonnal –, rehabilitációs intézmény és rehabilitá-
ciós célú lakóotthon kivételével – a személyi térítési díj a 
jelentős ingatlanvagyon kilencvenhatod részének és a jö-
vedelemhányadnak az összege, de legfeljebb az intézmé-
nyi térítési díjjal megegyező összeg.

(8) Az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfi zető 
más személy írásban vállalhatja a mindenkori intézmé-
nyi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfi zetését. 
Ebben az esetben az Szt. 116. § (1) és (3) bekezdésében, 
valamint a 117. §-ban foglaltakat nem kell alkalmazni, 
továbbá nem kell elvégezni a 119/C. §-a szerinti jövede-
lemvizsgálatot, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellá-
tást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb 
helyzetbe, mintha a vállalást ő vagy a térítési díjat meg-
fi zető más személy nem tenné meg.

(9) A személyi térítési díj megállapítására a minden-
kor hatályos jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmaz-
ni azzal, hogy a 2008. január 1-jén idősotthoni ellátás-
ban részesülő személyre – ha az egyes szociális tárgyú 
törvények módosításáról szóló 2007. évi CXXI. törvény 
81. §-ának (6) vagy (10) bekezdése szerint 2008. októ-
ber 31-ig nem kérik a jövedelemvizsgálatot – a térítési 
díj megállapítása során a jövedelmi helyzet vizsgálatára, 
a térítési díj alapjául fi gyelembe vehető jövedelemre, va-
gyonra, illetve ezek körére továbbra is a 2007. december 
31-én hatályos szabályokat kell alkalmazni.”

2. §

A R. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § Ha a tárgynegyedévet követően az intézményve-
zető által kimutatott személyi térítési díjhátralék befi zeté-
sére való felhívás nem vezetett eredményre, az intézmény 
vezetője a Fővárosi Önkormányzat vagyonrendelete, és 
a behajthatatlan követelések mérséklésére, elengedésére 
vonatkozó szabályok szerint jár el.”

3. § 

(1) A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. mel-
léklete lép.

(2) A R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 2. mel-
léklete lép.
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4. §

Záró rendelkezések

(1) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát 
veszti az R. 5/A., valamint 10. §-a.

(2) A rendelet a kihirdetését követő hónap első nap-
ján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatá-
lyát veszti. 

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az Szt. 92. § (1) bekezdése az intézményt fenntartó 
önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe utal-
ja a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális in-
tézmények térítési díjával kapcsolatos szabályok megal-
kotását.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A R. 3. §-a a személyi térítési díj megállapítására vo-
natkozó főbb szabályokat tartalmazza, így meghatáro-
zásra került, hogy a személyi térítési díjat az intézmény-
vezető állapítja meg, és arról értesíti az ellátást igénylőt. 

Az átmeneti elhelyezést biztosító intézményeknél az 
ellátásért fi zetendő személyi térítési díj az ellátott jöve-
delmének meghatározott mértékét nem haladhatja meg.

A tartós bentlakásos szociális intézményekben a sze-
mélyi térítési díj megállapításánál bevezetésre került a 
jövedelemhányad fogalma. Az R. meghatározza a legma-
gasabb jövedelemhányad mértékét a rehabilitációs célú 
lakóotthonoknál és az egyéb tartós elhelyezést biztosí-
tó ellátásoknál.

Annak az ellátottnak, akinek a havi jövedelme eléri, 
vagy meghaladja a rá irányadó jövedelemhányadot, an-
nál a fi zetendő személyi térítési díj összege megegyezik 
az intézményi térítési díj összegével.

Lehetőség van arra, hogy a személyi térítési díj számí-
tásának alapjánál fi gyelembe vételre kerülhessen a lakó 
jelentős készpénzvagyona is, amennyiben a jövedelem-
hányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét.

Amennyiben az ellátott jövedelemhányada nem éri el 
az intézményi térítési díj összegét, jelentős készpénzva-

gyonnal nem rendelkezik, ugyanakkor jelentős ingatlan-
vagyona van, ebben az esetben a jövedelemhányad mel-
lett a jelentős ingatlanvagyon terhére állapítható meg a 
személyi térítési díj. A rehabilitációs célú lakóotthonra ez 
a rendelkezés nem alkalmazható.

A 2. §-hoz

A díjhátralék befi zetésre való felhívás eredménytelen-
sége esetére meghatározza az intézményvezető eljárására 
irányadó jogszabályt.

A 3. §-hoz

Az Szt. 115. § (9) bekezdése értelmében a szolgáltatá-
si önköltség egy szolgáltatási egységre számított értékét 
az előző év adatai alapján, a tárgyév április 1-ig kell meg-
állapítani. A 2010. évi tényleges adatok az éves költség-
vetési beszámolóval egyidejűleg váltak ismertté, ezért 
a szolgáltatási önköltség, és az Szt. 115. § (1) bekezdé-
se alapján megállapítandó intézményi térítési díj felül-
vizsgálata és az R. 1. és 3. mellékleten történő átvezeté-
se szükséges.

A 4. §-hoz

Az R. hatálybaléptetéséről, illetve a szükséges hatá-
lyon kívül helyezésekről rendelkezik.
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1. melléklet a 14/2011. (IV. 4.) Főv. Kgy. rendelethez

A 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklete 

Összefoglaló táblázat
a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő

személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények
intézményi térítési díjairól

Intézmény neve, címe

Az Szt. 115. §-a 
szerint számított 

szolgáltatási 
önköltség                 

(Ft/fő/hónap)

Az Szt. 115. §-a 
szerint számított 

intézményi          
térítési díj                   

(Ft/fő/hónap)

A Fővárosi Önkormányzat által 
megállapított intézményi térítési 

díj
havi összege 

(Ft/hónap) **
napi összege 

(Ft/nap)
1. 2. 3. 4. 5.

IDŐSEK OTTHONA     
     

1. IV., Baross u. 100.     
IV., Baross u. 100.     
átlagos ápolás 312 864   259 895   57 000   1 900   
fokozott ápolás (demens) 345 903   286 680   57 900   1 930   
IV., Csokonai u. 38.     
átlagos ápolás 228 851   175 880   71 400   2 380   
fokozott ápolás (demens) 253 015   193 795   72 000   2 400   
IV., Béla u. 18.     
átlagos ápolás 241 459  188 490   69 600   2 320   
fokozott ápolás (demens) 256 906  197 685   70 800   2 360   

2. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona     
VI., Rózsa u. 67.    
átlagos ápolás 186 270   133 300   64 500   2 150   
fokozott ápolás (demens) 190 991   131 770   65 400   2 180   
IX., Knézits u. 14.     
átlagos ápolás 177 742   124 770   71 400   2 380   
fokozott ápolás (demens) 172 257   113 035   73 500   2 450   

3. VII., Dózsa György út 82/B.     
VII., Dózsa György út 82/B.     
átlagos ápolás 189 351   136 380   60 600   2 020   
fokozott ápolás (demens) 422 637   363 415   69 300   2 310   
VI., Benczúr u. 46.     
átlagos ápolás 194 672   141 700   63 600   2 120   
fokozott ápolás (demens) 238 463   179 240   69 300   2 310   
XVI., Pálya u. 31.     
átlagos ápolás 178 486   125 515   57 900   1 930   
fokozott ápolás (demens) 216 712   157 490   63 900   2 130   

* Az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító intézmény.
Az egyszeri hozzájárulás összege a 2. sz. mellékletben található 

** Az intézményi térítési díj a 4. számú oszlop értékei szerint kerül megállapításra.
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1. melléklet a 14/2011. (IV. 4.) Főv. Kgy. rendelethez

A 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklete 
     

Intézmény neve, címe

Az Szt. 115. §-a 
szerint számított 

szolgáltatási 
önköltség                 

(Ft/fő/hónap)

Az Szt. 115. §-a 
szerint számított 

intézményi          
térítési díj                   

(Ft/fő/hónap)

A Fővárosi Önkormányzat által 
megállapított intézményi térítési 

díj
havi összege 

(Ft/hónap) **
napi összege 

(Ft/nap)
1. 2. 3. 4. 5.

4. X., Halom u. 31.     
X., Halom u. 31.     
átlagos ápolás 186 411 133 440   74 700   2 490   
fokozott ápolás (demens) 250 938 191 715   75 300   2 510   
X., Óhegy u. 48. „A” épület     
átlagos ápolás 190 072 137 100   63 600   2 120   
fokozott ápolás (demens) 251 174 191 955   64 200   2 140   
X., Óhegy u. 48. „B” épület     
átlagos ápolás 170 363 117 390   74 700   2 490   
fokozott ápolás (demens) 237 597 178 375   75 300   2 510   
XXI., Tapló u. 1.     
átlagos ápolás 159 545 106 575   71 400   2 380   
fokozott ápolás (demens) 230 031 170 810   72 000   2 400   
X., Gergely u. 85. *     
átlagos ápolás 175 135 122 165   84 900   2 830   
fokozott ápolás (demens) 223 529 164 310   85 500   2 850   
emelt szintű elhelyezés 192 026 166 245   86 100   2 870   

5. XI., Kamaraerdei út 16.     
XI., Kamaraerdei út 16. 
„A” és „B” épület     
átlagos ápolás 173 023 120 050   78 000   2 600   
fokozott ápolás (demens) 199 134 139 915   82 200   2 740   
„C” épület *     
fokozott ápolás (demens) 242 175 189 205   88 800   2 960   
emelt szintű elhelyezés 203 571 177 790   93 300   3 110   
XI., Rupphegyi út 7.     
átlagos ápolás négyágyas szoba 173 796 120 825   82 200   2 740   
átlagos ápolás kétágyas szoba 193 808 140 835   91 200   3 040   
átlagos ápolás egyágyas szoba 199 125 146 155   93 300   3 110   
fokozott ápolás (demens) 210 995 151 775   88 800   2 960   
XI., Bánk bán u. 12-20.     
átlagos ápolás 181 705 128 735   84 000   2 800   
fokozott ápolás (demens) 202 389 143 170   84 900   2 830   

6. XII., Kútvölgyi út 20-22.     
XII., Kútvölgyi út 20-22. *     
emelt szintű elhelyezés 282 733 256 955   98 700   3 290   
átlagos ápolás 271 067 218 095   92 100   3 070   
III., Ányos u. *     
emelt szintű elhelyezés 203 207 177 430   93 300   3 110   
átlagos ápolás 201 915 148 945   87 900   2 930   

* Az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító intézmény
Az egyszeri hozzájárulás összege a 2. sz. mellékletben található 

** Az intézményi térítési díj a 4. számú oszlop értékei szerint kerül megállapításra. 
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1. melléklet a 14/2011. (IV. 4.) Főv. Kgy. rendelethez

A 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklete 
  

Intézmény neve, címe

Az Szt. 115. §-a 
szerint számított 

szolgáltatási 
önköltség                 

(Ft/fő/hónap)

Az Szt. 115. §-a
 szerint számított 

intézményi          
térítési díj                   

(Ft/fő/hónap)

A Fővárosi Önkormányzat által 
megállapított intézményi térítési 

díj
havi összege 

(Ft/hónap) **
napi összege 

(Ft/nap)
1. 2. 3. 4. 5.

 XII., Mártonhegyi út 53.      
 átlagos ápolás 185 679 132 710   65 100   2 170   
 fokozott ápolás (demens) 175 285 116 065   68 100   2 270   
 XII., Zugligeti út. 58.     
 átlagos ápolás 178 417 125 445   65 100   2 170   
 fokozott ápolás (demens) 190 604 131 385   68 100   2 270   

 7. XVII., Pesti út 117.     
 átlagos ápolás 146 475 93 505   76 200   2 540   
 fokozott ápolás (demens) 174 985 115 765   82 500   2 750   
 Gondozóház 158 764 105 795   91 200   3 040   

 8.  Idősek és Pszichiátriai Betegek 
Otthona

 XX., Virág B. u. 36. 
 „A” épület *     
 átlagos ápolás 215 265 162 295   81 900   2 730   
 fokozott ápolás (demens) 270 863 211 640   84 000   2 800   
 emelt szintű elhelyezés 215 243 189 465   87 300   2 910   
 „B” épület     
 átlagos ápolás 196 146 143 175   62 400   2 080   
 fokozott ápolás (demens) 241 730 182 510   65 400   2 180   
 XIX., Mészáros L. u. 26.     
 átlagos ápolás 188 869 135 900   71 700   2 390   
 fokozott ápolás (demens) 233 771 174 550   73 500   2 450   

 9. 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 65.     
 Gödöllő, Dózsa Gy. út 65. „A” épület     
 átlagos ápolás 192 355 139 385   77 100   2 570   
 „B” épület     
 átlagos ápolás 212 409 159 440   58 500   1 950   
 fokozott ápolás (demens) 210 773 151 550   62 100   2 070   
 „Új” épület 180 950 127 980   80 100   2 670   
 2113 Erdőkertes 197 312 144 340   48 300   1 610   

10. 5700 Gyula, 
Vértanúk útja 1-5.     
átlagos ápolás 149 593 96 620   60 000   2 000   
fokozott ápolás (demens) 163 952 104 730   63 900   2 130   

11. 8153 Polgárdi-Ipartelepek,
Somlyói u. 2.     

 átlagos ápolás 202 977 150 005   70 500   2 350   
 fokozott ápolás (demens) 192 088 132 865   73 500   2 450   

* Az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító intézmény.
Az egyszeri hozzájárulás összege a 2. sz. mellékletben található 

** Az intézményi térítési díj a 4. számú oszlop értékei szerint kerül megállapításra. 
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1. melléklet a 14/2011. (IV. 4.) Főv. Kgy. rendelethez

A 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklete 

Intézmény neve, címe

Az Szt. 115. §-a 
szerint számított 

szolgáltatási 
önköltség                 

(Ft/fő/hónap)

Az Szt. 115. §-a 
szerint számított 

intézményi          
térítési díj                   

(Ft/fő/hónap)

A Fővárosi Önkormányzat által 
megállapított intézményi térítési 

díj
havi összege 

(Ft/hónap) **
napi összege 

(Ft/nap)
1. 2. 3. 4. 5.

12. 9700  Szombathely, VI. Bogáti út 72.     
„Nagykastély” épület átlagos ápolás 198 587 145 615 73 500   2 450   
„Kiskastély” épület átlagos ápolás 198 584 145 615 69 300   2 310   
„Pavilon” épület fokozott ápolás
(demens)

176 417 117 195 73 500   2 450   

13. 2635 Vámosmikola Ipolysági út 9-11.     
„A” épület     
átlagos ápolás 211 010 158 040 73 500   2 450   
fokozott ápolás (demens) 247 496 188 275 78 000   2 600   
„B” épület     
átlagos ápolás 213 449 160 480 68 700   2 290   
fokozott ápolás (demens) 235 295 176 075 73 500   2 450   
„C” épület     
átlagos ápolás 186 403 133 430 62 100   2 070   
fokozott ápolás (demens) 219 782 160 560 65 100   2 170   
2025 Visegrád Mogyoróhegy u. 10.     
„A” „B” C” és „G” épület 
átlagos ápolás 163 672 110 700 54 900   1 830   
„C” épület fokozott ápolás (demens) 220 204 160 985 55 500   1 850   

PSZICHIÁTRIAI BETEGEK
OTTHONA     

8/a.Idősek és Pszichiátriai Betegek    
Otthona    
XVIII., Ráday G. u. 3. 196 279 137 060 63 000   2 100   
XVIII., 155605/2 hrsz. lakóotthon 198 152 138 930 68 700   2 290   

14. 9971 Szentgotthárd Hunyadi út 29.     
Hunyadi út 29. 164 318 105 095 68 100   2 270   
Május 1. út 19. lakóotthon 135 917 76 695 74 100   2 470   

15. 6422 Tompa     
Szabadföld út 47. 220 863 161 640 54 600   1 820   

16/a.Fogyatékosok és Pszichiátriai     
Betegek Otthona    
8741 Zalaapáti, Deák F .u. 3. 183 062 123 840 60 000   2 000   

** Az intézményi térítési díj a 4. számú oszlop értékei szerint kerül megállapításra. 
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1. melléklet a 14/2011. (IV. 4.) Főv. Kgy. rendelethez

A 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet. 1. melléklete 
 

Intézmény neve, címe

Az Szt. 115. §-a 
szerint számított 

szolgáltatási 
önköltség                 

(Ft/fő/hónap)

Az Szt. 115. §-a 
szerint számított 

intézményi          
térítési díj                   

(Ft/fő/hónap)

A Fővárosi Önkormányzat által 
megállapított intézményi térítési 

díj
havi összege 

(Ft/hónap) **
napi összege 

(Ft/nap)
1. 2. 3. 4. 5.

ÉRTELMI  FOGYATÉKOSOK
OTTHONA     

16. Fogyatékosok és Pszichiátriai     
Betegek Otthona     
8925 Búcsúszentlászló 
Arany János u. 17. 254 974 195 755   60 000   2 000   

17. 9919 Csákánydoroszló Fő u. 11.     
„A” épület (Kastély épület) 222 063 162 840   63 000   2 100   
„B” épület 222 241 163 020   65 100   2 170   

18. 8713 Kéthely     
Magyari út 35. „A” épület 226 264 167 045   69 900   2 330   
Otthonház, Magyari út 35. 223 742 164 520   69 900   2 330   
Bizalomház, Hunyadi u. 61. 210 667 151 445   69 900   2 330   
Kuckóház, Hunyadi u. 93. 216 120 156 900   69 900   2 330   
Fészek Otthon, Ady E. u. 55. 224 671 165 450   69 900   2 330   

19. 8331 Sümeg-Darvastó     
Fogyatékos személyek lakóotthona 304 413 245 190   65 100   2 170   
Félúton-Házak 257 117 197 895   65 100   2 170   
Hagyományos elhelyezés 229 305 170 085   62 100   2 070   

20. 2463 Tordas    
Gesztenyés u. 1. 228 974 169 755   68 100   2 270   
Hangya sor. 255/4 hrsz. 247 898 188 675   69 000   2 300   
Somogyi B. út 35. lakóotthon 166 403 107 180   74 100   2 470   

21. 9476 Zsira     
Rákóczi F. u. 12. 233 145 173 925  63 000   2 100   
9734 Peresznye 193 399 134 180  59 100   1 970   
Fogyatékos személyek lakóotthona   
Zsira, Flórián u. 54. 260 792 201 570   71 100   2 370   
Fogyatékos személyek lakóotthona     
Zsira, Fő u. 1. 231 833 172 610   71 100   2 370   

** Az intézményi térítési díj a 4. számú oszlop értékei szerint kerül megállapításra. 
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1. melléklet a 14/2011. (IV. 4.) Főv. Kgy. rendelethez

A 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet. 1. melléklete 

Intézmény neve, címe

Az Szt. 115. §-a 
szerint számított 

szolgáltatási 
önköltség                 

(Ft/fő/hónap)

Az Szt. 115. §-a 
szerint számított 

intézményi          
térítési díj                   

(Ft/fő/hónap)

A Fővárosi Önkormányzat által 
megállapított intézményi térítési 

díj
havi összege 

(Ft/hónap) **
napi összege 

(Ft/nap)
1. 2. 3. 4. 5.

22. BUDAPESTI MÓDSZERTANI     
SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS     
INTÉZMÉNYEI     
HAJLÉKTALANOK
ÁTMENETI  SZÁLLÁSAI     
Bp., XIII., Dózsa György út 152. 81 388 42 360   9 600   320   
Bp., VIII., Alföldi u. 6-8. 81 388 42 360   4 800   160   
Bp., X., Bánya u. 37. 81 388 42 360   5 400   180   
Bp., VIII., Kálvária u. 23. 81 388 42 360   8 100   270   
Bp. XI., Kocsis u. 26. 81 388 42 360   9 000   300   
Bp. IX., Külső-Mester u. 84. 81 388 42 360   7 500   250   
Bp. IX., Táblás u. 31. 81 388 42 360   6 900   230   
Bp., X., Vaspálya u. 56. 81 388 42 360   7 500   250   
Bp., IX., Gyáli út 33-35. 81 388 42 360   9 000   300   
Bp., XV., Kőrakáspark u. 1-8. 81 388 42 360   9 000   300   

** Az intézményi térítési díj a 4. számú oszlop értékei szerint kerül megállapításra. 

2. melléklet a 14/2011. (IV. 4.) Főv. Kgy. rendelethez

A 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. melléklete 

A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő Csecsemőket, Kisgyerekeket 
és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonokban fi zetendő intézményi térítési díj 

Intézmény neve, címe

Az Szt. 115. §-a 
szerint számított 

szolgáltatási 
önköltség

(Ft/fő/hónap)

Az Szt. 115. §-a 
szerint számított 

intézményi
térítési díj

(Ft/fő/hónap)

A Fővárosi Önkormányzat által 
megállapított intézményi térítési 

díj
havi összege 

(Ft/hónap) **
napi összege 

(Ft/nap)
1. 2. 3. 4. 5.

     
Csecsemőket, Kisgyerekeket és 
Fogyatékosokat 
Befogadó Gyermekotthonok

368 910   306 330   26 700   890   
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
15/2011. (IV. 4.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények formáiról, 
azok igénybevételének rendjéről

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése a szoci-
ális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény 92. § (1)–(2) bekezdésében kapott felhatal-
mazás alapján, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 63/A. § n) pontjában meghatáro-
zott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. §

Ezen önkormányzati rendeletben foglaltakat a szo-
ciális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény (továbbiakban: Szt.), a fogyatékos sze-
mélyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági 
vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott 
személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008. 
(IV. 23.) Korm. rendelet, a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mű-
ködésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rende-
let, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 
szabályaival együtt kell alkalmazni. 

A rendelet célja

2. §

A rendelet célja, hogy a helyi sajátosságnak megfele-
lően Budapest Főváros Önkormányzata meghatározza az 
általa biztosított szociális ellátások formáit, azok igény-
bevételének módját.

A rendelet hatálya

3. §

(1) A rendelet hatálya a Fővárosi Önkormányzat által 
fenntartott személyes gondoskodást nyújtó szociális in-
tézményekre, az intézményekkel intézményi jogviszony-
ban álló személyekre, a főváros területén bejelentett lakó 
vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampol-
gárokra, a bevándoroltakra és a letelepedettekre, a hon-
talanokra, valamint a magyar hatóság által menekültként 
elismert személyekre terjed ki.

(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá a szabad moz-
gás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beuta-
zásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (a 

továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartóz-
kodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az el-
látás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben megha-
tározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot 
meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság te-
rületén gyakorolja és a főváros területén bejelentett lakó-
hellyel rendelkezik.

(3) A rendelet hatálya a 4. § (1) bekezdés 2. b), c) és 
4. pontjában meghatározott ellátások tekintetében fen-
tieken túlmenően kiterjed a főváros területén bejelen-
tett lakó- vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező sze-
mélyekre is.

(4) A főpolgármester dönt a budapesti illetékességi 
körön kívülről érkező tartós bentlakásos intézményi el-
látás iránti eseti elhelyezési kérelmek elbírálásának en-
gedélyezéséről.

II. fejezet

A személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézményi ellátások formái

4. §

(1) Budapest Főváros Önkormányzata a személyes 
gondoskodást igénybe vevők számára a következő szoci-
ális intézményi ellátási formákat biztosítja: 

1. Ápolást-gondozást nyújtó intézmények:
a) idősek otthona
b) pszichiátriai betegek otthona
c) fogyatékos személyek otthona

2. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények:
a) időskorúak gondozóháza
b) éjjeli menedékhely
c) hajléktalan személyek átmeneti szállása

3. Lakóotthonok:
a) fogyatékos személyek lakóotthona
    aa) rehabilitációs célú lakóotthon
   ab) ápoló-gondozó célú lakóotthon 
b) pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóottho-

na

4. Nappali ellátást nyújtó intézmény: nappali melegedő.

(2) Az ellátási formákat biztosító intézmények felso-
rolását a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
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Az ellátás igénybevételének módja

5. §

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás 
igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvé-
nyes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indít-
ványára történik.

(2) Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a 
kérelmet, illetve indítványt – az érintett személy vélemé-
nyét lehetőség szerint fi gyelembe véve – a törvényes kép-
viselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes sze-
mély a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének 
beleegyezésével vagy – ha e tekintetben a bíróság a cselek-
vőképességét nem korlátozta - önállóan terjesztheti elő.

(3) Ha a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, in-
tézményi elhelyezésre vonatkozó kérelméhez a gyám-
hivatal előzetes jóváhagyása szükséges. Annak a sze-
mélynek a bentlakásos szociális intézménybe történő 
elhelyezését, akinek cselekvőképessége a gyámhivatal 
ideiglenes gondnokrendelő határozata alapján e jognyi-
latkozat megtételében korlátozott, az ideiglenes gondnok 
csak a bíróság ideiglenes gondnokrendelés fenntartásáról 
rendelkező jogerős végzése alapján kérheti. 

Ápolást, gondozást nyújtó intézmény
(idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona, fogya-

tékos személyek otthona)

6. §

Idősek otthonában történő elhelyezésre az Szt. 68. § 
(1)-(2), (5) bekezdésében, pszichiátriai betegek otthoná-
ba történő elhelyezésre az Szt. 71. §-ban, fogyatékos sze-
mélyek otthonába történő elhelyezésre az Szt. 69. §-ban 
meghatározott személyek jogosultak.

7. §

(1) Az ápolást, gondozást nyújtó intézményi elhelye-
zési kérelmet a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 
(Budapest XVII. ker., Pesti út 117.) Felvételt Előkészí-
tő Csoportjához kell benyújtani. A Felvételt Előkészítő 
Csoport a Budapest V. ker., Bajcsy Zsilinszky út 36–38. 
sz. alatt működik. Az elhelyezési kérelem előterjesztése-
kor be kell nyújtani e rendelet 2. sz. melléklete szerinti, 
„Adatlap a szociális otthoni ellátás igényléséhez” című 
hiánytalanul kitöltött formanyomtatványt, dokumentu-
mokat.

(2) A 3. § (2) bekezdése szerinti személyek esetében 
csatolni kell továbbá az Szmtv.-ben hivatkozott három 
hónapot meghaladó tartózkodás jogát igazoló okirat má-
solatát.

(3) A Felvételt Előkészítő Csoport feladata:
a) Tájékoztatást ad a Fővárosi Önkormányzat által 

fenntartott szociális intézmények formáiról, az in-
tézmény által nyújtott szolgáltatásokról, a szociális 
intézményi elhelyezés igénybevételének feltételei-
ről, az elhelyezéssel kapcsolatos eljárásról.

b) Nyilvántartásba veszi az ellátást igénylő kérelmét. 
A nyilvántartás sorszámozott, folyamatosan veze-
tett, amely az ellátásra vonatkozó igényeket és a 
megtett intézkedéseket időbeli sorrendben tartal-
mazza.

c) Hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt vagy törvé-
nyes képviselőjét, amennyiben az elhelyezési ké-
relemhez csatolandó mellékletek nem teljes körűen 
kerültek benyújtásra.

d) Továbbítja a hiánytalan kérelmet az összes mel-
lékleteivel együtt, annak beérkezésétől számított 3 
munkanapon belül az ellátást igénylő által megje-
lölt intézmény(ek) vezetőjéhez, vezetőihez.

e) Felvilágosítást nyújt – a 13. § szerinti esetben – az 
ellátást igénylő más intézménybe történő elhelye-
zésének lehetőségéről.

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények

Időskorúak gondozóháza

8. §

(1) Időskorúak gondozó házában való elhelyezésre az 
Szt. 82. §-ban meghatározott személyek jogosultak.

(2) Az elhelyezést Budapest, XVII. ker., Pesti út 117. 
szám alatti Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona ve-
zetőjénél kell kérelmezni. A kérelem előterjesztésekor be 
kell nyújtani e rendelet 3. sz. melléklete szerinti hiányta-
lanul kitöltött formanyomtatványt.

Hajléktalan személyek átmeneti szállása, 
éjjeli menedékhelye

9. §

(1) A hajléktalan személyek átmeneti szállásának, 
illetve éjjeli menedékhelyének igénybevételét megala-
pozza különös tekintettel az ellátást igénylő szociális, 
egészségügyi, családi, lakhatási körülményei, az intéz-
ményben rendelkezésre álló férőhelyek és a várakozók 
száma.

(2) Hajléktalan személyek átmeneti szállása esetén 
az elhelyezést az intézmény vezetőjénél kell kérelmez-
ni. A kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani e rende-
let 3. sz. melléklete szerinti hiánytalanul kitöltött forma-
nyomtatványt.
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(3) A hajléktalan személyek átmeneti szállásán az in-
tézményi ellátás határozott idejű, az ellátottal megkötött 
megállapodás alapján legfeljebb 12 hónap lehet.

(4) A hajléktalan személyek átmeneti szállása esetén 
ha az ellátást igénylő számára az intézményvezető az el-
helyezést nem tudja biztosítani, akkor erről – a kérelem 
beérkezésétől számított 15 napon belül – írásban értesíti 
az igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. Az értesítés az 
elutasítás indokolását is tartalmazza.

(5) Az intézményvezető a megállapodásban rögzített 
határidő lejárta előtt 30 nappal értesíti az ellátottat, illet-
ve törvényes képviselőjét az intézményi jogviszony meg-
szűnéséről.

(6) Amennyiben az ellátott, illetve törvényes képvi-
selője további ellátásra tart igényt, akkor az intézményi 
jogviszony megszűnéséről szóló értesítés kézhezvételé-
től számított nyolc napon belül kérelemmel fordulhat az 
intézmény vezetőjéhez új intézményi jogviszony létesí-
tése iránt.

 (7) Az intézményvezető a kérelmet megvizsgálja, és 
a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb harminc na-
pon belül az ellátottat, illetve törvényes képviselőjét dön-
téséről értesíti.

 (8) Az éjjeli menedékhely ellátása nyitvatartási idő-
ben történő személyes megjelenés útján vehető igénybe. 
Az intézményi ellátás időtartama határozott idejű, egy éj-
szakára szól, legfeljebb az éjjeli menedékhely bezárásá-
ig tart.

Lakóotthon

10. §

(1) Lakóotthoni elhelyezésre azok az ápoló-gondozó 
otthonban élő személyek jogosultak, akik megfelelnek az 
Szt. 85/A. §-ban foglalt feltételeknek.  

(2) Az elhelyezést az ellátást nyújtó intézmény vezető-
jénél kell kérelmezni.

Nappali melegedő

11. §

(1) A nappali melegedő elsősorban a hajléktalan sze-
mélyek nappali tartózkodására nyújt lehetőséget.

(2) A nappali melegedő ellátása nyitvatartási időben 
történő személyes megjelenés útján vehető igénybe.

Az ellátás igénybevétele

12. §

(1) A 4. § (1) bek. 2. b)  és 4. pontjában foglalt ellá-
tás kivételével a személyes gondoskodást nyújtó ellá-
tások iránti kérelemről az ellátást nyújtó intézmény ve-
zetője dönt. Az intézményvezető a döntésről értesíti az 
ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. Elutasí-
tás, illetőleg az ellátás megszüntetése esetén az értesítés 
írásban történik.

(2) Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képvi-
selője az intézményvezető (1) bekezdés szerinti dönté-
sét vitatja, az erről szóló értesítés kézhezvételétől szá-
mított nyolc napon belül a főpolgármesterhez fordulhat 
jogorvoslatért. Ilyen esetben a főpolgármester határozat-
tal dönt.

 (3) Intézményi elhelyezés esetén – kivétel a nappali 
melegedő, az éjjeli menedékhely, hajléktalanok átmeneti 
szállása esetén ha az ellátás időtartam a 30 napot nem ha-
ladja meg – az ellátás igénybevételének megkezdése előtt 
az  intézményvezető az ellátottal, illetve törvényes kép-
viselőjével megállapodást köt. A megállapodást az Szt. 
94/C. § szerinti kötelező tartalommal kell megkötni. Az 
ápolást-gondozást nyújtó intézményi elhelyezés esetén a 
megállapodásnak tartalmaznia kell továbbá, hogy az in-
tézmény jogutód nélküli megszűnése esetén a Fővárosi 
Önkormányzat gondoskodik a lakó más intézménybe tör-
ténő ellátásáról, az átlagot jóval meghaladó szintű elhe-
lyezés esetén azonos színvonalú elhelyezésről.

Az ellátás megszűnése, megszüntetése

13. §

Az intézményi jogviszony megszűnik
a) az Szt. 100. §-ban foglalt esetekben 
b) a 3. § (2) bekezdése szerinti személyek esetében az  

Szmtv. szerinti tartózkodási jog megszűnésével.

14. §

(1) Az intézményi jogviszonyt az intézményvezető 
megszünteti az Szt. 101. §-ban foglalt esetekben.

(2) Az intézményi jogviszony megszüntetésének vég-
rehajtási szabályait az egyes intézmények házirendjei 
tartalmazzák.

(3) Az intézmény vezetője az ellátás megszüntetésé-
ről, valamint a megszüntetés ellen benyújtható panasz-
ról írásban értesíti az ellátottat, illetve törvényes képvise-
lőjét. Ha a megszüntetéssel az ellátott, illetve törvényes 
képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől 
számított nyolc napon belül a főpolgármesterhez fordul-
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hat. Ilyen esetben az ellátást változatlan feltételek mellett 
mindaddig biztosítani kell, amíg a fenntartó, illetve a bí-
róság jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz.

Az ellátottak érdekvédelme

15. §

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intéz-
mények házirendjeit a Fővárosi Közgyűlés hagyja jóvá.

(2) Az intézményvezető az ápolást-gondozást nyújtó, 
az idősek gondozó háza, hajléktalanok átmeneti szállása 
és lakóotthonok esetében az ellátás igénybevételekor az 
intézményi házirend egy példányát átadja az ellátottnak.

(3) Az ellátott, a törvényes képviselő, a hozzátartozó, 
valamint az ellátott jogait és érdekeit képviselő társadal-
mi szervezet a házirendben foglaltak szerint panasszal 
élhet az intézmény vezetőjénél vagy az érdekképviseleti 
fórumnál, továbbá az ellátottjogi képviselőnél.

(4) Az ellátott, a törvényes képviselő, a hozzátarto-
zó, valamint az ellátott jogait és érdekeit képviselő társa-
dalmi szervezet panaszával a főpolgármesterhez fordul-
hat, ha a panaszt 15 napon belül nem vizsgálták ki, illetve 
nem intézkedtek, vagy az intézkedéssel nem ért egyet, 
annak kézhezvételétől számított nyolc napon belül.

(5) Az érdekképviseleti fórum a tartós bentlakásos in-
tézménnyel intézményi jogviszonyban állók jogainak, ér-
dekeinek érvényesülését elősegíteni hivatott szerv, amely 
a házirendben meghatározott feltételek és eljárás sze-
rint működik. Az érdekképviseleti fórum megalakítását a 
székhelyen, illetve telephelyenként kell biztosítani.

(6) Az intézményi elhelyezésben részesülő jogai gya-
korlásában az ellátottjogi képviselő segítséget nyújt. Az 
intézmény vezetője az ellátottakat tájékoztatja az ellátott-
jogi képviselő által nyújtható segítségadás lehetőségéről, 
az ellátottjogi képviselő elérhetőségéről.

III. fejezet

Záró rendelkezések

16. §

Az e rendeletben felsorolt személyes gondoskodást 
nyújtó intézményekben fi zetendő térítési díjak mértékét 
külön önkormányzati rendelet szabályozza.

17. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép ha-
tályba.

(2) Hatályát veszti 
a) a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő sze-

mélyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 
formáiról, azok igénybevételéről szóló 30/1993. 
(VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet, valamint az ezt módo-
sító, az alábbiakban felsorolt rendeletek: 21/2000. 
(IV. 27.) Főv. Kgy. rendelet, 5/2001. (III. 14.) Főv. 
Kgy. rendelet, 45/2003.(IX. 19.) Főv. Kgy. rende-
let, 65/2004. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelet, 3/2007. 
(II. 9.) Főv. Kgy. rendelet, 12/2008. (III. 12.) Főv. 
Kgy. rendelet,

b) a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működé-
si Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. 
rendelete 5. sz. melléklete „A Közgyűlés által a 
Szervezeti és Működési Szabályzatban bizottsá-
gokra átruházott hatáskörök jegyzéke” című feje-
zet EGÉSZSÉGPOLITIKAI ÉS SZOCIÁLIS BI-
ZOTTSÁG” cím 15. pontja, a 7. sz. melléklet „A 
Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabály-
zatban a főpolgármesterre átruházott hatáskörök 
jegyzéke” című fejezet „VII. EGÉSZSÉGÜGYI, 
SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS, 
SPORT” cím 24. pontja.

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

Általános indokolás

Jelen rendelet (a továbbiakban: R.) megalkotását a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 
többször módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiak-
ban: Szt.) és a végrehajtásához kapcsolódó jogszabályok 
változása indokolja.

A R. megalkotására az Szt. 92. § (1) és (2) bekezdése 
ad felhatalmazást.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A R. alkalmazásánál fi gyelembe kell venni azokat a 
jogszabályokat, melyek a R. tárgyára fi gyelemmel ma-
gasabb szintű szabályozást tartalmaznak, vagy azzal ösz-
szefüggnek, így különösen a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM 
rendeletet, továbbá az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletet, 
valamint a 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendeletet.

A 2. §-hoz

Az Szt. 92. §-a értelmében a helyi önkormányzat ren-
deletben szabályozza a fenntartásában lévő személyes 
gondoskodást nyújtó szakosított intézmények formáit, 
azok igénybevételének módját. A R. megalkotásának cél-
ja, hogy az ellátást igénylő, valamint az intézménnyel 
jogviszonyban álló személyek a rendeletben meghatá-
rozott módon vegyék igénybe a személyes gondoskodás 
keretébe tartozó szociális ellátási formákat.

A 3. §-hoz

A R. 3. § (1)–(3) bekezdése meghatározza azon szemé-
lyek körét, akik igényelhetik a Fővárosi Önkormányzat 
által fenntartott szociális intézményi ellátást. A jogsza-
bály lehetőséget ad arra, hogy főpolgármesteri engedély 
alapján azon személyek is kérhetik az intézményvezető-
től elhelyezési kérelmük elbírálását, akik nem felelnek 
meg az (1)–(3) bekezdésben foglalt feltételeknek.

A 4. §-hoz

A R. 4. §-a felsorolja a Fővárosi Önkormányzat ál-
tal biztosított, a személyes gondoskodás keretébe tartozó  
szociális ellátási formákat. Az 1. sz. melléklet pedig ezen 
ellátásokat végző intézmények felsorolását tartalmazza.

Az 5. §-hoz

A R. 5. §-a szabályozza, hogy a személyes gondosko-
dást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az 
ellátást igénylő ill. törvényes képviselője kérelmére tör-

ténik. A R. külön kitér arra az esetre, amikor az intézmé-
nyi elhelyezést nem az ellátást igénylő kérelmezi.

A 6–7. §-hoz

A R. 6. §-a rögzíti, hogy az ápolást-gondozást nyújtó 
intézményekbe az Szt. hivatkozott szakaszaiban megha-
tározott személyek helyezhetők el.

A R. 7. §-ban kerül szabályozásra ezen intézmény-
be történő ellátási kérelem benyújtásának módja. Az 
ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi elhelye-
zés a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Felvé-
telt Előkészítő Csoportjánál kezdeményezhető a R. 2. 
sz. melléklete szerinti formanyomtatvány és igazolások 
benyújtásával.  A Felvételt Előkészítő Csoport a Fővá-
rosi Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodájában (Buda-
pest V., Bajcsy Zsilinszky út 36-38. szám) működik. E 
szakaszban kerül meghatározásra a Felvételt Előkészítő 
Csoport feladata.

A 8–9. §-hoz

A R. 8. §-a rögzíti, hogy az időskorúak gondozó házá-
ba az Szt. hivatkozott szakaszában meghatározott szemé-
lyek helyezhetők el. A Fővárosi Önkormányzat egyetlen 
időskorúak gondozó házát tart fenn a Budapest XVII., 
Pesti út 117. szám alatt. Az elhelyezést az intézmény ve-
zetőjénél kell kérelmezni a R. 3. sz. mellékletében kitöl-
tött formanyomtatvány egyidejű benyújtásával.

A R. 9. §-a a hajléktalan személyek átmeneti szállása, 
vagy éjjeli menedékhelye igénybevételét szabályozza. A 
hajléktalan személyek átmeneti szállásán történő elhe-
lyezést az intézmény vezetőjétől kell kérelmezni, az éjje-
li menedékhely ellátása az intézményben történő szemé-
lyes megjelenés útján vehető igénybe.

Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekbe történő 
elhelyezés határozott idejű.

A 10. §-hoz

A R. 10. §-ában meghatározásra kerül, hogy a lakó-
otthoni ellátás igénybevételére az Szt-ben meghatározott 
feltételek fennállása esetén kizárólag az ápoló-gondozó 
otthonban élők jogosultak.

A 11. §-hoz

A R. 11. §-a rögzíti, hogy a nappali melegedő igénybe-
vétele milyen formában történhet.

A 12. §-hoz

A R. 12. §-a kimondja, hogy – az éjjeli menedékhely 
és a nappali melegedő kivételével – az ellátás iránti kére-
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lemről az intézmény vezetője dönt. A (2) bekezdése biz-
tosítja a döntés elleni jogorvoslati lehetőséget. 

 A (3) bekezdésben felsorolt ellátások kivételével az 
intézményi elhelyezés előtt az intézmény vezetője a ké-
relmezővel vagy törvényes képviselőjével megállapodást 
köt. A megállapodásnak az Szt-ben meghatározottakat 
kell tartalmaznia. Ezen túl az ápolást-gondozást nyújtó 
intézményi ellátás esetén a megállapodásnak tartalmaz-
nia kell, hogy az intézmény jogutód nélküli megszűnése 
esetén a Fővárosi Önkormányzat gondoskodik az ellátott 
más intézményben történő ellátásáról. Azon ellátott ese-
tében, aki az átlagot jóval meghaladó szintű elhelyezés és 
ellátás érdekében egyszeri hozzájárulást fi zetett be, azo-
nos színvonalú ellátásban részesül.

A 13–14. §-hoz

A R. 13.-14. §-a rögzíti az intézményi jogviszony 
megszűnésének, megszüntetésének eseteit.

A 15. §-hoz

A R. 15. §-a tartalmazza, hogy az intézményben élők 
érdekeinek érvényesülését hivatott elősegíteni az intéz-
mény Házirendje – melyet a Fővárosi Önkormányzat 
SZMSZ-e szerint a Közgyűlés hagy jóvá – illetve a tar-
tós bentlakásos intézményekben kötelezően létrehozan-
dó Érdekképviseleti Fórum. Az Érdekképviseleti Fórum 
működésének részletes szabályait a Házirend tartalmaz-
za.

A 16–17. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről, a vonatkozó korábbi ren-
delet és az azt módosító rendeletek hatályon kívül helye-
zéséről rendelkezik, továbbá a jogszabály változásából 
adódó feladat megszűnése miatt módosítja az SZMSZ-t. 
Az Szt. 94/B. § módosítása alapján egyszerűsödött a so-
ron kívüli elhelyezés szabályai, megszűnt a fenntartó 
képviselőjének bevonásával történő döntéshozatal.



2011. április 4. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 661

A 15/2011. (IV. 4.). Főv. Kgy. rendelet 1. sz. melléklete

A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmények felsorolása székhely/ telephelyenként és ellátási formánként

Ápolást-gondozást nyújtó intézmények

Idősek otthonai
Bp. IV., Baross utca 100.

Bp. IV., Csokonai utca 38.
Bp. IV., Béla utca 18.

Bp. VI., Rózsa utca 67.
Bp. IX., Knézich utca 14.

Bp. VII., Dózsa György út 82/B
Bp. VI., Benczúr utca 46.
Bp. XVI., Pálya utca 27.

Bp. X., Halom utca 31.
Bp. X., Gergely utca 85.
Bp. X., Óhegy utca 48.
Bp. XXI., Tapló utca 1.
Bp. XI., Kamaraerdei út 16.
Bp. XI., Rupphegyi út 7.
Bp. XI., Bánk bán utca 12–20.

Bp. XVII., Pesti út 117.
Bp. XII., Kútvölgyi út 20–22.

Bp. XII., Mártonhegyi út 53.
Bp. XII., Zugligeti út 58.
Bp. III., Ányos utca 3.

Gödöllő, Dózsa György út 65.
Gödöllő, Dózsa György út 65. szám alatt lévő 
8048/2 hrsz.-ú ingatlan
Erdőkertes, Petőfi  Sándor u. 49.

Gyula, Vértanúk útja 1–5.
Polgárdi-Ipartelep, Somlyói u. 2.
Szombathely, VI., Bogáti út 72.
Vámosmikola, Ipolysági út 9–11.

Visegrád, Mogyoróhegy út 10.

Pszichiátriai betegek otthonai
Szentgotthárd, Hunyadi utca 29.

Lakóotthon Szentgotthárd, Május 1. u. 19.
Tompa, Szabadföld út 47.

Értelmi fogyatékosok otthonai
Csákánydoroszló, Fő utca 11.
Kéthely, Magyari u. 35.

Bizalomház, Kéthely, Hunyadi u. 61.
Kuckóház, Kéthely, Hunyadi u. 93.
Fészek Otthon, Kéthely, Ady Endre u. 55.

Sümeg-Darvastó
Lakóotthon, Félúton-Házak

Tordas, Gesztenyés út 1.
Tordas, Hangyasor 255/4 hrsz.
Lakóotthon, Tordas, Somogyi B. u. 35.

Zsira, Rákóczi Ferenc utca 12.
Peresznye, Erdősor 1.

Lakóotthon, Zsira, Fő u. 1.
Lakóotthon, Zsira, Flórián u. 54.

Integrált intézmények
Bp. XX., Virág Benedek utca 36.

Bp. XIX., Mészáros Lőrinc u. 26.
Bp. XVIII., Ráday G. utca 3. Pszichiátriai Betegek 
Otthona
Bp. XVIII., Ráday G. u. 155605/2. hrsz. 
Pszichiátriai Betegek Lakóotthona

Bucsuszentlászló, Arany János út 17.
Zalaapáti, Deák Ferenc utca 3. Pszichiátriai Bete-
gek Otthona

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények

Időskorúak gondozóháza
Bp. XVII., Pesti út 117.

Budapesti Módszertani Szociális Központ és 
Intézményei
1134 Bp. XIII., Dózsa György út 152.
(központi irányítás)

1. Átmeneti szállás
Budapest XIII., Dózsa Gy. út 152.
Budapest IX., Külső-Mester u. 84.
Budapest X., Bánya u. 37.
Budapest VIII., Alföldi u. 6–8.
Budapest X., Vaspálya u. 56.
Budapest XI., Kocsis u. 26.
Budapest VIII., Kálvária u. 23.
Budapest IX., Táblás u. 31.
Budapest IX., Gyáli út 33–35.
Budapest XV., Kőrakás park 1-8.

2. Éjjeli menedékhely
Budapest XIII., Dózsa Gy. út 152.
Budapest VIII., Könyves Kálmán körút 84.
Budapest X., Előd u. 9

3. Nappali melegedő
Budapest X., Fehér köz 2.
Budapest VIII., Könyves Kálmán körút 84.
Budapest XIII., Dózsa Gy. út 152.
Budapest IX., Táblás u. 31.

4. Családok Átmeneti Otthona
Budapest XIV., Rákosszegpark 4.
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Nyilvántartási szám:

Név:

Születési helye:

Telefonszáma: Nyugdíjas törzsszám:
Személyi igazolvány száma: Közgyógy. ig. száma
TAJ száma: Háziorvos neve:
Adóazonosító jele: elérhet sége:

bélyegz  száma:

Az ellátás igénybevételének jogcíme: (Jelölje X-szel)

Kapcsolata a kérelmez höz: …….. ………………………   Telefonszáma: ………………………………………………......

Város:

Telefonszáma:

Lakóhelye:
Irsz.:

a gondnokság felülvizsgálatának várható 
id pontja………………………………………

E-mail:
(Jelölje X-szel !) (Jelölje X-szel !) 

ideiglenes gondnok .............................................

……………………………………………….

menekült .........................................................................

Öregségi nyugdíjas-e ..........................................
magyar állampolgár ........................................................

Magyarország területén tartózkodó EU állampolgár ....

bevándorlási engedéllyel rendelkezik ...........................
letelepedési engedéllyel rendelkezik .............................

I. csoportú rokkant
A rokkantság megállapítása folyamatban van

II. csoportú rokkant

Utca,hsz.:

Irsz.:

Irsz.:
Tartózkodási helye (korábbi nevén ideiglenes lakcíme):

Város:

Város: ……………………………………………

Város:

Utca,hsz.:

Utca,hsz.:

Születési id pontja: naphó

1. A kérelmez  adatai

Anyja neve: 

Adatlap

Állampolgársága:

NFérfiNeme:

Ország:

év

"A" 

Születési név: 

                  a szociális otthoni ellátás igényléséhez

Elérhet ségi helye:
Város:

Rendelt-e a gyámhivatal törvényes képvisel t az Ön részére: igen nem
Ha igen, akkor:

Irsz.: Utca,hsz.:

Törvényes képvisel jének Neve:

Lakóhelye (korábbi nevén állandó lakcíme):

Ténylegesen megtalálható:
……….Irsz.: 

A rokkantság mértéke: (jelölje X-szel!)  

III. csoportú rokkant

A FECS bejegyzései és bélyegz i részére fenntartott hely:

Utca,hsz.:

A gondnokság típusa: 
cselekv képességet kizáró gondnokság ......................
cselekv képességet korlátozó gondnokság ................

Kérelmez  által megnevezett hozzátartozó

a gondnokság kezdete…………………………………

Felmen , lemen , oldalági  rokon( pl.: szül , gyermek, testvér, stb.), eltartó, barát, ismer s, szomszéd.

A gondnokság hatálya:

cselekv képességet nem érint  gondnokság ..............

Neve:

gondnok ...............................................................

A 15/2011. (IV. 4.). Főv. Kgy. rendelet 2. sz. melléklete
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Név: 

(A telephelyek a székhellyel egy sorba írandók.)

________________________________________________________________________________________

3. 
kérelmez  

A kérelem benyújtásában közrem köd  neve: ……………………………………………………………………………………

Elérhet sége: ………………………………………………………………………………………………………………………

4. Az ellátást igényl  / törvényes képvisel  nyilatkozata
Hozzájárulok az adataim elektronikus úton történ  rögzítéséhez.
A közölt adatok a személyi okmányokban bejegyzett adatokkal megegyeznek.

A FECS a közölt adatokat a személyi igazolvány, lakcímkártya és egyéb okmányok alapján ellen rzi
Hiányosan kitöltött adatlapokat csak hiánypótlási kötelezettséggel vesz át.

A fér helyigény milyen elhelyezésre vonatkozik ? 

7. Az alapellátás hiányosságaira visszavezethet  okok
8. Magányos, kirekesztettség érzése a család vagy a társadalom részér l
9. Egyéb, éspedig: 

(Írja ide a saját kérelmének leginkább megfelel  válasz sorszámát !) ...........................................

1. Az önellátó képesség csökkenése, illetve elvesztése 2. Jövedelmi, megélhetési okok
3. A család ellátó képességének csökkenése, illetve elvesztése 4. Mentális vagy pszichés problémák

6. Hajléktalan lett 

nap

Egyéb közlend k:

5. Lakhatásával, lakásának használatával kapcsolatos problémák

normál .......................

A kérelem ügyintézésében eljáró személy:

ellátást igényl /törvényes képvisel  aláírásaBudapest, év hó

(Jelölje X-szel !) 
törvényes képvisel szociális munkás

egyágyas apartman .. 
igen ............................

megbízott (írásbeli meghatalmazás
szükséges)

Nyilvántartási szám:

A kérelem oka: 

(Írja ide a megfelel  válasz sorszámát !) .......................................

2. pszichiátriai betegek otthona

határozott id re ........(Jelölje X-szel !) határozatlan id re .........Az ellátás id tartama: 

nem ................................Soron kívüli elhelyezést kér-e ?
Emelt szint  elhelyezés esetén: kétágyas apartman ........

3.

2.

1.

A kért intézmény cím szerinti megjelölése az igény sorrendjében: 

emelt szint  ...................

3. fogyatékos személyek otthona

2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri ? 

1. id sek otthona
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Név: 

(A kóddal ellátott felsorolások kölön 

íven is folytathatók, amennyiben a

megadott hely nem elegend .)

M téti beavatkozások kódjai és éve

WHO kód Megállapítás éve M tét megnevezése

2. Jelenlegi betegségek, beavatkozások kódja, éve, prognózisa

Szenvedélybetegségben szenved-e ?   (Jelölje X-szel ! )
Nem:

Megállapítás éve Sorolja fel a kezelést már nem igényl  
betegségek 5 jegy  BNO kódját és a 
megállapítás évszámát!

(A kódokat és a diagnózisokat 
szíveskedjék olvashatóan kitölteni!)

Kérjük, hogy minden rovatot szíveskedjen kitölteni, a lap jobboldalán lév  kitöltési segédlet szerint!

Egészségi állapotra vonatkozó adatok
"B"          Szociálpolitikai integrált

        információs rendszer

Korábbi betegségek kódja és megállapításának éve

BNO kód

Nyilvántartási szám:

BNO megnevezése

1. Anamnézis adatok Kitöltési segédlet
Sorolja fel, mely gyógyszerekre allergiás

Sorolja fel, milyen ételekre allergiás!

Sorolja fel, milyen egyéb allergiája van!

Gyógyszer allergia:

Étel allergia:

Egyéb allergia:

   (A háziorvos vagy a kezel orvos tölti ki!)

Ha igen, akkor a fenti táblázatban fel kell 
tüntetni az 5 jegy  BNO kódokat. 
di ó i k t é id t t

Hat hónapon belül szenvedett-e fert z  betegségben ?   (Jelölje X-szel !) Ha igen, akkor a fenti táblázatban fel kell 
tüntetni az 5 jegy  BNO kódokat. 
di ó i k t é id t t

Igen Nem

  Igen

Pszichiátriai betegségben szenved-e ?   (Jelölje X-szel!) Ha igen, akkor a fenti táblázatban fel kell 
tüntetni az 5 jegy  BNO kódokat. 
di ó i k t é id t t

Igen Nem

A prognózis lehetséges értékei:       
Javuló, Változatlan, Romlik

BNO kód Megállapítás éve BNO megnevezése Prognózis
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Név:  

Id sotthoni ellátás esetén demenciában szenved-e?

A demencia mértéke:    Értékek:         enyhe fokú
középsúlyos
súlyos

Önellátási képesség mértéke: Értékek:         önellátó

önellátásra képtelen
Ápolási-gondozási igények:

Pszichiátriai betegek otthona
Feln tt értelmi fogyatékosok otthona

Nem

hó nap

 Orvos aláírása

            (a kerek és a céges bélyegz  is !)
Pecsét helye 

Soron kívüli elhelyezést javasol-e ?     Igen

Lehetséges intézmény típusok:

A javasolt
Id sek otthona

Az értelmi fogyatékosság lehetséges értékei:
Enyhén, Közepesen, Súlyosan

Mozgásszervi fogyatékos, Halmozottan

A szedett gyógyszerek felsorolása dózissal
és adagolással együtt.

fogyatékosság:

fogyatékosság:
Egyéb

Gyógyszerek:
fogyatékos

Az egyéb fogyatékosság lehetséges értékei:
Látási fogyatékos, Hallási fogyatékos,

                       részben önellátó

Kitöltési segédlet

Igen Nem

Nyilvántartási szám:

Diéta:

Kiegészít  adatok

Értelmi

Káros
szenvedély: Kábítószer, Játékszenvedély

Diéta:Epés,Sószegény,Fehérje 30 gr,Zsír

Sorolja fel az elhelyezést kér  állapota
alapján a gondozási és ápolási igényeket!

nélkül,Kalóriaszegény,Cukros,Epés-
cukros,Húsnélküli,Nem szükséges,Pépes

Káros szenvedély: Alkohol, Dohányzás,

Budapest, év

intézmény típus: 
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Az ellátást igényl  személyre vonatkozó személyi adatok

Neve:  

Születési neve:……………………………………………………………………………………………………………

Anyja neve: …………………………………………………………………………………………………………….

Születési hely, év, hó, nap:……………………………………………………………………………………………..

Lakóhelye: ………………………………………………………………………………………………………………

Tartózkodási hely (korábbi nevén ideiglenes lakcím): ………………………………………………………………..

Telefonszám (nem kötelez  megadni) : ……………………………………………………………………………………

Az 1993. évi III. törvény 117/B. §-a szerint a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj 
megfizetését az ellátást igényl  vagy a térítési díjat megfizet  más személy vállalja-e (a rovat kitöltése nem
min sül tényleges vállalásnak)

igen   (ebben az esetben a Jövedelemnyilatkozat 1-2. pontját és a Vagyonnyilatkozatot nem kell
          kitölteni) Az intézményvezet  a tényleges vállaláshoz további adatokat, igazolásokat kérhet.
nem   (tartós bentlakásos intézmény esetén, kivéve a rehabilitációs jelleg  intézmény típusokat, 
           a Jövedelemnyilatkozat és a Vagyonnyilatkozat minden pontját ki kell tölteni)

…

       önálló tevékenységb l származó jövedelem: 

Amennyiben az erre vonatkozó igazolás beszerzését hivatalból kéri, az ellátást
folyósító szerv neve és címe:

1.7. Egyéb jövedelem:

          Büntet jogi felel sségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
          A térítési díj megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidej leg csatoltam.
          Hozzájárulok a kérelemben szerepl  adatoknak az eljárás során történ  felhasználásához.

Budapest, …………………………………….

Euró
         Jövedelemre vonatkozó adatok tartós bentlakásos ellátás esetén

Ft

1. Az ellátást igényl  rendszeres (bruttó) havi jövedelme: …………………………………………

1.4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások:

      Az ellátást igénybe vev  (törvényes képvisel ) aláírása

1.5.  Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások:

     2. Összes (nettó) havi jövedelem:

1.2. Társas és egyéni vállalkozásból, stermel i, szellemi és más 

(Jelölje X-szel !)

1.6. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszer  rendszeres szociális ellátások:

1.3. Alkalmi munkavégzésb l származó:

1.1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó:

Nyilvántartási szám:

Szociálpolitikai integrált

információs rendszerJövedelemnyilatkozat
"C" lap
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Nyilvántartási szám:

Név:

(Születési név, anyja neve, születési hely, id , valamint a lakcím adatok megegyeznek a Jövedelemnyilatkozaton
feltüntetett személyi adatatokkal. Lásd: a 2/1. oldalt.)

A nyilatkozó vagyona:
           1. Pénzvagyon

1. A nyilatkozó rendelkezésére álló készpénz összege:   Ft
2. Bankszámlán/fizetési számlán rendelkezésre álló összeg, ideértve a bankszámlán/fizetési számlán lekötött 
betéteket és a betétszez dés alapján rendelkezésre álló összegeket is:   Ft

A számlavezet  pénzintézet neve, címe: ………………………………………………………………………….
……………...…………………………………………………………………………………………………………
3. Takarékbetét-szerz dés alapján rendelkezésre álló összeg:   Ft

A betétszámlát vezet  pénzintézet neve, címe:……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

           2. Ingatlanvagyon 
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon címe: ………………… ……………………………………… ……….
   ………..helyrajzi szám, a lakás alapterülete: ……m2, a telek alapterülete …….m2, tulajdoni hányad: ….., 
   a szerzés ideje: ……….év. Becsült forgalmi érték:*  ……………………………….Ft
   Haszonélvezeti joggal terhelt:      igen          nem      (a megfelel  aláhúzandó)
2. Üdül tulajdon és üdül telek-tulajdon címe: ……………………………………………………………………
   ………..helyrajzi száma, az üdül  alapterülete: ……m2, a telek alapterülete ……m2, tulajdoni hányad: ....,
    a szerzés ideje: ……….év. Becsült forgalmi érték:*  ……………………………….Ft
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon megnevezése (zártkerti építmény,
    m hely, üzlet, m terem, rendel , garázs, stb.): . …………. címe: ………………………………………………
   Helyrajzi száma:……….alapterülete: ……m2, tulajdoni hányad: …….., a szerzés ideje: ……….év
   Becsült forgalmi érték:*  ……………………………….Ft
4. Term földtulajdon megnevezése: ……………... címe: ……………………………………………………
   helyrajzi száma:……….alapterülete: ……m2, tulajdoni hányad: …….., a szerzés ideje: ……….év
   Becsült forgalmi érték:*  ……………………………….Ft
5. 18 hónapon belül ingyenesen átruházott ingatlan címe: ………………………………………………………
   helyrajzi száma:…………….. alapterülete: ……m2, tulajdoni hányad: …….., az átruházás ideje: ……….év
   Becsült forgalmi érték:*  ……………………………….Ft
6. Ingatlanhoz köt d  vagyoni érték  jog:
    A  kapcsolódó ingatlan megnevezése:…………………………...címe: ………...……………………………..
    helyrajzi száma:……...   A vagyoni érték  jog megnevezése: haszonélvezeti ,  használati , 
   földhasználati , lakáshasználati , haszonbérleti , bérleti , jelzálogjog , egyéb .**
   Ingatlan becsült forgalmi értéke:*  ……………………………….Ft

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szerepl
adatoknak az eljárásban történ  felhasználásához, kezeléséhez.

Kelt:  ………………………………………

…………………………………………………….
Az ellátást igénybe vev  (törvényes képvisel )

  aláírása
Megjegyzés:
Ha a nyilatkozó vagy kiskorú igénybe vev  esetén családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik,
akkor a vagyonnyilatkozat megfelel  pontját a vagyontárgyak számával egyez en kell kitölteni. 
Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyar Köztársaság területén van, a forgalmi értéket 
a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.

   *Becsült forgalmi értékként az inagatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.
**A megfelel  választ X-szel kell jelölni

Vagyonnyilatkozat



668 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2011. április 4.

Tájékoztató a jövedelem- és a vagyonnyilatkozat kitöltéséhez

A megfelelő választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni.

I. Személyi adatok

Család alatt az egy lakásban, vagy személyes gon-
doskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédel-
mi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel 
vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátarto-
zók közösségét kell érteni. Közeli hozzátartozó a jöve-
delemvizsgálat vonatkozásában a házastárs, az élettárs, a 
húszévesnél fi atalabb, önálló keresettel nem rendelkező; 
a huszonhárom évesnél fi atalabb, önálló keresettel nem 
rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanul-
mányokat folytató; a huszonöt évesnél fi atalabb, önálló 
keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nap-
pali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örök-
be fogadott, illetve nevelt gyermek, korhatárra való te-
kintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, 
érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, 
örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez 
az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelő-
zően is fennállt (fogyatékos gyermek), továbbá a 18. élet-
évét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér sze-
rinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa 
vagy élettársa.

II. Jövedelmi adatok

Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény 
szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről szár-
mazó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve 
a jövedelemként fi gyelembe nem vett bevételt és az adó-
mentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után 
az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerű-
sített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény sze-
rint adót, illetve hozzájárulást kell fi zetni.

A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell ér-
teni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elis-
mert költségekkel és a befi zetési kötelezettséggel csök-
kentett összegben kell feltüntetni. Elismert költségnek 
minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben 
elismert költség, valamint a fi zetett tartásdíj. Befi zetési 
kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az 
egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhe-
lő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészség-
biztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgál-
tatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási-járulék, 
magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó 
vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alap-
jául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a 
személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert 

költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányá-
ban a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági ősterme-
lő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a 
kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támoga-
tást folyósítottak, annak a folyósított támogatással nö-
velt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt 
költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő ösz-
szeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyész-
tés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem 
kell beszámítani a temetési segélyt, az alkalmanként adott 
átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adós-
ságcsökkentési támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
keretében nyújtott pénzbeli támogatást, a kiegészítő gyer-
mekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelőszülők 
számára fi zetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az 
anyasági támogatást, a szépkorúak jubileumi juttatását, 
a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény 
alapján biztosított juttatást, a házi segítségnyújtás kereté-
ben társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az ener-
giafelhasználáshoz nyújtott támogatást. Nem minősül jö-
vedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történő 
foglalkoztatás, az egyszerűsített fogalakoztatásról szó-
ló törvény alapján történő munkavégzés révén szerzett 
bevétel, továbbá a természetes személyek között az adó-
rendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonat-
kozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített 
munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő 
munkavégzésnek (háztartási munka) a havi ellenértéke.

A családtagok jövedelmét kizárólag kiskorú igénybe 
vevő esetén kell feltüntetni, külön-külön. A családi pót-
lékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott össze-
get annak a személynek a jövedelmeként kell fi gyelembe 
venni, akire tekintettel azt folyósítják.

A havi jövedelem kiszámításakor
– rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását 

megelőző hónap,
– nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, 

őstermelésből származó jövedelem esetén a kére-
lem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt ka-
pott összeg egy havi átlagát kell együttesen fi gye-
lembe venni.

III. Jövedelem típusai:

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszony-
ból származó jövedelem: különösen a munkaviszony-
ban, közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszonyban, kor-
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mánytisztviselői jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, 
igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rend-
védelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok 
hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában foly-
tatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá 
szövetkezet tagjaként folytatott – személyes közreműkö-
dést igénylő – tevékenységből származó jövedelem.

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve 
szellemi és más önálló tevékenységből származó jövede-
lem: itt kell feltüntetni továbbá a jogdíjat, a bérbeadó, a 
választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jö-
vedelmet, valamint a gazdasági társaság magánszemély 
tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszol-
gáltatást.

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, 
terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, 
gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, 
családi pótlék, gyermektartásdíj. 

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szo-
ciális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti rokkant-
sági nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és 
baleseti hozzátartozói nyugellátások; rendszeres szociá-
lis járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egész-
ségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitá-
ciós járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi 
pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék.

5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósí-
tott ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a rend-
szeres szociális segély, az ápolási díj, az adósságcsök-
kentési támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési 
járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként fo-
lyósított keresetpótló juttatás.

6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzés-
sel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szo-
ciális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból szár-
mazó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, 
vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, 
életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából szár-
mazó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely 
az előző sorokban nem került feltüntetésre.

Szükség esetén a nyilatkozatok rovatai bővíthetők, va-
lamint kitöltésük mellékletben folytatható.

A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a 
jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak máso-
latát kell a kérelemhez mellékelni.

A vagyonnyilatkozatban feltüntetett pénzvagyonról a 
kérelemhez mellékelni kell a bankszámlakivonat, a betét-
könyv, illetve a takarékbetét-szerződés másolatát. 
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Név: 
Születési név: ………………………………………………………… Neme: Férfi N

Anyja neve: …………………………………………………………
Születési helye: ………………………………………. Születési id pontja:  év  hó  nap

Állampolgársága: …………………………………… Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ):……………………….

Lakóhelye (korábbi nevén állandó lakcíme): Ország: …………………………………..
Irsz.:  ………… Város: …………………………………………. Utca, hsz.: …………………………………..
Tartózkodási helye (korábbi nevén ideiglenes lakcíme):
Irsz.:   ……….. Város: …………………………………………. Utca, hsz.: …………………………………..
Ténylegesen megtalálható:
Irsz.:   ………… Város: …………………………………………. Utca, hsz.: ………………………………….

(A kóddal ellátott felsorolások kölön 

íven is folytathatók, amennyiben a

megadott hely nem elegend .)

M téti beavatkozások kódjai és éve
WHO kód Megállapítás éve M tét megnevezése

2. Jelenlegi betegségek, beavatkozások kódja, éve, prognózisa

Sorolja fel, milyen egyéb allergiája van!

Gyógyszer allergia:

Korábbi betegségek kódja és megállapításának éve

BNO kód BNO megnevezéseMegállapítás éve Sorolja fel a kezelést már nem igényl  
betegségek 5 jegy  BNO kódját és a 
megállapítás évszámát!

Kérjük, hogy minden rovatot szíveskedjen kitölteni, a lap jobboldalán lév  kitöltési segédlet szerint!

Átmeneti gondozóházi vagy hajléktalan átmeneti szállás igénybevételéhez

                      Egészségi állapotra vonatkozó igazolás

Étel allergia:

Egyéb allergia:

(A kódokat és a diagnózisokat szíveskedjék 
olvashatóan kitölteni!)

1. Anamnézis adatok Kitöltési segédlet
Sorolja fel, mely gyógyszerekre allergiás

Sorolja fel, milyen ételekre allergiás!

   (A háziorvos, kezel orvos tölti ki!)

A prognózis lehetséges értékei:       Javuló, 
Változatlan, Romlik

BNO kód Megállapítás éve BNO megnevezése Prognózis

A 15/2011. (IV. 4.). Főv. Kgy. rendelet 3. sz. melléklete
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Név:  

Szenvedélybetegségben szenved-e ?   (Jelölje X-szel ! )
Nem:

Önellátási képesség mértéke: Értékek:         önellátó

önellátásra képtelen
Ápolási-gondozási igények:

A háziorvos, kezel orvos egyéb megjegyzései:

hó nap

 Orvos aláírása

            (a kerek és a céges bélyegz  is !)

Ha igen, akkor a fenti táblázatban fel kell tüntetni az 5 jegy  BNO 
kódokat. diagnózisokat és az id pontot. Igen

Pszichiátriai betegségben szenved-e ?   (Jelölje X-szel!) Ha igen, akkor a fenti táblázatban fel kell tüntetni az 5 jegy  BNO 
kódokat. diagnózisokat és az id pontot.Igen Nem

Hat hónapon belül szenvedett-e fert z  betegségben ?   (Jelölj Ha igen, akkor a fenti táblázatban fel kell tüntetni az 5 jegy  BNO 
kódokat. diagnózisokat és az id pontot.Igen Nem

Pecsét helye 

Mozgásszervi fogyatékos, Halmozottan

A szedett gyógyszerek felsorolása dózissal
és adagolással együtt.

fogyatékosság:

fogyatékosság:
Egyéb

Gyógyszerek:
fogyatékos

Az egyéb fogyatékosság lehetséges értékei:
Látási fogyatékos, Hallási fogyatékos,

                       részben önellátó

Enyhén, Közepesen, Súlyosan

Kitöltési segédlet

Diéta:

Kiegészít  adatok

cukros,Húsnélküli,Nem szükséges,Pépes

Káros szenvedély: Alkohol, Dohányzás,

Értelmi

Káros
szenvedély: Kábítószer, Játékszenvedély

Az értelmi fogyatékosság lehetséges értékei:

Sorolja fel az elhelyezést kér  állapota
alapján a gondozási és ápolási igényeket!

nélkül,Kalóriaszegény,Cukros,Epés-
Diéta:Epés,Sószegény,Fehérje 30 gr,Zsír

Budapest, év
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 
16/2011. (IV. 4.) önkormányzati rendelete 

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 

és a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése az 
Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott ere-
deti jogalkotói hatáskörében és a helyi önkormányzatok-
ról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében 
és a 80. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: 
VR) 16. § (3) és (4) bekezdéseiben „a Fővárosi Közgyű-
lés” szövegrészek helyébe mindenütt „a főpolgármes-
ter” szövegrész lép. 

2. §

A VR 49. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„49. § A főpolgármester dönt
a) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő köz-

területeken, vagy egyéb ingatlanokon (épület, lé-
tesítmény), azok alatt vagy felett, illetőleg abban 
elektronikus hírközlési berendezések és az ezek-
kel összefüggő építmények létesítésével, elhelyezé-
sével, bővítésével és áthelyezésével összefüggésben 
– amennyiben ahhoz elvi építési engedély, illetve 
építési engedély szükséges – az építési jogosultság 
igazolása, a tulajdonosi hozzájárulás, továbbá az 
ingatlanok tulajdonjogának korlátozása miatt kár-
talanítással, valamint a Ptk. 108. § (2) bekezdésében 
szabályozott tulajdonosi jogok gyakorlásával kap-
csolatos kérdésekben, 50 millió forint értékhatárig.

b) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő köz-
területeken vagy egyéb ingatlanokon (épület, léte-
sítmény), azok alatt vagy felett, illetőleg abban zárt 
felhasználói csoport részére elektronikus hírközlési 
szolgáltatás nyújtását, továbbá zárt célú hálózaton 
elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtását szol-
gáló elektronikus hírközlési berendezés és az ezek-
kel összefüggő építmények létesítésével, elhelyezé-
sével, bővítésével és áthelyezésével összefüggésben 
– amennyiben ahhoz elvi építési engedély, illetve 
építési engedély szükséges – az építési jogosultság 
igazolása, a tulajdonosi hozzájárulás, valamint az 
ellenszolgáltatás kérdésében, 50 millió forint érték-
határig.”

3. §

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatály-
ba.

(2) A rendelet előírásait a hatálybalépését megelőzően 
indult, folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(3) A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rende-
let (továbbiakban: SZMSZ) 2. számú függelék „A Köz-
gyűlés által egyéb fővárosi önkormányzati rendeletben 
a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke VIII. 
Vagyongazdálkodás” címe az alábbi új 17–18. pontok-
kal egészül ki:

„17. Dönt a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában 
lévő közterületeken a felszíni és felszín alatti építmények, 
továbbá a közművek, valamint az azokkal összefüggő 
egyéb építmények létesítéséhez, bővítéséhez, áthelyezé-
séhez, valamint a már meglévő építmények ingatlan-nyil-
vántartási feltüntetéséhez szükséges tulajdonosi hozzájá-
rulás megadása kérdésében. A tulajdonosi hozzájárulás 
megadása nem jelentheti a közterület forgalomképtelen-
ségének sérelmét. A tulajdonosi hozzájárulás megadását 
– közművek létesítése kivételével – jogszabály eltérő ren-
delkezése hiányában, a főpolgármester ellenszolgáltatás 
biztosításához kötheti.

75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. r. 16. § (3)–(4)

18. A főpolgármester dönt
a) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő köz-

területeken, vagy egyéb ingatlanokon (épület, lé-
tesítmény), azok alatt vagy felett, illetőleg abban 
elektronikus hírközlési berendezések és az ezekkel 
összefüggő építmények létesítésével, elhelyezésé-
vel, bővítésével és áthelyezésével összefüggésben 
– amennyiben ahhoz elvi építési engedély, illetve 
építési engedély szükséges – az építési jogosultság 
igazolása, a tulajdonosi hozzájárulás, továbbá az 
ingatlanok tulajdonjogának korlátozása miatt kár-
talanítással, valamint a Ptk. 108. § (2) bekezdésé-
ben szabályozott tulajdonosi jogok gyakorlásával 
kapcsolatos kérdésekben, 50 millió forint értékha-
tárig.

b) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő köz-
területeken vagy egyéb ingatlanokon (épület, léte-
sítmény), azok alatt vagy felett, illetőleg abban zárt 
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felhasználói csoport részére elektronikus hírközlési 
szolgáltatás nyújtását, továbbá zárt célú hálózaton 
elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtását szol-
gáló elektronikus hírközlési berendezés és az ezek-
kel összefüggő építmények létesítésével, elhelyezé-
sével, bővítésével és áthelyezésével összefüggésben 
– amennyiben ahhoz elvi építési engedély, illetve 
építési engedély szükséges – az építési jogosultság 
igazolása, a tulajdonosi hozzájárulás, valamint az 
ellenszolgáltatás kérdésében, 50 millió forint érték-
határig.

75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. r. 49. §”

(4) Hatályát veszti 
a) a VR 70/A. §-a,
b) az SZMSZ 1. számú függelék „A Közgyűlés által 

egyéb fővárosi önkormányzati rendeletben bizott-
ságokra átruházott hatáskörök jegyzéke Gazdasá-
gi Bizottság” címének 28. pontja, és ezzel egyide-
jűleg a Gazdasági Bizottság cím 29–37. pontjainak 
számozása 28–36. pontokra változik.

(5) A rendelet a benne foglalt rendelkezések végrehaj-
tását követően, az (1) bekezdés szerinti hatálybalépését 
követő napon hatályát veszti.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Fővárosi Önkormányzat vagyonát érintő tulajdono-
si hozzájárulási ügyekben hozandó önkormányzati dön-
tések átláthatóbbá, hatékonyabbá tétele érdekében indo-
kolt a jelenlegi szabályozás felülvizsgálata.

Részletes indokolás

Az 1–2. §-hoz

A tulajdonosi hozzájárulások kérelmei szorosan kap-
csolódnak a közterület-használati ügyekhez, javarészt 
közterületeket érintenek, ezért javaslom a döntési ha-
táskört – a közterület-használathoz hasonlóan – a főpol-
gármesterhez telepíteni, a kiemelt fejlesztési területek 
vonatkozásában is. Ehhez kapcsolódóan a külön is szabá-
lyozott elektronikus hírközlési berendezések elhelyezési, 
áthelyezési stb. szabályai szerinti döntéseket szintén fő-
polgármesteri hatáskörbe javasolt adni.

3. §-hoz

E paragrafus a rendelet hatálybalépéséről és alkalma-
zásáról, valamint a döntési hatáskör-átruházás SZMSZ-
en való átvezetéséről és a szükséges hatályon kívül he-
lyező rendelkezésekről szól. 
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
17/2011. (IV. 4.) önkormányzati rendelete

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a Magyar Köztársa-
ság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § 
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói ha-
táskörében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében meghatározott fela-
datkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rende-
let 7. sz. mellékletének „V. Közúti közlekedés” fejezete 
az alábbi új 20. ponttal egészül ki:

„20. Dönt a helyi jelentőségű közlekedési nevek meg-
állapításáról, megváltoztatásáról.

303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet 2. § (3) k)
1991. évi XX. törvény 39. § (2)”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba 
és a következő napon hatályát veszti.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tör-
vény (Ötv.) 18. § (2) bekezdése, valamint az Ötv. 35. § 
(1) bekezdés c) pontja szerinti felhatalmazások alapján 
és az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés c) pontjában biz-
tosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva módosítja 
a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Sza-
bályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. számú ön-
kormányzati rendeletét.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasá-
gi megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű 
szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tör-
vény 39. § (2) alapján a helyi önkormányzat képvi-
selőtestülete hatáskörébe tartozik a települési megyei, 
fővárosi térképészeti határkiigazítás véleményezése, va-
lamint a jogszabályban meghatározott körben a földrajzi 
nevek megállapítása, megváltoztatása. A jogszabály le-
hetőséget ad arra, hogy a közgyűlés a helyi jelentőségű 
közlekedési nevek kapcsán ezt a jogosultságot átruház-
za a főpolgármesterre. Annak érdekében, hogy a főpol-
gármester dönteni tudjon a helyi jelentőségű közlekedé-
si nevekről szükséges az SZMSZ 7. sz. mellékletének 
módosítása.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépését szabályozza, időpontja a 
kihirdetését követő nap.
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
18/2011. (IV. 4.) 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 Közgyűlése a Magyar Köztársa-
ság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § 
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatás-
körében és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tör-
vény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alap-
ján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 63/A. § q) pontjában meghatározott feladatköré-
ben eljárva a következőket 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.) 10. § (2) bekezdése az alábbi új 
d) ponttal egészül ki:

„d) a kérelem beadásának időpontjában – valamennyi 
fővárosi parkolás-üzemeltető nyilvántartása szerint 
– a kérelmezett gépjárműre nincs 30 napnál régeb-
bi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott 
és nem vitatott várakozási díj és pótdíj tartozás.”

2. §

A R. 10. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelke-
zés lép:

„(4) A lakossági várakozási hozzájárulás az adott ke-
rület – amennyiben a kerületi önkormányzat rendele-
tében a várakozási övezetet zónákra osztotta, akkor az 
adott zóna – kerületi önkormányzati tulajdonú közúti vá-
rakozóhelyein és jelen rendelet 5. számú mellékletében 
megjelölt fővárosi önkormányzati tulajdonú közúti vá-
rakozóhelyeken időtartam korlátozás nélküli várakozás-
ra jogosít. A területi érvényességet a hozzájáruláson fel 
kell tüntetni.”

3. §

A R. 17. § (2) bekezdése az alábbi új d) ponttal egé-
szül ki:

„d) a kérelem beadásának időpontjában – valamennyi 
fővárosi parkolás-üzemeltető nyilvántartása szerint – a 
kérelmezett gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosu-

latlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott 
várakozási díj és pótdíj tartozás.”

4. §

A R. 39. § (1) bekezdés e) pontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:

„e) Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarorszá-
gi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóság,”

5. §

A R. 39. § (1) bekezdése az alábbi új g) ponttal egé-
szül ki:

„g) a Belügyminisztérium egyéb, az a) – d) pontokba 
nem tartozó végrehajtó feladatokat ellátó szervezetei”

6. §

A R. 39. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelke-
zés lép:

„(4) A kiadható összes hozzájárulás száma 500 darab, 
amelyet a főpolgármester ad ki.”

7. §

A R. 42. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelke-
zés lép:

„(1) Jelen rendeletben meghatározott, a főpolgármes-
ter átruházott hatáskörébe tartozó hozzájárulások kiadá-
sa iránti kérelmet a főpolgármesterhez – a városrendé-
szeti behajtási-várakozási hozzájárulás kivételével – e 
szakasz szabályai szerint kell írásban benyújtani. A ké-
relem benyújtása online vagy elektronikus formában is 
történhet.”

8. §

A R. 43. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„43. § (1) A városrendészeti behajtási–várakozási 
hozzájárulás iránti kérelmet a főpolgármesterhez e sza-
kasz szabályai szerint kell írásban benyújtani.
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(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező megnevezését, székhelyét,
b) a jármű gyártmányának, típusának megnevezé-

sét, forgalmi rendszámát,
c) a forgalmi engedély másolatát, vagy nyilatko-

zatot arról, hogy a jármű a kérelmező szerv 
használatában van, megkülönböztető fény- és 
hangjelzéssel fel nem szerelt személygépkocsi 
vagy 3500 kilogramm megengedett legnagyobb 
össztömeget meg nem haladó tehergépkocsi,

d) a kérelem indokait.
(3) A kérelmet a főpolgármester megvizsgálja, és 

amennyiben az a rendelet előírásainak megfelel, a ké-
relmező részére a hozzájárulást 5 munkanapon belül ki-
adja.”

9. §

A R. 1. számú mellékletének „Időtartam korlátozás 
nélküli területek” cím V. kerületre vonatkozó része he-
lyébe az alábbi rendelkezés lép:

„V. kerület:
–Az id. Antall József rakpart és Jane Haining rak-
part.”

10. §

A R. 1. számú mellékletének „Időtartam korlátozás 
nélküli területek” cím XIII. kerületre vonatkozó részé-
nek második francia bekezdése helyébe az alábbi rendel-
kezés lép:

(XIII. kerület:)
…
„– a Carl Lutz rakpart;”

11. §

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

(V. kerület:)
…
„– az id. Antall József rakparton a Széchenyi Lánc-
híd északi oldalán kijelölt parkoló és a Jane Haining 
rakpart.”

12. §

A R. 2. számú mellékletének „4. díjtételű területek” 
cím V. kerületre vonatkozó része helyébe az alábbi ren-
delkezés lép:

„V. kerület:
– Az id. Antall József rakpart kivéve a Széchenyi Lánc-
híd északi oldalán kijelölt parkoló.”

13. §

A R. 2. számú mellékletének „4. díjtételű területek” 
cím XIII. kerületre vonatkozó részének második francia 
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

14. §

A R. 5. számú mellékletének „4. A lakossági várako-
zási hozzájárulások az alábbi közterületen nem érvénye-
sek:” címe és annak 1-10. pontjai helyébe az alábbi ren-
delkezés lép:

„4. Eltérő területi érvényességű lakossági várakozá-
si hozzájárulások:

 1. Az I. kerületben az Alagút utca, az Apród utca, 
az Attila út, a Dózsa György tér, a Döbrentei 
utca és a Szarvas tér.

 2. A II. kerületben a Bem József utca, a Szilágyi Er-
zsébet fasor (a Moszkva tér és a Pázsit utca kö-
zötti szakaszon) és a Tölgyfa utca.

 3. Az V. kerületben az Alkotmány utca, az id. Antall 
József rakpart, a Jane Haining rakpart, Erzsé-
bet tér, Jászai Mari tér, Fővám tér, Kossuth tér, 
Roosevelt tér és a Március 15. tér.

 4. A VI. kerületben a Városligeti fasor.
 5. A VII. kerületben a Damjanich utca, a Lövölde 

tér és a Rottenbiller utca.
 6. A VIII. kerületben a Baross utca, a Harmincket-

tesek tere, a Ludovika tér és az Üllői út.
 7. A IX. kerületben a Mester utca, Soroksári út és 

az Üllői út.
 8. A XI. kerületben a Bocskai út, az Irinyi József 

utca, az Október huszonharmadika utca és a Vil-
lányi út.

 9. A XII. kerületben az Istenhegyi út.
10. A XIII. kerületben a Dráva utca és a Váci út 

(Dráva utca és Szekszárdi út közötti szakasza).”
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15. §

A R. 5. számú mellékletének „5. Eltérő területi érvé-
nyességű gazdálkodói várakozási hozzájárulások:” cím 
helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. Eltérő területi érvényességű gazdálkodói várako-
zási hozzájárulások:

1. Az V. kerületben az Alkotmány utca, az id. Antall 
József rakpart és a Jane Haining rakpart.”

16. §

A R. 6. számú mellékletének „II. Jogi és pénzügyi 
feltételek” cím bb) pontja helyébe az alábbi rendelke-
zés lép:

„bb) hétfői, keddi és csütörtöki munkanapokon 9.00 
órától 17.00 óráig, szerdai munkanapokon 9.00 
órától 18.00 óráig, pénteki munkanapokon 9.00 
órától 16.00 óráig nyitva tartó ügyfélszolgála-
ti irodát üzemeltetni, valamennyi fővárosi par-
kolás-üzemeltetővel kapcsolatos panaszt felven-
ni;”

17. §

A R. 6. számú mellékletének „III. Technikai feltéte-
lek” cím I/a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1. Jegykiadó automaták:)
„a) a várakozóhelyek 80%-ától 75 méteren belül el-

érhetőek;”

18. §

(1) A rendelet – a (3) bekezdésben meghatározott ki-
vételekkel – a kihirdetés napját követő napon lép hatály-
ba.

(2) Az 1. §-ban és 3. §-ban meghatározott szabályokat 
első ízben a 2012. évre érvényes hozzájárulások kiadása 
esetén kell alkalmazni.

(3) E rendelet 16. §-ában foglaltak 2011. május 1-jén, 
a 2. §-ában, a 14. §-ában és a 15. §-ában foglaltak pedig 
2011. július 1-jén lépnek hatályba.

(4) A rendelet (1) bekezdés szerinti hatálybalépésével 
egy időben hatályát veszti a R. 6. számú mellékletének 
„III. Technikai feltételek” címének 1/d) pontja.

(5) A rendelet a benne foglaltak végrehajtását köve-
tően, 2011. július 2-án hatályát veszti.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A 2011. évben a kedvezményezett szervezetek részé-
ről jelzett megnövekedett igények, valamint Magyaror-
szág EU soros elnöki tisztségével kapcsolatos feladatok 
a városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulásokkal 
összefüggő szabályok módosítását igénylik.

A fenti miatt a R. teljes átvizsgálása megtörtént és a 
szükséges módosítások, elsősorban az egységes parkolá-
si rendszerrel kapcsolatos lépések átvezetése is indokol-
ja a R. módosítását.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 2012. évre érvényes lakossági várakozási hozzá-
járulás kiadásának időpontjától – a korábbi közterületi 
parkolással kapcsolatos rendelethez hasonlóan – előírás, 
hogy a kérelmezett gépjárműre nem lehet 30 napnál ré-
gebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és 
nem vitatott várakozási díj és pótdíj tartozás, így várha-
tóan növekszik a várakozási díjak és pótdíjak befi zetésé-
nek hajlandósága.

A 2. §-hoz

A lakossági várakozási hozzájárulások a kerületi ön-
kormányzatok tulajdonában álló közterületeken, vala-
mint bizonyos fővárosi önkormányzati tulajdonú köz-
területeken érvényes. A rendelet módosítás a fővárosi 
tulajdonú közterületek felsorolásának logikáját fordítja 
meg, azaz az egyszerűség kedvéért a R. 6. számú mellék-
letében azok a fővárosi önkormányzati tulajdonú közte-
rületek jelennek meg, ahová a lakossági várakozási hoz-
zájárulások érvényesek.

A 3. §-hoz

A 2. §-nál leírt indokok alapján a védett övezetekbe ér-
vényes lakossági behajtási-várakozási hozzájárulások ki-
adásának új feltételét szabályozza.

A 4–8. §-okhoz

A városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulá-
sokkal kapcsolatos szabályokat módosítja, pontosítja.

A Vám- és Pénzügyőrség Közép-magyarországi Re-
gionális Parancsnoksága neve 2011. január 1-től Nemze-
ti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális 
Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóságra módosult.
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A Magyarország EU soros elnöki tisztségével kapcso-
latos feladatok ellátása érdekében a kedvezményezettek 
köre a Belügyminisztérium végrehajtó feladatokat ellátó 
szerveivel bővült ki, valamint a kiadható hozzájárulások 
száma 500 darabra módosult.

A 9–13. §-okhoz

A Fővárosi Közgyűlés korábban döntött a budai és 
pesti alsó rakpartok nevének módosításáról, amelyet a 
Parkolási rendeletben is célszerű átvezetni.

A 14–15. §-okhoz

Azoknak a fővárosi önkormányzati tulajdonú közterü-
leteknek a felsorolását tartalmazza, ahol a kerületi önkor-
mányzatok által kiadott lakossági és gazdálkodói várako-
zási hozzájárulások érvényesek.

A 16. §-hoz

A parkolás-üzemeltetők ügyfélszolgálati irodáinak 
nyitvatartási idejét határozza meg.

A 17. §-hoz

A parkolójegy-kiadó automaták telepítési távolságát 
határozza meg. A mobiltelefonos parkolási díjfi zetési 
rendszert használó gépjárművezetők magas aránya miatt 
lehetőség van a parkolójegy-kiadó automaták nagyobb 
távolságra történő elhelyezésére.

A 18. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

�
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
19/2011. (IV. 4.) önkormányzati rendelete

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

feltételeiről szóló 74/2009. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a Magyar Köztársa-
ság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § 
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói ha-
táskörében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott fela-
datkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Rész-
vénytársaság (a továbbiakban: BKV Zrt.) hatósági árfor-
mába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként 
való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről 
szóló 74/2009. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet (a további-
akban: R.) 6. § (7) bekezdésének helyébe az alábbi szö-
veg lép:

„(7) A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. 
törvényben, a tűz elleni védekezésről, a műszaki men-
tésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény-
ben, valamint a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tör-
vényben meghatározott közterület-felügyelet, tűzoltóság 
és rendőrség szolgálatban lévő, egyenruhát viselő hiva-
tásos tagja Budapest közigazgatási határától függetlenül 
a BKV járatok teljes vonalhosszán szolgálati igazolvá-
nyának a birtokában díjmentes utazásra jogosult.”

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép ha-
tályba és a következő napon hatályát veszti.

(2) A R. 6. § (8) bekezdése hatályát veszti.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Egyes utazási kedvezmények módosítását tartalmaz-
za.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépését szabályozza, időpontja a 
kihirdetését követő nap.

�
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II. rész

Kivonat
Budapest Főváros Közgyűlése

2011. január 12-i rendkívüli ülésének
jegyzőkönyvéből

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

 1. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2011. 
évi költségvetési koncepciójára. 

 2. Javaslat az idegenforgalmi adóról szóló 31/1994. 
(VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. 

 3. Javaslat főpolgármester-helyettes megválasztására, 
illetménye megállapítására, valamint az szja tör-
vény szerinti egyes meghatározott juttatások bizto-
sítására a főpolgármester-helyettes és a főjegyző ré-
szére.

 4. Az Ötv. 33/A. § (2) bek. a) pontja szerinti összefér-
hetetlenségi ok megszüntetése.

 5. Javaslat aljegyzői álláshelyek pályázatának kiírásá-
ra. 

 6.  Személyi javaslat a Fővárosi Közterületi Par ko-
lási Társulás Társulási Tanácsába és Felügyelő-
bizottságába. 

 7/a. Javaslat felügyelőbizottsági tag cseréjére.
 7/b. Javaslat felügyelőbizottsági tag cseréjére.
 7/c. Javaslat bizottsági tagcserére.
 8.  A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság hatósági árformába tartozó vitel-
díjainak legmagasabb hatósági árként való megál-
lapításáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló 
74/2009. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítása.

 9.  A BKSZT és kapcsolódó létesítményei Kohéziós 
Alap projekt alprojektjei közül a COL4 – Csepe-
li főművi rendszer és kapcsolódó öblözetei építési 
vállalkozási szerződés tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményhirdetéséhez kapcsolódó döntés.

10.  A BKSZT és kapcsolódó létesítményei Kohéziós 
Alap projekt alprojektjei közül a COL3 – Teher-
mentesítő gyűjtőcsatornák és kapcsolódó létesítmé-
nyei tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirde-
téséhez kapcsolódó döntés.

11.  Javaslat a Schöpf-Merei Kórház és Anyavédelmi 
Központ Kht. végelszámolásával kapcsolatos dön-
tésekre. 

12.  Beszámoló a végelszámolás alatt álló Budai Gyer-
mekkórház és Rendelőintézet Kht. „v. a.” és a 
Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Köz-
pont Kht. „v. a.” pereinek alperesként történő átvé-
teléről, javaslat további per átvételére, valamint a 
Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Köz-

pont Kht. által a dolgozói számára nyújtott lakás-
kölcsön-szerződések engedményezésére. 

13.  Javaslat a Budapest VI. kerület, Csengery u. 69. 
szám alatti ingatlan forgalomképessé minősítésére. 

14.  Javaslat a gyermekvédelmi ágazathoz tartozó álta-
lános iskolai kollégium vezetői pályázatának kiírá-
sára a 2011/2012 tanévtől. 

15.  Javaslat az Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai 
Centrum sportintézet igazgatói állás betöltésére vo-
natkozó pályázat kiírására.

16.  A Magyar Labdarúgó Szövetség felkérése Buda-
pest Főváros Önkormányzata felé a 2012. és 2013. 
évi FIFA-kongresszus megrendezésére benyújtan-
dó pályázathoz szükséges anyagi támogatás bizto-
sítására.

17.  BKV hirdetési felületek közösségi célzatú haszno-
sítása.

18.  Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 899/2010. (IV. 29) 
Főv. Kgy. határozatának és a 25/2010. (V. 20.) Főv. 
Kgy. rendeletének újratárgyalására.

19.  Javaslat a fővárosi magánszemélyek lakáshitel-
törlesztőrészletének támogatásáról szóló rendelet 
elfogadására. 

A napirend 1. pontja: Javaslat Budapest Főváros 
Önkormányzata 2011. évi költségvetési koncepciójára.

Előadó: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h. 
úgy dönt, hogy nem biztosít hozzászólási jogot 
Kathy-Horváth Lajos, a Fővárosi Roma Oktatási és 
Kulturális Központ igazgatója részére.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h. 
nem fogadja el Horváth Csaba módosító indítvá-
nyát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés kinyilvánítja azon szándékát, 
hogy a 4-es metró projekt II-es szakaszát a 2011. évi költ-
ségvetésben szerepelteti.”



2011. április 4. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 681

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.
hatályon kívül helyezi a BTH Budapesti Turisztikai 
Szolgáltató Nonprofi t Kft. működési támogatásáról 
szóló 1225/2001. (VI. 28.) Főv. Kgy. határozatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

5/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h. 
elfogadja az előterjesztésben foglalt tartalommal 
Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költ-
ségvetési koncepcióját azzal, hogy a 2011. évi rész-
letes költségvetés előkészítésekor a következők 
szerint kell eljárni:
a)  A 2011. évi korrigált működési eredmény nem 

lehet kevesebb 13,5%-nál.
• az 1. számú mellékletben szereplő ágazati/

ügyosztályi működési kiadási keretszámok, 
valamint a 2. számú mellékletben szereplő 
ágazati/ügyosztályi felújítási kiadási keret-
számok tekintendők a költségvetés kidolgo-
zása és vitája során irányadónak;

• a 3. számú mellékletben szereplő 7 éves fej-
lesztési terv ágazati/ügyosztályi keretszámai 
a 2010. évi tényadatok ismerete és a részletes 
költségvetésre vonatkozó jogszabályi előírá-
sok betartatása miatt változhatnak;

• a BKV Zrt. működési ágon történő támogatá-
sára vonatkozó döntésre a Kormánnyal folyó 
tárgyalások függvényében kerül sor.

b)  A 2011. évi részletes költségvetéshez csak olyan 
módosító indítvány nyújtható be, amely egyér-
telműen megjelöli, hogy mely kiadási tételt/fel-
adatot javasolja csökkenteni a fedezet biztosítá-
sára. Általános tartalékot nem lehet megjelölni 
fedezetként.

c)  Az általános tartalék szolgál az előre nem való-
színűsíthető, nem tervezhető és halaszthatatlan 
kiadások, strukturális átalakítások fedezetére, 
valamint az előirányzott, de elháríthatatlan ok 
miatt elmaradó bevételek pótlására is. Ameny-
nyiben az általános tartalékból fi nanszírozott 
kiadásra utólag fedezet érkezik, akkor azt visz-
sza kell pótolni a forrás megérkezésekor. 

d)  határozatban kell rögzíteni, hogy a 2010. évi 
pénzmaradvány jóváhagyása során a szabad 
pénzmaradvány mindaddig kockázatfedezeti 
tartalékba helyezendő, amíg az év során törté-
nő kockázatelemzés eredménye azt bizonyítja, 
hogy a likviditás veszélyeztetése nélkül felsza-
badítható a BKV Zrt. működési támogatásának 
növelésére, összességében 10 Mrd Ft erejéig.

e) A Budapesti Közlekedési Szövetség működési 
támogatására előirányzott összeget 2011-ben a 
BKK Zrt. fejlesztési feladataira kell átcsopor-
tosítani.

Határidő: 2011. évi költségvetés jóváhagyása
Felelős: Tarlós István

6/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.
Kinyilvánítja azon szándékát, hogy a 4-es metró 
projekt II-es szakaszát egyelőre nem kívánja meg-
valósítani. Felkéri a főpolgármestert, hogy készítse 
elő a vonatkozó kötelezettségek felülvizsgálatát, és 
kezdeményezze a 4-es metróvonal továbbfejleszté-
sének teljes körű felülvizsgálatát, különös tekintet-
tel az üzemmódváltás lehetőségére.

Határidő: 2011. február 15.
Felelős: Tarlós István

7/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi részle-
tes költségvetését két lépcsőben kell megtárgyalni. 
Az első lépcsőben kerül sor a külső tényezőkben 
a koncepció elfogadása óta bekövetkezett változá-
soknak a főösszegeken történő átvezetésére. A má-
sodik lépcsőben történik a már elfogadott keret-
számokon belül a költségvetési javaslat részletes 
vitája, a priori tások esetleges módosítása.

Határidő: a 2011. évi részletes költségvetés jóváha-
gyása 

Felelős: Tarlós István

8/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy Budapest Főváros 
Önkormányzata gazdasági programját a helyi ön-
kormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 91. § (7) 
bekezdésében rögzített határidőn – tehát a 2010. 
október 15-i alakuló ülést követő hat hónapon – be-
lül terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2011. április 15.
Felelős: Tarlós István

9/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.
Kötelezi a Csarnok és Piac Igazgatóságot, hogy a 
2010. évi pénzmaradványa terhére, pénzmaradvány-
felhasználásként, egyszeri jelleggel fi zessen be 
100 000 E Ft-ot a Fővárosi Önkormányzat részére. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a befi -
zetési kötelezettség végrehajtása érdekében.

Határidő: értesítésre 30 nap, befi zetésre az értesítést 
követően 30 nap

Felelős: Tarlós István

10/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.
Az előterjesztés 7. számú mellékletében szerep-
lő, lezárni tervezett feladatokhoz kapcsolódóan a 
2011. évi részletes költségvetésben csak annyi elő-
irányzat tervezhető, amennyivel a lezárás a fővá-
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ros gazdasági érdeksérelme nélkül megvalósítható. 
Amennyiben a feladat lezárásához az előirányzott 
összegnél kevesebb kerül felhasználásra, a külön-
bözetet legkésőbb a 2011. I. félévi beszámoló ké-
szítésekor át kell csoportosítani a „9300 Általános 
tartalék” címre.

Határidő: 2011. évi költségvetés előkészítése
Felelős: Tarlós István

11/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy Budapest Főváros 
Önkormányzata Gazdasági Programjának megal-
kotásához kapcsolódóan a főváros közpénzügyi 
stratégiája és a kerületekkel történő forrásmegosz-
tás megújítása érdekében az érintett kormányzati 
szervekkel és kerületi önkormányzatokkal kezdjen 
tárgyalásokat.

12/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy dolgozza ki az „in-
gatlanérték-növekedési adó” bevezetésének kon-
cepcióját, tekintetbe véve a nemzetközi tapasztala-
tokat. A koncepció kialakítása a Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság folyamatos tájékozta-
tásával valósul meg.

Határidő: 6 hónap
Felelős: Tarlós István

13/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy készíttesse elő a 
fővárosi személyforgalmi behajtási díj (dugódíj) 
bevezetését megalapozó megvalósíthatósági tanul-
mányt. 

Határidő: 2011. szeptember 1.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 2. pontja: Javaslat az idegenforgalmi 
adóról szóló 31/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosítására.

Előadó:Sárádi Kálmánné dr. 

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja az 1/2011. (I. 14.) önkormányzati ren-
deletet az idegenforgalmi adóról szóló 31/1994. 
(VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, az elő-
terjesztő által módosított melléklet szerinti tarta-
lommal.

A napirend 3. pontja: Javaslat főpolgármester-he-
lyettes megválasztására, illetménye megállapítására, va-
lamint az szja törvény szerinti egyes meghatározott jut-
tatások biztosítására a főpolgármester-helyettes és a 
főjegyző részére.

Előadó: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

14/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.
a főpolgármester-helyettes megválasztására (titkos 
szavazás) lebonyolítására ideiglenes bizottságként 
Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre.
A Szavazatszámláló Bizottság:
elnökének, tagjának: Somfai Ágnes
tagjainak:   Czeglédi János
   Szaniszló Sándor
   Ughy Attila
személyeket megválasztja.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

15/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.
tudomásul veszi dr. Pesti Imre főpolgármester-he-
lyettes lemondását 2010. december 29. hatállyal. 
Felkéri a főpolgármestert dr. Pesti Imre foglalkoz-
tatási jogviszonya megszüntetésével összefüggő 
munkaügyi intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

16/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.
2011. január 12. kezdődő hatállyal a Fővárosi Köz-
gyűlés tagjai közül dr. Szentes Tamást főállású fő-
polgármester-helyettesnek megválasztja.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

17/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.
dr. Szentes Tamás főpolgármester-helyettes illet-
ményét 2011. január 12. napjától kezdődően
havi   620 000 Ft
idegennyelv-tudási pótlék +24 420 Ft
összesen:   644 420 Ft-ban
állapítja meg.

Határidő: 2011. január 31.
Felelős: Tarlós István

18/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkor-
mányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 5. sz. 
melléklet „A Közgyűlés által a Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatban bizottságokra átruházott ha-
táskörök jegyzéke” a Pénzügyi és Költségvetési 
Bizottság 4. pont alatti hatáskörét, és dr. Szentes 
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Tamás főpolgármester-helyettes részére 2011. janu-
ár 12-i kezdő hatállyal illetménye 20%-ának meg-
felelő mértékű, összegszerűen 128 884 Ft/hónap 
költségátalányt állapít meg.
Határidő: 2011. január 31.
Felelős: Tarlós István

19/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.
A főpolgármester-helyettes és a főjegyző részére 
foglalkoztatási jogviszonyuk létesítése napjától biz-
tosítja – egyes meghatározott juttatásnak minősülő 
– a hivatali gépjármű, továbbá a hivatali telefon-
szolgáltatások magáncélra is kiterjedő használata 
költségeinek és adó- illetve adó jellegű közterhe-
inek fedezetét Budapest Főváros Önkormányzata 
éves költségvetési rendeletében.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: Az Ötv. 33/A. § (2) bek. a) 
pontja szerinti összeférhetetlenségi ok megszüntetése.

Előadó: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

20/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.
tudomásul veszi, hogy dr. Szentes Tamás főpol-
gármester-helyettest, a megválasztásakor fennálló 
közalkalmazotti jogviszonya szerinti munkáltatói 
jogkör gyakorlója Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat polgármestere – a pol-
gármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és 
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szó-
ló 1994. évi LXIV. tv. 1. § (4) bekezdése alapján 
– foglalkoztatási jogviszonya időtartamára fi zetés 
nélküli szabadságban részesíti. 

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja mun-
káját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv 
rögzíti.)

A napirend 7/a. pontja: Javaslat felügyelőbizottsági 
tag cseréjére.

A napirend 7/b. pontja: Javaslat felügyelőbizottsági 
tag cseréjére.

A napirend 7/c. pontja: Javaslat bizottsági tagcse-
rére.

Előadók: Czeglédi János, Németh Zoltán

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

26/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a 2010. december 15-i ülésén létre-
hozott, a Heim Pál Gyermekkórház likviditási hely-
zetét vizsgáló eseti bizottságba Wintermantel Zsolt 
helyett Szatmáryné Jähl Angélát választja meg.

27/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a 2010. december 15-i ülésén 
a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep 
(BKSZTT) elnevezésű beruházás (projekt) eddi-
gi folyamatainak teljes átvizsgálására létrehozott 
eseti bizottságba Wintermantel Zsolt helyett Orbán 
Gyöngyit választja meg. 

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

28/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a 7/a. és 7/b. előterjesztéseket leve-
szi napirendjéről.

A napirend 8. pontja: A Budapesti Közlekedési Zárt-
körűen Működő Részvénytársaság hatósági árformába 
tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való 
megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló 
74/2009. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítása.

Előadó: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztői kiegészítéssel megalkotja 2/2011. 
(I. 14.) önkormányzati rendeletét a Budapesti Köz-
lekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ha-
tósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb 
hatósági árként való megállapításáról és azok alkal-
mazási feltételeiről szóló 74/2009. (XII. 10.) Főv. 
Kgy. rendelet módosításáról, az 1.sz. melléklet sze-
rinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

29/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Köz-
lekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ha-
tósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb 
hatósági árként való megállapításáról és azok alkal-
mazási feltételeiről szóló 74/2009. (XII. 10.) Főv. 
Kgy. rendelet előterjesztés szerinti módosítása nyo-
mán keletkező áfa-fi zetési kötelezettséggel össze-
függésben kérje fel a BKV vezérigazgatóját, hogy 
az áfa megtérítéséről kössön megállapodást az Or-



684 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2011. április 4.

szágos Rendőr-főkapitányság és a Budapesti Rend-
őr-főkapitányság vezetőjével. Amennyiben a meg-
állapodás nem jön létre a rendelet hatálybalépéséig, 
az előterjesztést tűzze újra a Fővárosi Közgyűlés 
soron következő ülésének napirendjére.

Határidő: 2011. január 31.
Felelős: Tarlós István

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja mun-
káját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv 
rögzíti.)

A napirend 13. pontja: Javaslat a Budapest VI. kerü-
let, Csengery utca 69. szám alatti ingatlan forgalomké-
pessé minősítésére.

Előadó: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

44/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szó-
ló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 17. §-a 
alapján kivonja a Budapest VI. kerület, Csengery 
utca 69. szám alatti, 28729 helyrajzi számú ingat-
lant a Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai 
Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ hasz-
nálatából, valamint forgalomképessé minősíti.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

45/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sán-
dor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Köz-
pontnak az előterjesztés 3/a. számú mellékleteként 
csatolt, jelenleg hatályos alapító okiratát a Fővárosi 
Önkormányzat vagyonáról, vagyontárgyak felet-
ti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. 
(XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (2) bekezdése 
alapján az előterjesztés 3/b. számú melléklete sze-
rinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert 
az alapító okirat módosításnak, valamint a módo-
sításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító ok-
iratnak az előterjesztés 3/c. számú melléklete sze-
rinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: 2011. február 20.
Felelős: Tarlós István

46/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 4. számú mel-
lékleteként csatolt, a Fővárosi Önkormányzat és a 
Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. közöt-
ti közszolgáltatási keretszerződés módosítását, egyút-
tal felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2011. február 20.
Felelős: Tarlós István

47/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, a Fővárosi Önkormány-
zat és a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ 
Zrt. közötti 2011. évi közszolgáltatási szerződésben 
szerepeltesse a Budapest VI. kerület, Csengery utca 
69. szám alatti, 28729 helyrajzi számú ingatlant.

Határidő: 2011. évi közszolgáltatási szerződés elő-
készítése

Felelős: Tarlós István

A napirend 14. pontja: Javaslat a gyermekvédelmi 
ágazathoz tartozó általános iskolai kollégium vezetői pá-
lyázatának kiírására 2011/2012 tanévtől.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

48/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.
munkáltatói jogkörében eljárva a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a to-
vábbiakban: Kjt.) 23. § (2) bekezdése alapján – fi -
gyelemmel a Kjt.-nek a közoktatási intézmények-
ben történt végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) 
Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésében foglaltakra – 
pályázatot ír ki Budapest Főváros Önkormányzatá-
nak Általános Iskolai Kollégiuma (1022 Budapest, 
Tapolcsányi u. 4.) magasabb vezetői (intézményve-
zetői) feladatainak ellátására az 1. számú melléklet 
szerinti tartalommal.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés ülésének napja
Felelős: Tarlós István

49/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 1. 
számú melléklet szerinti pályázati felhívás közzété-
teléről, a KSZK portálon való közzétételt követően 
haladéktalanul küldje meg az Oktatási és Kulturális 
Közlöny részére is, a pályázat beadási határidejé-
nek egyértelmű feltüntetésével együtt.

Határidő: 2011. február 15.
Felelős: Tarlós István

A napirend 15. pontja: Javaslat az Iharos Sándor 
Margitszigeti Atlétikai Centrum sportintézet igazgatói ál-
lás betöltésére vonatkozó pályázat kiírására.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

50/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvényt módosító 2010. évi CLXXV. tör-
vény 7. § (3) bekezdésében foglaltak alapján egyet-
ért a jelen előterjesztéshez mellékelt pályázati felhí-
vás tartalmával, azt a melléklet szerinti tartalommal 
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elfogadja, és kiírja az Iharos Sándor Margitszigeti 
Atlétikai Centrum sportintézet igazgatói munkakör 
betöltését célzó pályázatot. 
Felkéri a főpolgármestert a pályázat meghirdetésé-
re és a pályázattal összefüggő feladatok ellátására.

Határidő: közgyűlési határozatot követő 14. nap
Felelős: Tarlós István

51/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h. 
A kinevezésre vonatkozó közgyűlési döntés előké-
szítése érdekében – a vezetői munkakör feladatait 
érintő szakértelemmel rendelkező – háromtagú elő-
készítő szakmai bizottságot hoz létre. A háromta-
gú bizottság tagjai név szerint: Danada Judit Sport 
Ügyosztályvezető, dr. Liebmann Katalin önkor-
mányzati tanácsadó és Rétai Gábor sportlétesít-
mény igazgató.

Határidő: közgyűlési határozatot követő 14. nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: A Magyar Labdarúgó Szövet-
ség felkérése Budapest Főváros Önkormányzata felé a 
2012. és 2013. évi FIFA kongresszus megrendezésére be-
nyújtandó pályázathoz szükséges anyagi támogatás biz-
tosítására.

Előadó: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

52/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h. 
Budapest Főváros Önkormányzata támogatja a 
FIFA 2012. vagy 2013. évi kongresszusának meg-
rendezését Budapesten.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

53/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h. 
A kongresszus megrendezéséhez szükséges anyagi 
hozzájárulást az alábbiak szerint biztosítja:
– a fő eseményhelyszín bérleti díjának 50%-át, 

amennyiben a fennmaradó 50%-ot az MLSZ 
biztosítja,

– a repülőtéri szolgáltatások költségeit,
– városi reklámfelületek és kültéri média reklám-

eszközök költségeit Budapesten.
Határidő: a megrendezés éve költségvetési rendeleté-

nek elfogadása
Felelős: Tarlós István

54/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a fő eseményhely-
szín bérleti díja további 50%-ának biztosítására vo-
natkozóan az MLSZ-szel megállapodást kössön.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

55/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert a mellékelt támogató nyi-
latkozat aláírására.

Határidő: az MLSZ-szel történő megállapodást köve-
tően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: BKV hirdetési felületek kö-
zösségi célzatú hasznosítása.

Előadó: Hanzély Ákos

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

56/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy 2011. március 31-ig 
dolgoztassa ki a BKV reklámfelületeinek haszno-
sításáról szóló koncepciót, és 2011. április 30-áig 
terjessze azt a Közgyűlés elé.

57/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy dolgoztassa ki a 
BKV reklámfelületeinek hasznosítását ellátó fővá-
rosi tulajdonú nonprofi t Kft. megalakításának, vagy 
a reklámfelületek BKK kezelésébe adásának rész-
letes szabályait, és 2011. március 31-ig készítsen 
tájékoztatót a Fővárosi Közgyűlés számára.

Határidő: 2011. március 31.
Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: Javaslat a Fővárosi Köz-
gyűlés 899/2010. (IV. 29) Főv. Kgy. határozatának és a 
25/2010. (V. 20.) Főv. Kgy. rendeletének újratárgyalá-
sára.

Előadó: Somfai Ágnes

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

58/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az előterjesztést leveszi napirend-
jéről.

A napirend 19. pontja: Javaslat a fővárosi magán-
személyek lakáshitel-törlesztőrészletének támogatásáról 
szóló rendelet elfogadására. 

Előadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

59/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. h.
a beterjesztett döntési javaslatokat nem fogadja el, 
mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés megalkotja …/2011. (……) 
Főv. Kgy. rendeletét a fővárosi magánszemélyek 
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lakáshitel-törlesztőrészletének támogatásáról a mel-
léklet szerinti tartalommal.
„A Fővárosi magánszemélyek lakáshitel-törlesztő-
részletének támogatásról” szóló rendelet végrehaj-
tásához 2011. évben 10 milliárd forint forrást biz-
tosít a 7 éves fejlesztési terv céltartalékon szereplő, 
még el nem kezdet beruházásainak a terhére. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a közgyűlés követ-
kező ülésére a 2011. évben biztosítandó 10 milliárd 
forint forrását mutassa be.

Határidő:azonnal
Felelős: főpolgármester

„A Fővárosi magánszemélyek lakáshitel-törlesztő-
részletének támogatásról” szóló rendelet végrehaj-
tásához szükséges azonnali kiadások fedezetére 
20 000 000 Ft-tal megemeli a Főpolgármesteri ke-
ret céltartaléka előirányzatot. 
Felkéri a Főpolgármestert, hogy Budapest főváros 
2011. évi költségvetésében a szükséges előirányza-
tokat biztosítsa.

Határidő:azonnal
Felelős: főpolgármester

Felkéri a főpolgármestert, hogy „a Fővárosi ma-
gánszemélyek lakáshitel-törlesztőrészletének tá-
mogatásról” szóló rendelet alapján, a Közgyűlés 
következő ülésére terjessze be az önkormányzat és 
a Támogatást nyújtó szervezet között megköten-
dő közszolgáltatási szerződéstervezetet, valamint a 
szerződéskötéshez szükséges további javaslatait.

Határidő: azonnal
Felelős: főpolgármester”

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2011. január 12-i rendkí-
vüli ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.  Tarlós István s. k.
         főjegyző főpolgármester
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Kivonat
Budapest Főváros Közgyűlése

2011. január 31-i ülésének
jegyzőkönyvéből

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

60/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
nem fogadja el a „Javaslat a Fővárosi Önkormány-
zat kizárólagos tulajdonában álló cégek vállalat-
biztonsági politikájára és stratégiájára” című elő-
terjesztés napirendről történő levételére vonatkozó 
indítványt.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

61/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

 1/a. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Egészségpoliti-
kai és Szociális Bizottsága tagjainak módosítására.

 1/b. Javaslat bizottsági és felügyelőtanácsi tagcse-
rére, valamint az ahhoz kapcsolódó SZMSZ-
módosításra.

 1/c. Javaslat a Petőfi  Csarnok Nonprofi t Kft. felügyelő-
bizottsági elnökét érintő személyi kérdésre.

 1/d. Javaslat felügyelőbizottsági tagcserére a Budapesti 
Közlekedési Központ Zrt.-nél.

 2. Együttműködési megállapodás a Budapesti Keres-
kedelmi és Iparkamara, valamint a Fővárosi Önkor-
mányzat között.

 3. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkor-
mányzatokat osztottan megillető bevételek 2011. 
évi megosztásáról szóló rendelettervezet. 

 4. Javaslat 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 te-
rületén történő megállapításáról, továbbá a díjalkal-
mazás feltételeiről szóló 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. 
rendelet módosításáról szóló egyes önkormányzati 
rendeletek hatályon kívül helyezésére.

 5. A 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosítá-
sa.

 6. Budapest Főváros szmogriadótervéről szóló 
69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítása.

 7. Javaslat a díszpolgári cím adományozásáról szóló 
26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításá-
ra.

 8.  Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tu-
lajdonában álló cégek vállalatbiztonsági politikájá-
ra és stratégiájára. 

 9. A BÖP Kft. társasági szerződés elfogadásához meg-
hozandó döntés. 

10. FIMŰV Zrt. 2011. évi Éves Közszolgáltatási Szer-
ződése. 

11.  BFVK Zrt. 2011. évi Éves Közszolgáltatási Szerző-
dése. 

12.  A Budapesti Közlekedés-Szervező Nonprofi t Kft. 
kapcsán meghozandó döntések. 

13. Javaslat a fővárosi közlekedési intézményrendszer 
átalakításának folytatásához szükséges döntésekre.

14.  Budapest Szíve Program – Reprezentatív Kaputér-
ség II. ütemének műszaki változása. 

15.  Javaslat a „Rákoskeresztúri autóbuszfolyosó kiala-
kítása” c., KMOP-2.3.1/A-2008-0001 sz. projekt 
támogatási szerződésének 2. sz. módosítására. 

16.  Javaslat „A budapesti közösségi közlekedés fej-
lesztése – a Szentmihályi úton buszsáv kialakí-
tása útpálya-szélesítéssel” című, KMOP-2008-
2.3.1/B-08-2009-0010 számú projekt támogatási 
szerződésének 1. sz. módosítására. 

17.  A „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és 
kapcsolódó létesítményei” projekt véghatáridejét 
érintő döntési javaslat – EU Bizottság határozatá-
val kapcsolatos kötelezettségvállalások, a beruhá-
zási engedélyokirat 7. sz. módosítása. 

18.  A 2592/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozattal elfo-
gadott megállapodás módosítása. 

19.  Új Budapest Portál kialakítása. 
20.  Közterületeket érintő tulajdonosi hozzájárulások.
21.  A Fővárosi Önkormányzat UITP (Nemzetközi Tö-

megközlekedési Szövetség) szervezeti tagságának 
átruházása a Budapesti Közlekedési Központra. 

22.  Javaslat az FKF Zrt. által a vörösiszap-katasztrófa 
elhárításában való részvétel költségeinek kiszámlá-
zására.

23.  Bp. XIV., Cinkotai út 128–140. sz. alatti 31267/108 
hrsz.-ú ingatlan értékesítése. 

24.  A Bp. XIV., Olof Palme sétány 3. sz. alatti ingatlan 
(volt Hungexpo-épületek) bérleti szerződése. 

25.  Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elő-
vásárlási jog gyakorlása tekintetében. 

26.  A Fővárosi Vízművek Zrt. 2011. január 21-ei 
felfüggesztett közgyűlése. 

27.  Javaslat a 3 db bérlőjelölési jogú lakásra, jogi sze-
mélyek részére kiírt lakáspályázat eredményére. 

28.  Javaslat a Fővárosi Városrehabilitációs Keret haté-
konyabb működésére és felhasználására. 

29.  Javaslat a TISZK Nonprofi t Kft.-k végelszámolásá-
hoz kapcsolódó döntések meghozatalára. 

30.  Javaslat a Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közala-
pítvány megszüntetésére.
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31.  Javaslat a TÁMOP-2.2.3/B-09/1-2009-0001 azono-
sító számú projekt támogatási szerződésének fel-
bontására. 

32.  Javaslat a Fővárosi Sportintézetek egyes munkafel-
adatainak külső vállalkozás által történő ellátásának 
engedélyezésére. 

33. Javaslat az Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai 
Centrum egyes munkafeladatainak külső vállalko-
zás által történő ellátásának engedélyezésére.

34.  Javaslat a Honvéd Zrínyi SE pályázati támogatásá-
nak visszavonására. 

35.  Javaslat a teljesítménymotivációs pályázat támoga-
tási szerződésének módosítására. 

36.  Javaslat a költségvetési szervként működő előadó-
művészeti szervezetek Mt. hatálya alá tartozó veze-
tői munkaszerződéseinek módosítására. 

37.  Javaslat a „FÁNK hőellátása termálvízzel” európai 
uniós pályázati támogatással megvalósuló projekt 
előirányzatának jóváhagyására. 

38.  Javaslat a Centrál Színház Nonprofi t Kft. és az Or-
gonás Bt. között megkötendő szerződésekkel kap-
csolatos döntésekre. 

39.  Javaslat a Madách Színház Nonprofi t Kft. ügyveze-
tője külföldi kiküldetésével kapcsolatos döntésre. 

40.  Javaslat a Madách Színház Nonprofi t Kft. ügyveze-
tőjének további munkavégzésre irányuló jogviszo-
nyával kapcsolatos döntésre. 

41.  Javaslat a Madách Színház Nonprofi t Kft. Szerve-
zeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására.

42.  Javaslat a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofi t 
Kft. ügyvezetője külföldi kiküldetéseivel kapcsola-
tos döntésre.

43.  Javaslat az Örkény István Színház Nonprofi t Kft. 
felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyására. 

44.  Javaslat az Örkény István Színház Nonprofi t Kft. 
Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváha-
gyására.

45.  Javaslat az Örkény István Színház Nonprofi t Kft. 
ügyvezetőjének további munkavégzésre irányuló 
jogviszonyával kapcsolatos döntésre. 

46.  Javaslat tulajdonosi nyilatkozat megtételére az Óbu-
dai Gázgyár gázmasszatározó tartályok kármentesí-
tési munkáival kapcsolatban. 

47.  Javaslat a Budapest Főváros Környezetvédelmi 
Alapjának 2008. évi pályázatából egyedi támogatás 
útján elnyert támogatás szakmai és pénzügyi elszá-
molás jóváhagyására – OMSZ. 

48.  Javaslat a Fővárosi Közterület-felügyelet alapító 
okiratának, valamint Szervezeti és Működési Sza-
bályzatának módosítására. 

49.  Javaslat a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság teljesít-
mény-követelményeinek alapját képező kiemelt cé-
lok meghatározására. 

50.  Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és Bu-
dapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közöt-
ti, a közterület-felügyeleti feladatok átadás–átvéte-
léről, ellátásáról szóló megállapodás megkötésére. 

51.  Javaslat a fővárosi önkormányzati biztosi névjegy-
zék bővítésére és a Károlyi Sándor Kórház és Ren-
delőintézethez önkormányzati biztos kirendelésére.

52.  Javaslat a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavé-
delmi Központ Kht. „v. a.” 2009.08.01.–2010.07.31. 
közötti időszak közhasznú éves beszámolójának el-
fogadására. 

53.  Előterjesztés a Fővárosi Önkormányzat Uzsoki ut-
cai Kórház  2009. évi prevenciós szűrőprogramjá-
nak elszámolására. 

54.  Javaslat a Budapesti Egészségközpont Zrt. és a Fő-
városi Központi Egészségügyi Beszerző és Szerve-
ző Kft. egyesülésére. 

55.  Bírósági ülnökválasztás során alkalmazandó szem-
pontrendszer.

56.  Javaslat a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú 
Nonprofi t Kft. Felügyelőbizottsága ügyrendjének 
elfogadására. 

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

58.  Javaslat intézményvezető felmentésére. 
59.  Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Be-

tegek Otthona (9971 Szentgotthárd, Hunyadi János 
u. 29.) intézményvezetői munkakörének betöltésére 
kiírt pályázat eredményére. 

60.  „A budapesti Margit híd pillérszobrainak restaurá-
lása, valamint a hiányzó „Hercules” szobor rekonst-
rukciója” tárgyú közösségi eljárási rend szerinti, 
nyílt közbeszerzési eljárás indításának jóváhagyá-
sa. 

61.  Közbeszerzési eljárás eredményhirdetési időpontjá-
nak elhalasztása. 

62.  „A Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 
c. projektek I. ütemének kivitelezési munkái” tár-
gyú, nemzeti eljárási rend szerinti, általános egy-
szerű közbeszerzési eljárás indításának jóváhagyá-
sa. 

63.  A BFVK Zrt. és a FIMŰV Zrt. egyesülése. 
64.  Hetei Ferenc szakosított szociális intézményi elhe-

lyezési ügye. 

A napirend 1/a. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat Egészségpolitikai és Szociális Bizottsága tagjai-
nak módosítására. 

Előadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

62/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
a Fővárosi Önkormányzat Egészségpolitikai és 
Szociális Bizottságából visszahívja Hidasi Gábor 
nem képviselő bizottsági tagot.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 
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63/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
A Fővárosi Önkormányzat Egészségpolitikai és 
Szociális Bizottságába megválasztja nem képviselő 
bizottsági tagnak Rácz Bélát.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

A napirend 1/b. pontja: Javaslat bizottsági és 
felügyelőtanácsi tagcserére, valamint az ahhoz kapcso-
lódó SZMSZ módosításra. 

Előadó: Németh Zoltán

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

64/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
az Egészségpolitikai és Szociális Bizottságba dr. 
Szentes Tamás helyett dr. Velkey Györgyöt választ-
ja a bizottság tagjának és elnökének 2011. február 
1-jei hatállyal.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

65/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottságba dr. Szentes Ta-
más helyett dr. Velkey Györgyöt a bizottság tagjá-
nak 2011. február 1-jei hatállyal megválasztja.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

66/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
A Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített 
Kórházak Felügyelőtanácsába dr. Szentes Tamás 
helyett, 2011. február 1-jei hatállyal dr. Velkey 
Györgyöt választja meg elnöknek.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

67/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
A Szent Imre Kórház Felügyelőtanácsába dr. Szen-
tes Tamás helyett, 2011. február 1-jei hatállyal dr. 
Velkey Györgyöt delegálja tagnak.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

68/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
A Szent István és Szent László Kórház felügyelőta-
nácsába dr. Szentes Tamás helyett Szentkirályi Ale-
xandrát delegálja a felügyelőtanács tagjának, egyi-
dejűleg a felügyelőtanács jelenlegi tagját, Ughy 
Attilát a felügyelőtanács elnökének választja meg, 
2011. február 1-jei hatállyal.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

A napirend 1/c. pontja: Javaslat a Petőfi  Csarnok 
Nonprofi t Kft. felügyelőbizottsági elnökét érintő szemé-
lyi kérdésre.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

69/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
dr. Hrutka Zsoltot visszahívja a Petőfi  Csarnok 
Nonprofi t Kft. felügyelőbizottsági elnöki tiszt-
ségéből, és helyette Lukoczki Károlyt választ-
ja meg a többi taggal megegyező időpontig a 
felügyelőbizottság új elnökévé.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

A napirend 1/d. pontja: Javaslat felügyelőbizottsági 
tagcserére a Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-nél.

Előadó: Szabó György

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

70/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
Szabó Györgyöt visszahívja a BKK Budapesti 
Közlekedési Központ Zrt. felügyelőbizottsági tagi 
tisztségéből és helyette dr. Kalina Györgyöt vá-
lasztja meg a többi taggal megegyező időpontig a 
felügyelőbizottság tagjává.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

A napirend 2. pontja: Együttműködési megállapodás 
a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Fő-
városi Önkormányzat között.

Előadó: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

71/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
úgy dönt, hogy megköti az 1. sz. melléklet szerin-
ti tartalommal az együttműködési megállapodást a 
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara és a Fővá-
rosi Önkormányzat között, egyidejűleg felkéri a fő-
polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

A napirend 3. pontja: A Fővárosi Önkormányzatot és 
a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevéte-
lek 2011. évi megosztásáról szóló rendelettervezet.

Előadó: dr. Bagdy Gábor



690 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2011. április 4.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 3/2011. (II. 8.) önkormányzati rendele-
tét a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkor-
mányzatokat osztottan megillető bevételek 2011. 
évi megosztásáról.

A napirend 4. pontja: Javaslat az önkormányzati tu-
lajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az ön-
kormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szenny-
vízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb 
hatósági díjának Budapest főváros közigazgatási terü-
letén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás 
feltételeiről szóló 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról szóló egyes önkormányzati rendeletek hatá-
lyon kívül helyezésére.

Előadó: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a 4/2011. (II. 1.) Főv. Kgy. rendeletet 
az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgál-
tatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdo-
nú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, 
szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósá-
gi díjának Budapest főváros közigazgatási területén 
történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás 
feltételeiről szóló 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rende-
let módosításáról szóló egyes önkormányzati ren-
deletek hatályon kívül helyezéséről.

A napirend 5. pontja: 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. 
rendelet módosítása.

Előadó: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztői kiegészítéssel megalkotja 5/2011. 
(II. 15.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Ön-
kormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tu-
lajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 
28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 1. számú 
melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 6. pontja: Budapest Főváros 
szmogriadótervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. 
rendelet módosítása.

Előadó: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

72/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
nem fogadja el Somfai Ágnes módosító javaslatát, 
mely szerint:
„Az előterjesztésben szereplő 1-es melléklet a kö-
vetkezőképpen módosul:

2. § (1) Szmoghelyzet: …….. A szálló porra (PM10) 
vonatkozó riasztási fokozat elrendeléséhez és meg-
szüntetéséhez az Országos Meteorológiai Szolgálat 
(továbbiakban: OMSZ) által kiadott meteorológiai 
előrejelzése is szükséges.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

73/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
felkéri a főpolgármestert, vizsgáltassa meg, hogy 
a gépjármű forgalom által kibocsátott károsanyag- 
mennyiség azonnali csökkentése érdekében – szük-
ség esetén – bevezethető-e az ingyenes tömegköz-
lekedés a szmogrendeletben meghatározott riasztási 
fokozattal érintett napokon.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tarlós István 

74/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, vizsgáltassa meg, hogy 
a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló köz-
szolgáltató cégek munkavédelmi szabályzataiban 
megfelelő módon van-e kezelve a munkavállalók 
egészségének védelme szmoghelyzetben történő 
munkavégzés esetén.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tarlós István 

75/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, vizsgáltassa meg, hogy 
a Nyugat-Európa több nagyvárosában sikeresnek 
bizonyult környezetvédelmi zónarendszer megho-
nosításának milyen feltételei vannak, egyúttal kéri, 
hogy a bevezetésre vonatkozó javaslatokat terjesz-
sze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2011. október 31.
Felelős: Tarlós István 

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztői kiegészítéssel megalkotja 6/2011. 
(II. 15.) önkormányzati rendeletét Budapest fővá-
ros szmogriadótervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) 
Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 1. számú mel-
léklet szerinti tartalommal. 

A napirend 7. pontja: Javaslat a díszpolgári cím 
adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. ren-
delet módosítására.

Előadó: Csomós Miklós

A Fővárosi Közgyűlés

a befogadott módosításokkal megalkotja 7/2011. 
(II. 1.) önkormányzati rendeletét a díszpolgári cím 
adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. 
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Kgy. rendelet módosításáról az 1. számú melléklet 
szerinti tartalommal. 

A napirend 8. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat kizárólagos tulajdonában álló cégek vállalat-
biztonsági politikájára és stratégiájára.

Előadó: Tarlós István, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

76/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
elfogadja a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tu-
lajdonában lévő vállalatok biztonságpolitikájával 
és stratégiájával kapcsolatos tulajdonosi irányelve-
ket és követelményeket rögzítő előterjesztést.
Ennek egységes érvényesülése és végrehajtása ér-
dekében mint tulajdonos, kötelezi a vállalatok ve-
zetését, hogy végezzék el a szükséges és indokolt 
szervezeti és szabályozási feladatokat.

Határidő: 2011. március 31.
Felelős: Tarlós István főpolgármester útján dr. György 

István főpolgármester-helyettes

77/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
A 76/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. határozat egységes 
végrehajtása érdekében megbízza a Fővárosi Biz-
tonsági Iroda Közhasznú Nonprofi t Kft.-t, hogy 
gondoskodjon a vállalatvezetők megfelelő felkészí-
téséről.

Határidő: 2011. február 28.
Felelős: a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú 

Nonprofi t Kft. ügyvezetője

78/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
A 76/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. határozat egységes 
végrehajtása érdekében megbízza a Fővárosi Biz-
tonsági Iroda Közhasznú Nonprofi t Kft.-t, hogy 
gondoskodjon a biztonsági szervezetek vezetőinek 
részletes, szakmaspecifi kus és teljes körű felkészí-
téséről.

Határidő: 2011. február 28.
Felelős: a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú 

Nonprofi t Kft. ügyvezetője

79/2011.(I. 31.) Főv. Kgy. h. 
A 76/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. határozat egységes 
végrehajtása érdekében megbízza a Fővárosi Biz-
tonsági Iroda Közhasznú Nonprofi t Kft.-t, hogy 
működjön közre az új vagy módosuló biztonsági 
szervezetek vállalati dokumentumokban (SZMSZ, 
munkaköri leírások) történő szabályozásának kiala-
kításában.

Határidő: 2011. február 15.
Felelős: a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú 

Nonprofi t Kft. ügyvezetője

A napirend 9. pontja: A BÖP Kft. társasági szerző-
dés elfogadásához meghozandó döntés.

Előadó: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

80/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) be-
kezdésében foglaltak alapján elfogadja a BÖP Kft. 
társasági szerződésének 1. számú melléklet szerinti 
módosítását, és úgy dönt, hogy a BÖP Kft. soron 
következő taggyűlésén Budapest Főváros Önkor-
mányzat képviselője kötött mandátummal eljárva 
„igen” szavazatával ezt a döntést támogassa.

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

81/2011. (I. 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 elviekben egyetért 
azzal, hogy a BÖP Kft. a gazdasági társaságokról 
szóló 2006. évi IV. törvény 67. § (4) bekezdése sze-
rint szétválással alakuljon át oly módon, hogy az 
átalakulása eredményeként létrejöjjön a Fővárosi 
Parkolási Eszközkezelő Kft., amely a Fővárosi Ön-
kormányzat 100%-os tulajdonába kerülne, míg a 
BÖP Kft. 510 000 Ft-os törzstőkével a három tag 
önkormányzat egyenlő tulajdonában maradna.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

A napirend 10. pontja: FIMŰV Zrt. 2011. évi Éves 
Közszolgáltatási Szerződése.

Előadó: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

82/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
jóváhagyja és megköti az előterjesztés melléklete 
szerint a FIMŰV Zrt. 2011. évi Éves Közszolgálta-
tási Szerződését, egyidejűleg felkéri a főpolgármes-
tert a szerződés aláírására. 

Határidő: 2011. január 31.
Felelős: Tarlós István

83/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
Úgy dönt, hogy a FIMŰV Zrt. egyéb tevékenységé-
ből származó 15 981 E Ft nyereséget a Társaság a 
saját tulajdonában lévő ingatlan részleges felújítá-
sának, valamint a várható székhelyváltozással ösz-
szefüggő beruházás fi nanszírozására használja fel, 
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és nem csökkenti ezzel az összeggel a kompenzá-
ció igényt.

Határidő: 2011. január 31.
Felelős: Tarlós István

A napirend 11. pontja: BFVK Zrt. 2011. évi Éves 
Közszolgáltatási Szerződése.

Előadó: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

84/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
jóváhagyja és megköti az előterjesztés pontosított 
1. számú melléklete szerint a BFVK Zrt. 2011. évi 
Éves Közszolgáltatási Szerződését azzal a kiegészí-
téssel, hogy a Főpolgármesteri Hivatal a szükséges 
telekkönyvi pontosításokat vezesse át. Egyidejűleg 
felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő: 2011. január 31.
Felelős: Tarlós István

85/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a BFVK Zrt. Igazgatóságát, hogy a Társaság 
vezérigazgatója, vezérigazgató-helyettese és vezető 
állású munkavállalói ösztönzési rendszerében pré-
miumfeladatként szerepeltesse a közszolgáltatási 
tevékenység keretében az adott évi értékesítési terv 
teljesítését, továbbá az egyéb tevékenység fejlesz-
tését.

A napirend 12. pontja: A Budapesti Közlekedés-
Szervező Nonprofi t Kft. kapcsán meghozandó döntések.

Előadó: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

86/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
egyetért azzal, hogy a Főpolgármesteri Hivatal de-
legáltja a BKSZ Budapesti Közhasznú Kft. taggyű-
lésén „igen” szavazatával támogassa a Társaság 
végelszámolás útján történő jogutód nélküli meg-
szüntetését, az alábbiak szerint:
• a végelszámolás kezdő időpontja: 2011. március 1.
• a végelszámolás befejezésének kitűzött határide-

je: 2011. augusztus 31.
• végelszámoló: Kéthelyi József jelenlegi ügyve-

zető, ezzel egyidejűleg ügyvezetői megbízatása 
megszűnik, továbbá munkaszerződését a felek 
közös megegyezéssel megszüntetik 2011. febru-
ár 28. napjával, a végelszámolást 2011. március 
1-jétől az 1. sz. mellékletben csatolt megbízási 
szerződés alapján látja el.

Határidő: a BKSZ Kft. taggyűlésének következő ülé-
se

Felelős: Tarlós István

87/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
Egyetért azzal, hogy a Főpolgármesteri Hivatal 
delegáltja a BKSZ Budapesti Közhasznú Kft. tag-
gyűlésén „igen” szavazatával támogassa a társasági 
szerződés 10. sz. módosítását a 2. sz. melléklet sze-
rinti tartalommal.

Határidő: a BKSZ Kft. taggyűlésének következő ülése
Felelős: Tarlós István

88/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKSZ Kft. meg-
szűnését követően megmaradó vagyon felosztásá-
ról készített javaslatot a BKSZ Kft. taggyűlése elő-
terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2011. június 20.
Felelős: Tarlós István

A napirend 13. pontja: Javaslat a fővárosi közle-
kedési intézményrendszer átalakításának folytatásához 
szükséges döntésekre.

Előadó: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

89/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
úgy dönt, hogy az előterjesztésben felsorolt, Fő-
városi Önkormányzat mint kedvezményezett irá-
nyításával folyó közlekedésfejlesztési tartalmú 
ERFA-projektek, azaz a Rákoskeresztúri autóbusz-
folyosó kialakítása, Budapest XXI. kerület, Csepe-
li gerincút (I. ütem), A budapesti Margit híd felújí-
tása, Haladási feltételek javítása a Baross utcában, 
Buszsávhosszabbítás a Mészáros u.–Győző u. út-
vonalon, Budapest Főváros – Nagykörút előnyben 
részesítés, Budapest Főváros – XI. Régi Budaörsi 
út (Virágpiac–Gazdagréti út) – buszsáv kialakítása 
útszélesítéssel, Haladási feltételek javítása a Buda-
örsi és Hegyalja úton, Szentmihályi úton buszsáv 
kialakítása útpálya-szélesítéssel, Budapesti kerék-
párforgalmi hálózat fejlesztése – XXI. Ady Endre 
út, Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 
– XXI. Szabadkikötő út, Budapesti kerékpárforgal-
mi hálózat fejlesztése – XVII. Pesti út (501. utca–
Ferihegyi út között), Budapesti kerékpárforgalmi 
hálózat fejlesztése – XI. Bogdánfy utca, Budapesti 
kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése – 6. III. Bécsi 
út–Nagyszombat utca útvonal, Budapesti kerék-
párforgalmi hálózat fejlesztése – 7. XVII. Pesti út 
2. (Ferihegyi út–Hegyalatti u. között), Budapes-
ti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése – X. Fehér 
út–Albertirsai út, Budapest Szíve Program – Rep-
rezentatív kaputérség kiépítése, I. ütem, Budapest 
Szíve Program – Hídfőterek és új pesti korzó kiépí-
tés, I. ütem – 3. sz. főforgalmi út melletti lakóterület 
zaj elleni védelme (0011/2005-1/ÖP-1), A budapes-
ti közösségi közlekedés fejlesztése – a Pesti úton 
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buszsáv kialakítása útpálya-szélesítéssel (KMOP-
2008-2.3.1/B-08-2009-0006), továbbá a fenntartá-
si időszakban tartó Dél-budai tehermentesítő út III. 
szakasz (Andor utca–Galvani út) kiépítése, illetve 
Budapest, Szabadság híd rekonstrukciója (KMOP-
2.1.1/A-2008-0002) projektek megvalósításával 
kapcsolatos projektmenedzsment-feladatokat a jö-
vőben a BKK Zrt. útján kívánja ellátni.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

90/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy az átadással kap-
csolatos előkészületeket végeztesse el, és az erre 
vonatkozó részletes javaslatokat terjessze a Fővá-
rosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. februári ülése
Felelős: Tarlós István 

91/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. közszol-
gáltatási keretszerződését és 2011. évi közszolgálta-
tási szerződését terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a keretszerződést a Fővárosi Közgyűlés 
2011. februári ülésére, a 2011. évi szerződést a 
költségvetéssel egyidejűleg

Felelős: Tarlós István 

92/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja az 1127/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határo-
zatát oly módon, hogy a BKV Zrt. helyett a hatá-
rozatban BKK Zrt. értendő, így a projekt kedvez-
ményezettje a BKV Zrt. helyett a BKK Zrt. legyen, 
és a projekt önrészéhez szükséges forrást a Fővá-
rosi Önkormányzat a BKV Zrt. helyett a BKK Zrt. 
számára biztosítja, egyebekben a határozatát fenn-
tartja, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy a 
projekt megvalósításához szükséges önrészt a 2011. 
évi költségvetésben biztosítsa.

Határidő: azonnal, illetve a 2011. évi költségvetés be-
nyújtásáig

Felelős: Tarlós István 

93/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
Visszavonja az 1129/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határo-
zatát és felkéri a főpolgármestert, hogy „Az 1-es és 
3-as villamosvonalak továbbfejlesztésének I. üteme 
a budapesti, körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesz-
tésének részeként” című projekt saját forrásának fi -
nanszírozásáról szóló, a Fővárosi Önkormányzat és 
a BKK Zrt. között megkötendő „Pénzeszköz-átadási 
megállapodás”-t készítse el, és azt a KözOP támoga-
tási döntést követően jóváhagyás és megkötés végett 
terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: Fővárosi Közgyűlésnek a Kormány dönté-
sét követő ülése

Felelős: Tarlós István 

94/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja az 1130/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. hatá-
rozatának b) pontját oly módon, hogy „Az 1-es és 
3-as villamosvonalak továbbfejlesztésének I. üteme 
a budapesti, körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesz-
tésének részeként” projekt esetében a kiviteli tervek 
elkészíttetéséért a BKK Zrt. felelős, a vállalkozásba 
adás módját (kivitelezéssel együttesen vagy külön 
eljárásban) pedig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
véleményét kikérve határozza meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

95/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
Úgy dönt, hogy az 1131/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. 
határozata alapján előkészítés alatt álló villamos és 
trolibusz járműbeszerzésre irányuló európai uniós 
projekt további előkészítési feladatait a BKK Zrt. 
végezze, és felkéri a főpolgármestert, hogy az elő-
készített, részletes megvalósíthatósági tanulmány-
nyal alátámasztott projektjavaslatot terjessze elő a 
lehető legkorábbi időpontban, de legkésőbb a Fő-
városi Közgyűlés áprilisi ülésére.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés áprilisi ülése
Felelős: Tarlós István 

96/2011.(I. 31.) Főv. Kgy. h. 
Visszavonja az 1274/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy., 
1275/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. és az 1364/2009. 
(X. 12.) Főv. Kgy. határozatait, egyben alapí-
tói jogkörében eljárva – fi gyelemmel az 1992. évi 
XXXVIII. törvény 100/N. § (7) bekezdésére is – 
utasítja a BKK Zrt. vezető tisztségviselőit, hogy 
a visszavont határozatokban foglalt, KözOP kere-
tében megvalósítandó közlekedésfejlesztési pro-
jektek előkészítésére vonatkozó támogatási ké-
relmeket – azok szükséges mértékű átdolgozását 
követően – a BKK Zrt. nyújtsa be, ezenfelül pedig 
nyújtson be további projekt-előkészítési kérelme-
ket a közlekedési intézményrendszer fejlesztésének 
(BKK szervezetfejlesztés) támogatására és a fővá-
rosi intelligens közlekedés (behajtási díj, elektroni-
kus jegyrendszer, FUTÁR II., stb.) előkészítési fel-
adatainak vonatkozásában.

Határidő: 2011. február 28.
Felelős: Tarlós István 

97/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
Az 1823/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. határozattal el-
fogadott, Budapest közlekedési intézményrendsze-
rének átalakítására vonatkozó koncepció alapján, 
alapítói jogkörében eljárva – fi gyelemmel az 1992. 
évi XXXVIII. törvény 100/N. § (7) bekezdésére is 
– utasítja a BKV Zrt. vezető tisztségviselőit, hogy 
– tegyenek meg minden szükséges előkészületet 
annak érdekében, hogy a Társaság részvényei – erre 
vonatkozó későbbi alapítói döntés esetén – a BKK 
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Zrt.-be nem pénzbeli hozzájárulásként apportálha-
tók legyenek a Fővárosi Önkormányzat részéről;
– tegyenek meg minden szükséges előkészületet 
annak érdekében, hogy a Társaság szolgáltatáster-
vezési, szolgáltatásfejlesztési, utastájékoztatási, 
forgalomfelügyeleti és -irányítási, jegy- és bérlet-
értékesítési, illetve -ellenőrzési, tarifapolitikai fel-
adatai és szervezetei – a központi támogató szerve-
zetek arányos részével együtt –, továbbá a kiemelt 
közlekedésfejlesztési projektek (pl. FUTÁR, Budai 
fonódó villamoshálózat megteremtése, 1-es és 3-as 
villamos vonalak fejlesztése, 42-es villamos fej-
lesztése stb.) a BKK Zrt.-hez átadásra kerülhesse-
nek 2011 folyamán;
– gondoskodjanak a fejlesztési projektek, különö-
sen az 1-es és 3-as villamos vonalak fejlesztése, 
42-es villamos fejlesztése, illetve a járműállomány 
fejlesztése projektek tárgyában az elkészült doku-
mentációk BKK Zrt. részére történő átadásáról;
– minden, 2011. február 1. után megkötött szerző-
désben és más kötelezettségvállalás során alkalmaz-
zanak olyan rendelkezéseket, melyek biztosítják és 
elősegítik, hogy a szerződés a fenti átalakulási fo-
lyamattal összhangban legyen és azt ne akadályoz-
za, hátráltassa; továbbá ugyanezen cél érdekében a 
hatályos szerződések tekintetében is kezdjenek tár-
gyalásokat a jogszabályi előírások betartása mel-
lett;
– kezdjék meg a BKV Zrt. szervezeti átalakítását 
oly módon, hogy a Társaság a jövőben kizárólag 
tömegközlekedés-üzemeltető társaságként működ-
jön, a BKK Zrt. szakmai és megrendelői irányítása 
mellett.

Határidő: 2011. február 23.
Felelős: Tarlós István 

98/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
Az 1823/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. határozattal el-
fogadott, Budapest közlekedési intézményrendsze-
rének átalakítására vonatkozó koncepció alapján, 
alapítói jogkörében eljárva – fi gyelemmel az 1992. 
évi XXXVIII. törvény 100/N. § (7) bekezdésére is 
– utasítja a BKK Zrt. vezető tisztségviselőit, hogy 
– tegyenek meg minden szükséges intézkedést az 
1823/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfoga-
dott, Budapest közlekedési intézményrendszerének 
átalakítására vonatkozó koncepció végrehajtása ér-
dekében;
– tegyenek meg minden szükséges előkészületet an-
nak érdekében, hogy a BKV Zrt. részvényei – erre 
vonatkozó későbbi alapítói döntés esetén – a BKK 
Zrt.-be nem pénzbeli hozzájárulásként apportálha-
tók legyenek a Fővárosi Önkormányzat részéről;
– tegyenek meg minden szükséges előkészületet 
annak érdekében, hogy a BKV Zrt. szolgáltatás-

tervezési, szolgáltatásfejlesztési, utastájékoztatási, 
forgalomfelügyeleti és -irányítási, jegy- és bérlet-
értékesítési, illetve -ellenőrzési, tarifapolitikai fel-
adatai és szervezetei – a központi támogató szerve-
zetek arányos részével együtt –, továbbá a kiemelt 
közlekedésfejlesztési projektek (pl. FUTÁR, Budai 
fonódó villamoshálózat megteremtése, 1-es és 3-as 
villamosvonalak fejlesztése, 42-es villamos fejlesz-
tése stb.) a BKK Zrt.-hez átadásra kerülhessenek 
legkésőbb 2011 folyamán;
– működjenek közre a BKV Zrt. szervezeti átalakí-
tásában oly módon, hogy a BKV Zrt. a jövőben ki-
zárólag tömegközlekedés-üzemeltető társaságként 
működjön, a BKK Zrt. szakmai és megrendelői irá-
nyítása mellett;
– tegyenek meg minden szükséges előkészületet az 
előterjesztés 89/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. határoza-
tával átadásra kijelölt projektek menedzsmentjének 
fogadására, a feladatellátás körülményeinek megte-
remtésére.

Határidő: 2011. február 23.
Felelős: Tarlós István 

99/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy amennyiben Buda-
pest Főváros Önkormányzata és a Budapest Fővá-
ros II. kerület Önkormányzata a Budai fonódó vil-
lamoshálózat megteremtése kiemelt közlekedési 
projekt vitás részeiről nem tud megállapodni 2011. 
március végéig, akkor az uniós források megfelelő 
célra történő felhasználása érdekében indítsa meg a 
szükséges és lehetséges jogi eljárásokat a Budai fo-
nódó villamoshálózat jelen pályázati keretek, vagy 
új projekt keretében történő megvalósítása érdeké-
ben.
Egyben felkéri a főpolgármestert, hogy a Moszkva 
tér közlekedési és kapcsolódó térfelszíni rekonst-
rukciója kiemelt projektként történő megvalósítása 
érdekében a megvalósítás ütemezésére vonatkozó 
előterjesztést 2011. május 31-ig terjessze a Fővá-
rosi Közgyűlés elé.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésnek meg-
felelően a végrehajtáshoz szükséges előkészülete-
ket végeztesse el, és a részletes döntési javaslatokat 
terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2011. május 31.
Felelős: Tarlós István

 napirend 14. pontja: Budapest Szíve Program – Rep-
rezentatív kaputérség II. ütemének műszaki változása.

Előadó: dr. György István

Javaslat a fővárosi közlekedési intézményrendszer 
átalakításának folytatásához szükséges döntésekre.

Előadó: dr. György István
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

100/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
a 29/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási 
határidejét 2011. február 28-ra módosítja. 

Budapest Szíve Program – Reprezentatív kaputér-
ség II. ütemének műszaki változása.

Előadó: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

101/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
visszavonja a Budapest Szíve Program Reprezen-
tatív kaputérség kiépítése II. ütem (KMOP-5.2.2/
A-10-2f-2010-0001) című kiemelt projektjavasla-
tot. Felkéri a főpolgármestert, hogy tájékoztassa a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Opera-
tív Programok Irányító Hatóság és a Pro Régió Fej-
lesztési Ügynökség vezetőjét a jelenlegi projektja-
vaslat visszavonásáról.

Határidő: 2011. január 31.
Felelős: Tarlós István

102/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
Elfogadja az előterjesztésben foglaltaknak megfe-
lelően az új projektötlet tartalmát, és felkéri a fő-
polgármestert, hogy nyújtsa be az új projektötle-
tet a KMOP-2010-5.2.2/A jelű, Budapesti integrált 
városfejlesztési program – Budapest városközpont 
című konstrukció keretében Budapest Szíve Prog-
ram Reprezentatív kaputérség kiépítése II. ütem 
címmel.

Határidő: 2011. február 23.
Felelős: Tarlós István

103/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy az új projektötletnek 
megfelelően gondoskodjon a tervek átdolgozásáról 
a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. bevonásával 
és alapítói hatáskörben utasítja annak vezérigazga-
tóját, hogy a projekt előkészítési feladatait és a pro-
jektötlet részletes kidolgozását végezze el. 

Határidő: 2011. február 23.
Felelős: Tarlós István

104/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy tájékoztassa a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Ope-
ratív Programok Irányító Hatóság és a Pro Régió 
Fejlesztési Ügynökség vezetőjét az új projektötlet 
koncepciójának elfogadásáról, valamint az új pro-
jektötlet mielőbbi benyújtási szándékáról.

Határidő: 2011. január 31.
Felelős: Tarlós István

A napirend 15. pontja: Javaslat a „Rákoske-
resztúri autóbuszfolyosó kialakítása” c., KMOP-
2.3.1/A-2008-0001 sz. projekt támogatási szerződésének 
2. sz. módosítására.

Előadó: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

105/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
jóváhagyja és megköti a KMOP-2.3.1/A-2008-0001 
azonosítószámú, „Rákoskeresztúri autóbuszfolyosó 
kialakítása” c. projekt 2. sz. támogatási szerződés 
módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete sze-
rinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert an-
nak aláírására. 

Határidő: 2011. február 10.
Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: Javaslat „A budapesti közös-
ségi közlekedés fejlesztése – a Szentmihályi úton busz-
sáv kialakítása útpálya-szélesítéssel” című, KMOP-
2.3.1/B-08-2009-0010 számú projekt támogatási 
szerződésének 1. sz. módosítására.

Előadó: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

106/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
jóváhagyja, megköti „A budapesti közösségi köz-
lekedés fejlesztése – a Szentmihályi úton buszsáv 
kialakítása útpálya-szélesítéssel” című, KMOP-
2.3.1/B-08-2009-0010 azonosítószámú projekt tá-
mogatási szerződésének 1. sz. módosítását az elő-
terjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és 
felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2011. február 11.
Felelős: Tarlós István

107/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2011. évi költ-
ségvetés tervezése során a Közösségi közlekedés 
fejlesztése (Szentmihályi út) feladatot jelen 1. sz. 
támogatási szerződés módosításban foglaltakra te-
kintettel (határidő-módosítás) és a kapcsolódó be-
terjesztett okiratban meghatározott ütemezéssel az 
alábbiak szerint szerepelteti:
a feladat összköltsége változatlanul 237,9 M Ft, 
2011. évi üteme 233,45 M Ft (ebből KMOP 
160,7 M Ft, saját forrás 72,75 M Ft), 2010. decem-
ber 31-éig fennálló halmozott tény: 4,45 M Ft.

Határidő: a 2011. évi költségvetés tervezésével egy-
idejűleg

Felelős: Tarlós István
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108/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja a „Közösségi közlekedés fejlesztése 
(Szentmihályi út)” beruházási feladat engedélyok-
iratának 2. sz. módosítását a 4. sz. melléklet szerinti 
tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert az 
engedélyokirat aláírására.

Határidő: 2011. február 28.
Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: A „Budapesti Központi 
Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” pro-
jekt véghatáridejét érintő döntési javaslat – EU Bizottság 
határozatával kapcsolatos kötelezettségvállalások, a be-
ruházási engedélyokirat 7. sz. módosítása.

Előadó: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

109/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
jóváhagyja a „Budapesti Központi Szennyvíztisz-
tító Telep és kapcsolódó létesítményei” (BKSZT) 
projekt beruházási engedélyokiratának 7. sz. módo-
sítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tar-
talommal, amelynek aláírására felkéri a főpolgár-
mestert.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

110/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja a „Budapesti Központi Szennyvíztisz-
tító Telep és kapcsolódó létesítményei” (BKSZT) 
projekt támogatási szerződésének 2. sz. módosítását 
az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalom-
mal, amelynek aláírására felkéri a főpolgármestert.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

111/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
Egyetért azzal, hogy a Fővárosi Önkormányzat a 
„COL5” projektelem megvalósításához szükséges 
feltételes nyílt közbeszerzési eljárást a vonatkozó 
közbeszerzési és támogatási előírások, illetve eljá-
rási rend szerint elindítsa.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: A 2592/2010. (XII. 15.) Főv. 
Kgy. határozattal elfogadott megállapodás módosítása.

Előadó: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

112/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
módosítja a 2592/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. hatá-
rozattal jóváhagyott, Közlekedésfejlesztési Koordi-

nációs Központ és Budapest Főváros Önkormány-
zata közötti, jelen előterjesztés 3. sz. mellékleteként 
csatolt  megállapodást azzal, hogy a megállapodás 
Preambulum része, 1.1. és 1.2. pontja kiegészül a 
232049/6 és 238024/4 hrsz.-ú ingatlanokkal, továb-
bá az 1.2. pont az ingatlanok beruházás által igény-
bevett területének meghatározásával, a megálla-
podást a módosításokkal jóváhagyja, megköti, és 
annak aláírására felhatalmazza a főpolgármestert.

Határidő: 8 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: Új Budapest Portál kialakí-
tása.

Előadó: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

113/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, és előze-
tes kötelezettséget vállal az Új Budapest Portál ki-
alakítása 30 000 E Ft összegű pénzügyi fedezetének 
a 2011. évi költségvetésben, a „9112 Céltartalékok” 
cím Budapest Portál kialakítása előirányzatán törté-
nő biztosítására.

Határidő: 2011. évi költségvetés elfogadása
Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: Közterületeket érintő tulajdo-
nosi hozzájárulások.

Előadó: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

114/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 16. § (3) és 
(4) bekezdése alapján úgy dönt, hogy az 1. számú 
melléklet szerinti 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 
91, 92, 93, 94, 96, 97, 99, 101, 102 / T sorszámozott 
ügyekben szereplő kérelmezők, beruházók részére 
az egyes sorszámoknál bemutatott kérelmei hez a 
szakmai ügyosztályi javaslatok fi gyelembevételé-
vel, ellenszolgáltatás biztosítása nélkül hozzájárul. 
Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a 2. szá-
mú mellékletben foglalt minta szerint a tulajdonosi 
hozzájárulásokat aláírja. 
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115/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szó-
ló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 16. § (3) és 
(4) bekezdése alapján úgy dönt, hogy az 1. számú 
melléklet szerinti sorszámozott 85, 95 / T ügyekben 
szereplő kérelmezők, beruházók részére az egyes 
sorszámoknál bemutatott kérelmeihez a szakmai 
ügyosztályi javaslatok fi gyelembevételével nem já-
rul hozzá. Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a 
3. számú mellékletben foglalt minta szerint az el-
utasításról szóló értesítő leveleket aláírja.

116/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 16. § (3) és 
(4) bekezdése alapján úgy dönt, hogy az 1. számú 
melléklet szerinti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 24, 25, 98, 100 / 
T sorszámozott ügyekben szereplő kérelmezők, be-
ruházók részére az egyes sorszámoknál bemutatott 
elektronikus hírközlési berendezésekhez kapcsoló-
dó kérelmeihez a szakmai ügyosztályi javaslatok fi -
gyelembevételével hozzájárul. Felhatalmazza a fő-
polgármestert, hogy a 4. számú mellékletben foglalt 
minta szerint a tulajdonosi hozzájárulásokat aláírja.

117/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. 
rendelet 45. § (7) bekezdése alapján a Fővárosi Ön-
kormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tu-
lajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 
28.) Főv. Kgy. rendelet 49. § (1) bekezdés a) pontja 
szerint Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörét 
magához vonja. 

118/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. 
Kgy. rendelet 45. § (7) bekezdése alapján magá-
hoz vont hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az 
alábbi táblázatban felsorolt beruházások vonatko-
zásában a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában 
lévő ingatlanok tulajdonjogának korlátozása mi-
atti kártalanítás összegét az 1867/2008. (XI. 27.) 
Főv. Kgy. határozat mellékletében meghatározot-
taknak, illetve a szolgáltatók által benyújtott adat-
lapok összesítése fi gyelembevételével elfogad-
ja. A jelen előterjesztés 5. számú mellékleteként 
csatolt, vonatkozó kártalanítási megállapodásokat 
jóváhagyja, megköti, és felhatalmazza a főpolgár-
mestert annak aláírására. 

Iktatószám/ sorszám Szolgáltató/ Beruházó neve Beruházás megnevezése, korlátozott 
ingatlanok

Kártalanítási összeg 
(Ft)

20-3725-5/2010.

1/T

Nokia Siemens Traffi COM 
Kft.

Nokia Siemens Traffi COM Kft. 
XI. kerület, Bartók Béla út (hrsz. 4981) 
43–47. számú épület optikai ellátása

140 941 Ft + áfa

20-4211-5/2010.

2/T

Novotron 
Informatikai Zrt.

Novotron Informatikai Zrt. XI. kerület, 
Dombóvári út (hrsz. 4042/91) INFOPARK 
„A” épület optikai ellátása

128 637 Ft + áfa

20-4141-1/2010.

3/T

Magyar Telekom 
Távközlési 
Nyrt. / A-HÍD 
Építő Zrt.

A-HÍD Építő Zrt. XXIII. kerület, 
Nagytétényi úton (hrsz. 231727/1) 
alépítmény-áthelyezés

76 000 Ft + áfa

20-4364-4/2010.

4/T

Magyar Telekom
 Távközlési Nyrt. / 
Főpolgármesteri Hivatal

Főpolgármesteri Hivatal XI. kerület, 
Budaörsi út (hrsz. 1287/3, 907/2), 
Kőérberki út (hrsz. 1090/8) alépítmény- 
áthelyezés buszsáv-kialakítás miatt

térítésmentesen

20-3079-1/2010.

5/T

Magyar Telekom 
Távközlési Nyrt.

Magyar Telekom Távközlési Nyrt.   
I. kerület, Hegyalja út (hrsz. 5960), 
Erzsébet híd és V. ker., Március 15. tér 
(hrsz. 23859) elektronikus hírközlőesz-
köz létesítése

931 991 Ft + áfa

20-1734-1/2010.

6/T

Magyar Telekom 
Távközlési Nyrt.

Magyar Telekom Távközlési Nyrt. 
XXII. kerület, Leányka u. (hrsz. 223558), 
Kossuth Lajos u. (hrsz. 223674), 
Mária Terézia u. (hrsz. 223618/1, 
223618/2), Anna u. (hrsz. 220592) 
elektronikus hírközlőeszköz létesítése

3 521 145 Ft + áfa

(kártalanítási összeg 
befi zetve)

20-2603-1/2010.

7/T

Magyar Telekom 
Távközlési Nyrt. / 
Főpolgármesteri Hivatal

Főpolgármesteri Hivatal II. kerület, Ár-
pád fejedelem útja (hrsz. 13472/2), Margit 
híd Margitsziget közötti szárnyhíd (hrsz. 
23800/8) elektronikus hírközlőeszköz lé-
tesítése

103 800 Ft + áfa

(kártalanítási összeg 
befi zetve)

20-4724-1/2010.

24/T

Magyar Telekom 
Távközlési Nyrt. / BKV 
Zrt. DBR Metró Projekt 
Igazgatóság

BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 
VII. kerület, Thököly út (hrsz. 32955/1, 
32955/2) 4-es metró építése miatt 
elektronikus hírközlőeszköz létesítése

1 545 746 Ft + áfa
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Iktatószám/ sorszám Szolgáltató/ Beruházó neve Beruházás megnevezése, korlátozott 
ingatlanok

Kártalanítási összeg 
(Ft)

20-4725-1/2010.

25/T

Magyar Telekom Távköz-
lési Nyrt. / BKV Zrt. DBR 
Metró Projekt Igazgatóság

BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 
VII. kerület, Thököly út (hrsz. 32955/2) 
4-es metró építése miatt elektronikus 
hírközlőeszköz létesítése

261 820 Ft + áfa

20-1991-12/2010.

100/T

Magyar Telekom Távköz-
lési Nyrt. / Rác Sikló Kft.

Rác Sikló Kft. I. kerület, Hegyalja út 
(hrsz. 6000), Gellérthegy-Citadella 
(hrsz. 5413/3) elektronikus 
hírközlőeszköz létesítése

térítésmentesen

A napirend 21. pontja: A Fővárosi Önkormányzat 
UITP (Nemzetközi Tömegközlekedési Szövetség) szer-
vezeti tagságának átruházása a Budapesti Közlekedé-
si Központra.

Előadó: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

119/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormány-
zata megszünteti a tagságát az UITP Nemzetkö-
zi Tömegközlekedési Szövetségben, és felkéri a 
főpolgármestert az ehhez szükséges intézkedések 
megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

120/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
Tudomásul veszi, hogy a Budapesti Közlekedési 
Központ Zrt. csatlakozik az UITP Nemzetközi Tö-
megközlekedési Szövetséghez.

A napirend 22. pontja: Javaslat az FKF Zrt. által a 
vörösiszap katasztrófa elhárításában való részvétel költ-
ségeinek kiszámlázására.

Előadó: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

121/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
úgy dönt, hogy a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 
által a Devecser, Kolontár térségében 2010. október 
4-én történt gátszakadás során kialakult katasztrófa-
helyzet kárelhárítási munkákban végzett tevékeny-
ség ténylegesen felmerült utókalkulált költséget az 
FKF Zrt. 82 602 455 Ft + áfa értékben számlázza 
ki.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

A napirend 23. pontja: Bp. XIV., Cinkotai út 128–
140. sz. alatti 31267/108 hrsz.-ú ingatlan értékesítése.

Előadó: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

122/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
nem fogadja el Czeglédi János módosító indítvá-
nyát, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés a Fővárosi Önkormányzat 
vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jo-
gok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. 
Kgy. rendelet 18. § b) pontjában meghatározott ha-
táskörében eljárva, a 23. § (3) bekezdése alapján a 
XIV. ker., Cinkotai út 128-140. számú, 31267/108 
hrsz.-ú ingatlan értékesítése tárgyában úgy dönt, 
hogy felkéri a BFVK Zrt.-t, hogy az ingatlan tartós 
bérbe adására írjon ki nyilvános pályázatot. Bizto-
sítva Mozgássérültek Rehabilitációs Központja 
Alapítvány javára a földhasználati jog megváltása 
címen 31 362 135 Ft + áfa megfi zetésének kötele-
zettségével.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

123/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szó-
ló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 18. § b) 
pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, a 
23. § (3) bekezdése alapján a XIV. ker., Cinkotai út 
128–140. számú, 31267/108 hrsz.-ú ingatlan érté-
kesítése tárgyában úgy dönt, hogy az ingatlan tulaj-
donjogának értékesítésére lefolytatott nyilvános pá-
lyázati eljárást a pályázati kiírás 1.4. pontja alapján 
eredménytelennek nyilvánítja, és azt az 1.6. pont 
alapján indoklás nélkül megszünteti.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

124/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a BFVK Zrt.-t, hogy az ingatlan értékesí-
tésére írjon ki nyilvános árverést az előterjesztés 
6. számú melléklete szerinti árverési dokumen-
tációban foglalt feltételekkel, 1 100 000 000 Ft + 
áfa (Egymilliárd-egyszázmillió forint + áfa) indu-
ló áron, továbbá a Mozgássérültek Rehabilitációs 
Központja Alapítvány javára a földhasználati jog 
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megváltása címén 31 362 135 Ft + áfa megfi zetésé-
nek kötelezettségével.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 24. pontja: Bp. XIV., Olof Palme sétány 
3. sz. alatti ingatlan (volt HUNGEXPO-épületek) bérle-
ti szerződése.

Előadó: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

125/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 15. §-a, va-
lamint a 16. § (1) bekezdés alapján úgy dönt, hogy 
nem támogatja a Patronus Alapítvány – Novus Mű-
vészeti Iskola kérelmét, és nem járul hozzá a Bp. 
XIV., Olof Palme sétány 3. sz. alatti ingatlan (volt 
HUNGEXPO-épületek) további bérbeadásához. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről értesít-
se az Alapítvány képviselőjét, és tegye meg a szük-
séges intézkedéseket.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 25. pontja: Döntés a Fővárosi Önkor-
mányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekin-
tetében.

Előadó: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

126/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
úgy dönt, hogy a 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) 
bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28). Főv. Kgy. ren-
delet 74. §-ban biztosított jogával élve a Budapest 
V. kerület, 24288/0/A/65 hrsz. alatt nyilvántartott, 
természetben Budapest V. kerület, Petőfi  Sándor u. 
3. A. lh. III/36. szám alatt található, 37 m2 alapterü-
letű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdon-
ból hozzá tartozó 61/10000 tulajdoni hányaddal, 
14 000 000 Ft (378 378 Ft/m2) vételáron dr. Kárpáti 
Bernadett mint vevő részére történő elidegenítése 
során elővásárlási jogával nem kíván élni. 

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

127/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat 
aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

128/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdés-
ben és a 75/2007. (XII. 28). Főv. Kgy. rendelet 74. 
§-ban biztosított jogával élve a Budapest V. kerü-
let, 24190/0/A/31 hrsz. alatt nyilvántartott, termé-
szetben Budapest V. kerület, Szép u. 3. VI. em. 2. 
szám alatt található, 41 m2 alapterületű, iroda meg-
nevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tarto-
zó 174/10000 tulajdoni hányaddal, 13 000 000 Ft 
(317 073 Ft/m2) vételáron Délceg Máté, mint vevő, 
Délcegné Suszta Ildikó és Délceg László, mint ha-
szonélvezeti jogosultak részére történő elidegeníté-
se során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

129/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat 
aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

130/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben, va-
lamint 75/2007. (XII. 28). Főv. Kgy. rendelet 47. § 
(1) bekezdésében és a 75/2007. (XII. 28). Főv. Kgy. 
rendelet 74. §-ban biztosított jogával élve a Buda-
pest V. kerület, 24487/0/A/66 hrsz. alatt nyilvántar-
tott, természetben Budapest V. kerület, Dorottya u. 6. 
IV/417. szám alatt található, 97 m2 alapterületű, la-
kás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá 
tartozó 58/10000 tulajdoni hányaddal, 370 000 EUR 
(1 071 855 Ft/m2) vételáron a Fédération Internationale 
de Judo, mint vevő részére történő elidegenítése során 
elővásárlási jogával nem kíván élni. 

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

131/2011 .(I. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat 
aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

132/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésé-
ben és a 75/2007. (XII. 28). Főv. Kgy. rendelet 
74. §-ban biztosított jogával élve a Budapest V. ke-
rület, 24398/0/A/14 hrsz. alatt nyilvántartott, ter-
mészetben Budapest V. kerület, Apáczai Csere 
János u. 3. I/14. szám alatt található, 34 m2 alapte-
rületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulaj-
donból hozzá tartozó 125/10000 tulajdoni hányad-
dal, 12 500 000 Ft (367 647 Ft/m2) vételáron Papa 
Costantinoné mint vevő részére történő elidegeníté-
se során elővásárlási jogával nem kíván élni. 

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
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133/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat 
aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

134/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésé-
ben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 74. 
§-ban biztosított jogával élve a Budapest V. kerü-
let, 24013/0/A/2 hrsz. alatt felvett, természetben a 
Budapest V. kerület, Papnövelde u. 2. fszt. 2. sz. 
alatt található, 33 m2 alapterületű, lakás megneve-
zésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 
222/10000-ed tulajdoni hányaddal, 11 000 000 Ft 
vételáron (333 300 Ft/m2) Dasa Trencinova, mint 
vevő részére történő elidegenítése során elővásárlá-
si jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

135/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat 
aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

136/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésé-
ben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 74. 
§-ban biztosított jogával élve a Budapest V. kerü-
let, 24386/0/A/45 hrsz. alatt nyilvántartott, termé-
szetben Budapest V. kerület, Váci u. 9. II/9. szám 
alatt található, 44 m2 alapterületű, lakás megneve-
zésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 
80/10000 tulajdoni hányaddal, 18 200 000 Ft vé-
teláron (413 600 Ft/m2) Dr. Marton Györgyné és 
Dr. Marton György, mint vevők részére történő el-
idegenítése során elővásárlási jogával nem kíván 
élni.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

137/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat 
aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

138/2011.(I.31.) Főv. Kgy. h. 
A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésé-
ben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 
74. §-ban biztosított jogával élve a Budapest V. ke-
rület, 24018/0/A/18 hrsz. alatt nyilvántartott, ter-
mészetben Budapest V. kerület, Cukor u. 4. V/2. 
szám alatt található, 33 m2 alapterületű, lakás meg-
nevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tarto-

zó 288/10000 tulajdoni hányaddal, 14 500 000 Ft 
vételáron (439 393 Ft/m2) Vigh András Gábor, Vigh 
András Gáborné és Vigh Réka mint vevők részé-
re történő elidegenítése során elővásárlási jogával 
nem kíván élni.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

139/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat 
aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

140/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésé-
ben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 
74. §-ban biztosított jogával élve a Budapest V. ke-
rület, Vörösmarty tér 6. pinceszintjén található, Bu-
dapest V. kerület, 24436/0/A/1 hrsz. alatt felvett, 
18 m2 alapterületű, raktár megnevezésű ingatlan, 
a közös tulajdonból hozzá tartozó 182/10000 tu-
lajdoni hányaddal, valamint a Budapest V. kerület, 
24436/0/A/2  hrsz. alatt felvett, 36 m2 alapterüle-
tű, trafóház megnevezésű ingatlan, a közös tulaj-
donból hozzá tartozó 365/10000 tulajdoni hányad-
dal, mindösszesen 6 753 600 Ft vételáron a BANK 
CENTER No.1. Beruházási és Fejlesztési Kft., mint 
vevő részére történő elidegenítése során elővásárlá-
si jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

141/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat 
aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

142/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésében, 
a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) 
bekezdésében és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. 
rendelet 74. §-ban biztosított jogával élve a Buda-
pest V. kerület, Vörösmarty u. 6. sz. alatt található,
Budapest V. kerület, 24436/0/A/3 hrsz. alatt felvett, 
58 m2 alapterületű, kazánház megnevezésű ingat-
lan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 587/10000 
közös tulajdoni hányaddal;
Budapest V. kerület, 24436/0/A/4 hrsz. alatt felvett, 
51 m2 alapterületű, raktár megnevezésű ingatlan, a 
közös tulajdonból hozzá tartozó 516/10000 tulajdo-
ni hányaddal;
Budapest V. kerület, 24436/0/A/6 hrsz. alatt felvett, 
98 m2 alapterületű, iroda megnevezésű ingatlan, a 
közös tulajdonból hozzá tartozó 992/10000 tulajdo-
ni hányaddal;
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Budapest V. kerület, 24436/0/A/7 hrsz. alatt felvett, 
66 m2 alapterületű, üzlethelyiség megnevezésű in-
gatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 668/10000 
tulajdoni hányaddal,
89 295 360 Ft vételáron a BANK CENTER No.1. 
Beruházási és Fejlesztési Kft. mint vevő részé-
re történő elidegenítése során elővásárlási jogával 
nem kíván élni.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

143/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat 
aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

144/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésében, 
a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) 
bekezdésében és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. 
rendelet 74. §-ban biztosított jogával élve a Buda-
pest V. kerület, 24487/0/A/13 hrsz. alatt nyilvántar-
tott, természetben Budapest V. kerület, Dorottya u. 
6. II/210. szám alatt található, 127 m2 alapterületű, 
lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból 
hozzá tartozó 75/10000 tulajdoni hányaddal; vala-
mint a Budapest V. kerület, 24487/0/A/1 hrsz. alatt 
nyilvántartott, természetben Budapest V. kerület, 
Dorottya u. 6. pinceszintjén található teremgarázs 
87/10000 tulajdoni hányadát kitevő, az alaprajzon 
ST24 és ST25 számokon megjelölt, összesen 14,23 
m2 alapterületű kerékpártárolók, amelyeket megillet 
a közös tulajdonban maradó telekből, építményré-
szekből és felszerelésekből 11/10000 tulajdoni ille-
tőség; valamint a Budapest V. kerület, 24487/0/A/1 
hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Budapest V. 
kerület, Dorottya u. 6. pinceszintjén található te-
remgarázs 142/10000 tulajdoni hányadát kitevő, az 
alaprajzon GA049 és GA050 számokon megjelölt 
beállók, amelyeket megillet a közös tulajdonban 
maradó telekből, építményrészekből és felszerelé-
sekből 18/10000 tulajdoni illetőség; 710 000 EUR, 
azaz 197 380 000 Ft (EUR/HUF~278,-) vételáron 
Jean-Paul Filliat mint vevő részére történő elidege-
nítése során elővásárlási jogával nem kíván élni. 

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

145/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat 
aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

146/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdés-
ben, valamint 75/2007. (XII. 28). Főv. Kgy. 
rendelet 47. § (1) bekezdésében és a 75/2007. 
(XII. 28). Főv. Kgy. rendelet 74. §-ban biztosított 
jogával élve a Budapest V. kerület, 24487/0/A/16 
hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Budapest 
V. kerület, Dorottya u. 6. II/214. szám alatt talál-
ható, 96 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingat-
lan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 56/10000 tu-
lajdoni hányaddal; valamint a Budapest V. kerület, 
24487/0/A/1 hrsz. alatt felvett, természetben Buda-
pest V. ker., Dorottya u. 6. pinceszintjén található 
osztatlan közös tulajdonú teremgarázs 129/10000 
tulajdoni hányada, melyhez az ST14 számú kerék-
pártároló és a GA039 számú gépkocsibeálló tarto-
zik; mindösszesen: 77 800 000 Ft vételáron Halyna 
Sergata, mint vevő részére történő elidegenítése so-
rán elővásárlási jogával nem kíván élni. 

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

147/2011.(I.31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat 
aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

148/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésé-
ben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 74. 
§-ban biztosított jogával élve a Budapest V. kerü-
let, 24018/0/A/6 hrsz. alatt nyilvántartott, termé-
szetben Budapest V. kerület, Cukor u. 4. I/2. szám 
alatt található, 30 m2 alapterületű, lakás megneve-
zésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 
262/10000 tulajdoni hányaddal, 13 500 000 Ft vé-
teláron (450 000 Ft/m2) Sass Zsófi a, Sassné Kiss Il-
dikó és Sass Pál mint vevők részére történő elidege-
nítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

149/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat 
aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

150/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésé-
ben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 
74. §-ban biztosított jogával élve a Budapest V. ke-
rület, 24217/0/A/24 hrsz. alatt nyilvántartott, termé-
szetben Budapest V. kerület, Múzeum krt. 9. VI/24. 
szám alatt található, 62 m2 alapterületű, lakás meg-
nevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tarto-
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zó 5280/100000 tulajdoni hányaddal, 19 500 000 Ft 
vételáron (314 516 Ft/m2) Rónaszéki Mária Jácinta 
mint vevő részére történő elidegenítése során elő-
vásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

151/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat 
aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

152/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésében 
és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) 
bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest V. 
kerület, 24820 hrsz. alatt nyilvántartott, természet-
ben Budapest V. kerület, Nagysándor József u. 8. 
szám alatt található, 485 m2 alapterületű, kivett iro-
daház megnevezésű ingatlan, 550 000 000 Ft vé-
teláron (1 134 020 Ft/m2) az Allianz Hungária Biz-
tosító Zrt. mint vevő részére történő elidegenítése 
során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

153/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat 
aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

154/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
Úgy dönt, hogy a Budapest VI. kerület, Andrássy 
út 19. szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntést 
– az elővásárlási jog gyakorlása tekintetében – el-
halasztja.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

A napirend 26. pontja: A Fővárosi Vízművek Zrt. 
2011. január 21-ei felfüggesztett közgyűlése.

Előadó: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

155/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
tudomásul veszi a Fővárosi Vízművek Zrt. 2011. ja-
nuár 21-ei közgyűlésének felfüggesztését.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

156/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
Úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat vagyoná-
ról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakor-

lásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 
52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Fővárosi 
Vízművek Zrt. 2011. január 21-ei felfüggesztett köz-
gyűlésének folytatólagos ülésén Budapest Főváros 
Önkormányzat mint részvényes képviselője kötött 
mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogas-
sa a következő döntések meghozatalát:
1. napirendi pont:
A Társaság 2010. évi Beruházási tervének III. ne-
gyedéves teljesítéséről és az 50 M Ft-ot meghaladó 
egyedi értékű beruházások helyzetéről szóló jelen-
tés elfogadását.
2. napirendi pont:
A Beruházási alapokmány dokumentumának jóvá-
hagyását a Microsoft Enterprise Agreement meg-
hosszabbítása vonatkozásában, legfeljebb 210 M Ft 
+ áfa összegben.
3. napirendi pont:
A Társaság 2011. évi Beruházási alaptervének el-
fogadását 4 905 000 E Ft főösszeggel, azzal a ki-
egészítéssel, hogy a Deák térre tervezett villamos 
kihúzóvágány alatti NA 600-as főnyomó vízveze-
ték felújítására fedezetet a beruházási terv 12/051 
számú csőrekonstrukcióra tervezett tartalék kerete 
biztosítson. 
4. napirendi pont:
Az 50 M Ft feletti beruházások beruházási alapok-
mány dokumentumainak jóváhagyását a 2011. évi 
Beruházási alapterv vonatkozásában az alábbiak 
szerint: 
Budapest VI. ker., Andrássy úti DN 500 mm-es ge-
rincvezeték és DN 150 mm-es elosztóvezeték cse-
réje, legfeljebb 62,00 M Ft + áfa összegben.
Budapest II., III. ker., Bécsi úti DN 800 mm-es 
főnyomóvezeték és elosztó-vezetékek cseréje, leg-
feljebb 285,00 M Ft + áfa összegben. 
Budapest III. ker., Békásmegyeri lakótelep DN 300 
mm-es gerincvezetékének és elosztóvezetékeinek 
cseréje, legfeljebb 109,00 M Ft + áfa összegben.
Bekötővezetékek cseréje legfeljebb 86,50 M Ft 
+áfa összegben.
Budapest XVIII. ker., Felsőcsatári úti DN 400 mm-
es gerincvezeték és DN 100 mm-es elosztóvezeték 
cseréje, legfeljebb 125,00 M Ft + áfa összegben.
Budapest X. ker., Kápolna utcai 2 db DN 500 mm-
es öntöttvas vezeték cseréje, legfeljebb 81,00 M Ft 
+ áfa összegben.
Káposztásmegyeri I. és II. gépház 3., 4., 5., 6. 
sz. gépek hajtásának korszerűsítése, legfeljebb 
70,00 M Ft + áfa összegben.
Klórozási rendszer korszerűsítése az északi terme-
lő területen (III. ütem), legfeljebb 64,00 M Ft + áfa 
összegben.
Budapest XII. ker., Korompai utcai DN 400 mm-
es medencetöltő vezeték és DN 75/80/100 mm-es 
elosztóvezeték cseréje, legfeljebb 79,00 M Ft + áfa 
összegben.
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Kőbányai gépház 0,4 kV-os főelosztójának rekonst-
rukciója, legfeljebb 62,00 M Ft + áfa összegben.
Budapest XII. ker., Lejtő utcai DN 400 mm-es me-
dencetöltő vezeték és DN 75 mm-es elosztóvezeték 
cseréje, legfeljebb 74,00 M Ft + áfa összegben.
Budapest IX. ker., Lónyay utcai DN 200 mm-es és 
DN 225/150/125 mm-es elosztó-vezetékek cseréje, 
legfeljebb 100,00 M Ft + áfa összegben.
Medencék vízszigetelésének felújítása (III. ütem), 
legfeljebb 135,00 M Ft +áfa összegben.
A termelő területen található műtárgyak árví-
zi védelmének fejlesztése (III. ütem), legfeljebb 
85,00 M Ft + áfa összegben.
Budapest IV. ker., Nyár utcai DN 300 mm-es az-
besztcement és PVC, valamint D 160 mm-es és D 
110 mm-es PVC vezetékek rekonstrukciója, legfel-
jebb 98,00 M Ft + áfa összegben.
Gravitációs csatorna felújítása, legfeljebb 
90,00 M Ft + áfa összegben.
Budapest XII. ker., Rácz Aladár utcai DN 100 mm-es 
elosztóvezetékek cseréje, legfeljebb 55,00 M Ft + 
áfa összegben.
Rákosszentmihályi gépház rekonstrukciója, legfel-
jebb 65,00 M Ft + áfa összegben.
Budapest I.-XI. ker., Szent Gellért rakparti DN 
250/150 mm-es elosztóvezeték cseréje, legfeljebb 
51,00 M Ft + áfa összegben.
Szigeti II. kútsor 16. és 18. sz. aknakút átépítése 
csáposkúttá, legfeljebb 180,00 M Ft + áfa összeg-
ben.
Szentendrei szigeti településeken szolgáltatott víz 
fertőtlenítésének korszerűsítése (III. ütem), legfel-
jebb 57,00 M Ft + áfa összegben.
Vízmérők 2011. évi felújítása – elhasználódott mé-
rők cseréje, legfeljebb 225,00 M Ft + áfa összeg-
ben.
Víztermelő kutak (akna és csáposkutak, valamint 
csőkutak) felújítása, legfeljebb 265,00 M Ft + áfa 
összegben.
5. napirendi pont:
A „Javaslat az 1 Mrd Ft értékű hitelből fi nanszí-
rozandó csőrekonstrukciós tervre” című napirendi 
pont napirendről való levételét.
6. napirendi pont:
Az „50 M Ft feletti beruházások beruházási alap-
okmány dokumentumainak jóváhagyása az 1 Mrd 
Ft értékű hitelből fi nanszírozandó csőrekonstruk-
ciós terv vonatkozásában” című napirendi pont na-
pirendről való levételét. 

Határidő: 2011. január 21. + 30 nap
Felelős: Tarlós István

157/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
Úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat vagyo-
náról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. 
rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltak alap-

ján a Fővárosi Vízművek Zrt. 2011. január 21-ei 
felfüggesztett közgyűlésének folytatólagos ülé-
sén Budapest Főváros Önkormányzata, mint rész-
vényes képviselője kötött mandátummal eljárva 
„igen” szavazatával támogassa a következő döntés 
meghozatalát:
A Lakáselszámolásból adódó 217 160 800 Ft összeg-
nek a Fővárosi Vízművek Zrt. 2010. évi Beruházási 
tervbe való utólagos beillesztésének elfogadását.

Határidő: 2011. január 21. + 30 nap
Felelős: Tarlós István

158/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
Meghatalmazza dr. Gocs Évát, hogy a Fővárosi Víz-
művek Zrt. 2011. január 21-ei felfüggesztett köz-
gyűlésének folytatólagos ülésén a Fővárosi Önkor-
mányzat részvényesi képviselőjeként vegyen részt 
és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő 
meghatalmazásának aláírására.

Határidő: 2011. január 21. + 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 27. pontja: Javaslat a 3 db bérlőjelölé-
si jogú lakásra, jogi személyek részére kiírt lakáspályá-
zat eredményére.

Előadó: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

159/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
úgy dönt, hogy a jogi személyek pályázatán sze-
replő, Budapest VIII., Üllői út 18. II. em. 13. szám 
alatti, valamint a Budapest I., Donáti u. 18. tetőtér 
1. és 2. szám alatti, kerületi önkormányzati tulajdo-
nában lévő lakásra fennálló bérlőkijelölési jogát a 
pályázatban részt vevő jogi személyek részére – a 
felajánlott ellenértékre tekintettel – nem adja át.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

A napirend 28. pontja: Javaslat a Fővárosi 
Városrehabilitációs Keret hatékonyabb működésére és 
felhasználására.

Előadó: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

160/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
felkéri a főpolgármestert, hogy a Lakástörvény sze-
rinti befi zetések elmaradásából eredő tartozások 
rendezésével kapcsolatban az érintett kerületek pol-
gármestereivel tárgyalásokat folytasson. 

Határidő: kezdés azonnal, befejezés legkésőbb 2011. 
március 31. 

Felelős: Tarlós István
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161/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy az adósság rende-
zése érdekében a kerületekkel kötendő egyedi meg-
állapodásokat, valamint egyezség hiányában a to-
vábbi intézkedésekről szóló javaslatát terjessze a 
Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a kerületi képviselő-testületek e tárgyú dön-
tését követő 30 nap, de legkésőbb 2011. június 30.

Felelős: Tarlós István

162/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a kerületi ön-
kormányzatokkal lefolytatott tárgyalásokon a 
Városrehabilitációs Keret hatékonyabb működésé-
vel és felhasználásával kapcsolatban felmerülő ja-
vaslatok, igények alapján vizsgálja felül a 2/2005. 
(II. 10.) Főv. Kgy. rendeletet, és tegyen javaslatot a 
Fővárosi Közgyűlés számára a rendelet módosítá-
sára, illetve szükség esetén a Lakástörvény módosí-
tásával kapcsolatos felterjesztési jog gyakorlására.

Határidő: 2011. május 31.
Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: Javaslat a TISZK Nonprofi t 
Kft.-k végelszámolásához kapcsolódó döntések megho-
zatalára.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

163/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
úgy dönt, hogy a TISZK Nonprofi t Kft.-k bank-
számla feletti rendelkezési jogának megszűnése 
miatt a „8131 Észak-Pesti TISZK Nonprofi t Kft.” 
cím működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívül-
re előirányzatát 1,265 E Ft-tal csökkenti, és ezen 
összeggel megemeli a „3565 Bánki Donát Közle-
kedésgépészeti Szakközépiskola” támogatási és ki-
adási előirányzatát, azon belül 
személyi juttatás   996 E Ft
munkaadókat terhelő járulék  269 E Ft

Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek 2011. évi költség-
vetési rendelet elfogadását követő első rendeletmó-
dosító ülése

Felelős: Tarlós István

164/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
A TISZK Nonprofi t Kft.-k bankszámla feletti ren-
delkezési jogának megszűnése miatt a „8132 Bel-
városi TISZK Nonprofi t Kft.” cím működési célú 
pénzeszközátadás Áht-n kívülre előirányzatát 1,265 
E Ft-tal csökkenti, és ezen összeggel megemeli a 
„3579 Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola” 
támogatási és kiadási előirányzatát, azon belül 
személyi juttatás   996 E Ft
munkaadókat terhelő járulék  269 E Ft

Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek 2011. évi költség-
vetési rendelet elfogadását követő első rendeletmó-
dosító ülése

Felelős: Tarlós István

165/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a fentiekhez kap-
csolódó költségvetési rendeletmódosítást terjessze 
a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek 2011. évi költség-
vetési rendelet elfogadását követő első rendeletmó-
dosító ülése

Felelős: Tarlós István

166/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja és megköti, a Belvárosi Térségi Integ-
rált Szakképző Központ Nonprofi t Kft. „v. a.”-val 
a „Közszolgáltatási szerződés módosításának meg-
szüntetése közös megegyezéssel” tárgyú dokumentu-
mot a 3. számú melléklet szerinti tartalommal, és fel-
kéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására. 

Határidő: 2011. február 1.
Felelős: Tarlós István

167/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja és megköti, az Észak Pesti Térségi In-
tegrált Szakképző Központ Nonprofi t Kft. „v. a.”-
val a „Közszolgáltatási szerződés módosításának 
megszüntetése közös megegyezéssel” tárgyú doku-
mentumot a 4. számú melléklet szerinti tartalom-
mal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására 
és kiadására. 

Határidő: 2011. február 1.
Felelős: Tarlós István

A napirend 30. pontja: Javaslat a Fővárosi 
Közoktatásfejlesztési Közalapítvány megszüntetésére.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

168/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
úgy dönt, hogy a Polgári Törvénykönyvről szó-
ló 1959. évi IV. törvény 74/E. § (3) bekezdés má-
sodik mondata alapján kezdeményezi a Fővárosi 
Közoktatásfejlesztési Közalapítvány megszüntetését.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

169/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy járjon el a 
Fővárosi Bíróságnál és kérelmezze az alapító ne-
vében a Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapít-
vány megszüntetését. 

Határidő: döntést követő 30 nap
Felelős: Tarlós István
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170/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
A Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány 
megszűnésével a pénzügyi kötelezettségek telje-
sítését követően, – a hitelezők kielégítése után – 
megmaradó pénzbeli vagyont a „TÁMASZ” Ala-
pítvány támogatására fordítja, és egyúttal felkéri 
a főpolgármestert, hogy erről a nyilvánosságot a 
helyben szokásos módon tájékoztassa.

Határidő: a Közalapítvány megszüntetéséről szóló bí-
rósági végzés jogerőre emelkedését követő 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 31. pontja: Javaslat a TÁMOP-
2.2.3/B-09/1-2009-0001 azonosítószámú projekt támo-
gatási szerződésének felbontására.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

171/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
mint fenntartó – pályázó jóváhagyja, s megköti a 
megállapodást az 1. sz. melléklet szerinti tartalom-
mal az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofi t 
Kft.-vel a TÁMOP-2.2.3/B-09/1-2009-0001 azono-
sítószámú projektre vonatkozóan, és felhatalmazza 
a főpolgármestert a megállapodás aláírására és ki-
adására.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

172/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
A TÁMOP-2.2.3/B-09/1-2009-0001 kódszámú pro-
jekt előkészítési költségeinek fedezetéül a „9300 
Általános tartalék” cím 872 E Ft-tal történő csök-
kentésével egyidejűleg megemeli a „3562 Magyar 
Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola” 
cím támogatási és kiadási (dologi kiadás) előirány-
zatát. 

173/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztéshez 
kapcsolódó rendeletmódosítást terjessze a Fővárosi 
Közgyűlés 2011. évi költségvetés elfogadását kö-
vető első rendeletmódosító ülése elé. 

Határidő: a 2011. évi költségvetés első módosítása 
Felelős: Tarlós István

A napirend 32. pontja: Javaslat a Fővárosi Sportin-
tézetek egyes munkafeladatainak külső vállalkozás által 
történő ellátásának engedélyezésére.

A napirend 33. pontja: Javaslat az Iharos Sándor 
Margitszigeti Atlétikai Centrum egyes munkafeladatai-
nak külső vállalkozás által történő ellátásának engedé-
lyezésére.

Előadó: Csomós Miklós

A napirend 34. pontja: Javaslat a Honvéd Zrínyi SE 
pályázati támogatásának visszavonására.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

174/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
az 1434/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozat 2. számú 
mellékletében a 106. alszám alatt szereplő Honvéd 
Zrínyi SE jóváhagyott támogatását visszavonja.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

A napirend 35. pontja: Javaslat a teljesítménymoti-
vációs pályázat támogatási szerződésének módosításá-
ra.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

175/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés mó-
dosítását az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal a 
Wekerle Sándor alapkezelővel a TM-Á-2010-039 
azonosítószámú projektre vonatkozóan és felhatal-
mazza a főpolgármestert az 1. számú szerződés mó-
dosítás aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül 
Felelős: Tarlós István

A napirend 36. pontja: Javaslat a költségvetési szerv-
ként működő előadó-művészeti szervezetek Mt. hatálya 
alá tartozó vezetői munkaszerződéseinek módosítására.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

176/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
jóváhagyja és megköti a Budapest Bábszínház és 
Meczner János közötti, az előterjesztés 2. számú 
mellékletét képező – és a felek között 2009. no-
vember 12. napján létrejött munkaszerződés módo-
sításaként a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt munkaszerződés tartalmát megállapító – 
munkaszerződést.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István

177/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja és megköti a Katona József Színház és 
Máté Gábor közötti, az előterjesztés 3. számú mel-
lékletét képező – és a felek között 2010. szeptember 
22. napján létrejött munkaszerződés módosítása-
ként a módosításokkal egységes szerkezetbe fog-
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lalt munkaszerződés tartalmát megállapító – mun-
kaszerződést.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István

178/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja és megköti a Kolibri Gyermek- és Ifjú-
sági Színház és Novák János közötti, az előterjesz-
tés 4. számú mellékletét képező – és a felek között 
2009. november 12. napján létrejött munkaszer-
ződés módosításaként a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt munkaszerződés tartalmát meg-
állapító – munkaszerződést. 

Határidő: a döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István

179/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja és megköti a Radnóti Miklós Színház 
és Bálint András közötti, az előterjesztés 5. számú 
mellékletét képező – és a felek között 2010. szep-
tember 22. napján létrejött munkaszerződés módo-
sításaként a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt munkaszerződés tartalmát megállapító – 
munkaszerződést. 

Határidő: a döntést követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István

A napirend 37. pontja: Javaslat a „FÁNK hőellátása 
termálvízzel” európai uniós pályázati támogatással meg-
valósuló projekt előirányzatának jóváhagyására.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

180/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
úgy dönt, hogy arra való tekintettel, hogy a KMOP-
3.3.3-09-2010. kódszámú energetikai pályázaton a 
„Fővárosi Állat- és Növénykert hőellátása termál-
vízzel (pályázati önrész)” című pályázat kedvező 
elbírálásban részesült, ezért a 130/2010. (I. 28.) 
Főv. Kgy. határozatban foglaltaknak megfelelő-
en a feladat megvalósításához szükséges önrészt, 
118,577 M Ft-ot visszatérítendő támogatásként biz-
tosítja a Fővárosi Állat- és Növénykert részére.

Határidő: 2011. évi költségvetési rendelet tervezésé-
vel egyidejűleg

Felelős: Tarlós István

181/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
A „Fővárosi Állat- és Növénykert hőellátása ter-
málvízzel (pályázati önrész)” feladat megvalósí-
tásához kapcsolódóan kötelezettséget vállal arra, 
hogy a 2011. évi költségvetésben biztosítja a Fővá-
rosi Állat- és Növénykert részére a visszatérítendő 
támogatásként megítélt 118,577 M Ft önrész össze-
gét, továbbá felkéri a főpolgármestert, hogy gon-

doskodjon a 2011. évi költségvetés tervezésekor a 
feladatnak az intézmény címkódján történő megter-
vezéséről az alábbiak szerint:
a feladat 2011. évi üteme 392,258 M Ft, amely-
ből az intézmény által biztosított előirányzat 
36,526 M Ft, az európai uniós támogatás összege 
(KMOP) 237,155 M Ft, a Főváros által céljelleggel 
juttatott és visszatérítendő támogatásként megítélt 
előirányzat 118,577 M Ft. A projekt összköltsége 
395,258 M Ft, melyből 3,0 M Ft intézményi saját 
forrás került biztosításra a 2010. év során.

Határidő: 2011. évi költségvetési rendelet tervezésé-
vel egyidejűleg

Felelős: Tarlós István

182/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja a Fővárosi Állat- és Növénykert és a 
Fővárosi Önkormányzat között a fejlesztés üzem-
be helyezését követően keletkező működési meg-
takarítás megosztásának feltételeit tartalmazó meg-
állapodást az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti 
tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megálla-
podás aláírására.

Határidő: a 2011. évi költségvetés elfogadását köve-
tően 15. nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 38. pontja: Javaslat a Centrál Színház 
Nonprofi t Kft. és az Orgonás Bt. között megkötendő szer-
ződéssekkel kapcsolatos döntésekre.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

183/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva 
jóváhagyja a Centrál Színház Nonprofi t Kft. és az 
Orgonás Bt. között megkötendő szerződéseket az 
előterjesztés 1-2. sz. melléklete szerinti tartalom-
mal.

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

A napirend 39. pontja: Javaslat a Madách Színház 
Nonprofi t Kft. ügyvezetője külföldi kiküldetésével kap-
csolatos döntésre.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

184/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva 
tudomásul veszi, hogy a Madách Színház Nonprofi t 
Kft. ügyvezetője, Szirtes Tamás 2010. november 
12–17. között szakmai célból Londonba utazott az 
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1. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően, egy-
ben elfogadja az utazásáról készült szakmai beszá-
molóját, és engedélyezi részére az utazással ösz-
szefüggésben a 2. sz. melléklet szerint felmerült, a 
hatályos jogszabályok alapján elszámolható igazolt 
költségek kifi zetését.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 
nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 40. pontja: Javaslat a Madách Színház 
Nonprofi t Kft. ügyvezetőjének további munkavégzésre 
irányuló jogviszonyával kapcsolatos döntésre.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

185/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a Ma-
dách Színház Nonprofi t Kft. ügyvezetője, Szirtes 
Tamás a Thália Színházban Anthony Shaffer: Ör-
döglakat c. darab rendezésére további munkavég-
zésre irányuló jogviszonyt létesítsen, a Thália Szín-
ház Nonprofi t Kft. és a RIVALDA-SZ Szolgáltató 
Betéti Társaság között az 1. sz. melléklet szerinti 
tartalommal létrejövő megbízási szerződés szerint.

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

A napirend 41. pontja: Javaslat a Madách Színház 
Nonprofi t Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának jó-
váhagyására.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

186/2011. (I. 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 meghatározott hatáskörében eljárva 
jóváhagyja a Madách Színház Nonprofi t Kft. belső 
szervezeti és működési szabályzatát a 3. sz. mellék-
let szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpol-
gármestert a jóváhagyó záradék aláírására.

Határidő: a határozathozatalt követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István

A napirend 42. pontja: Javaslat a Trafó Kortárs Mű-
vészetek Háza Nonprofi t Kft. ügyvezetője külföldi kikül-
detéseivel kapcsolatos döntésre.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

187/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva 
tudomásul veszi a Trafó Kortárs Művészetek Háza 
Nonprofi t Kft. ügyvezetője, Szabó György 2010. 
november 3–6. közötti – szakmai célú – lipcsei uta-
zását az 1. a. sz. melléklet szerint, elfogadja az arról 
készült szakmai beszámolót, és engedélyezi a fel-
merült, a hatályos jogszabályok alapján elszámol-
ható igazolt költségek kifi zetését.

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

188/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva 
tudomásul veszi a Trafó Kortárs Művészetek Háza 
Nonprofi t Kft. ügyvezetője, Szabó György 2010. 
november 11–13. közötti – szakmai célú – brüssze-
li utazását a 2. a. sz. melléklet szerint, elfogadja az 
arról készült szakmai beszámolót, és engedélyezi 
a felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszá-
molható igazolt költségek kifi zetését.

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

189/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljár-
va tudomásul veszi a Trafó Kortárs Művészetek 
Háza Nonprofi t Kft. ügyvezetője, Szabó György 
2010. november 14–23. közötti – szakmai célú – 
montreáli utazását a 3. a. sz. melléklet szerint, elfo-
gadja az arról készült szakmai beszámolót, és enge-
délyezi a felmerült, a hatályos jogszabályok alapján 
elszámolható igazolt költségek kifi zetését.

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

190/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva 
tudomásul veszi a Trafó Kortárs Művészetek Háza 
Nonprofi t Kft. ügyvezetője, Szabó György 2010. 
december 1–5. közötti – szakmai célú – stockhol-
mi utazását a 4. a. sz. melléklet szerint, elfogadja az 
arról készült szakmai beszámolót, és engedélyezi 
a felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszá-
molható igazolt költségek kifi zetését.

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

191/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva 
tudomásul veszi, hogy a Trafó Kortárs Művészetek 
Háza Nonprofi t Kft. ügyvezetője, Szabó György 
2011. január 5–13. között – szakmai célból – 
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New Yorkba utazott, az 5. a. sz. mellékletben fog-
laltaknak megfelelően.

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

A napirend 43. pontja: Javaslat az Örkény István 
Színház Nonprofi t Kft. felügyelőbizottsága ügyrendjének 
jóváhagyására.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

192/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) be-
kezdésében meghatározott hatáskörében eljárva jó-
váhagyja az Örkény István Színház Nonprofi t Kft. 
felügyelőbizottságának ügyrendjét a 2. sz. mellék-
let szerinti tartalommal.

Határidő: a határozathozatalt követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István

A napirend 44. pontja: Javaslat az Örkény István 
Színház Nonprofi t Kft. szervezeti és működési szabályza-
tának jóváhagyására.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

193/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) be-
kezdésében meghatározott hatáskörében eljárva jó-
váhagyja az Örkény István Színház Nonprofi t Kft. 
belső szervezeti és működési szabályzatát a 2. sz. 
melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpol-
gármestert a jóváhagyó záradék aláírására.

Határidő: a határozathozatalt követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István

A napirend 45. pontja: Javaslat az Örkény István 
Színház Nonprofi t kft. ügyvezetőjének további munkavég-
zésre irányuló jogviszonyával kapcsolatos döntésre.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

194/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljár-
va tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy az 

Örkény István Színház Nonprofi t Kft. ügyvezetője, 
Mácsai Pál a Thália Színházban a „Nőnyugat” c. 
darab rendezésére további munkavégzésre irányuló 
jogviszonyt létesítsen, a Thália Színház Nonprofi t 
Kft. és a PANE Kulturális és Szolgáltató Betéti Tár-
saság között az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal 
létrejövő megbízási szerződést kössön. 

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

A napirend 46. pontja: Javaslat tulajdonosi nyilatko-
zat megtételére az Óbudai Gázgyár gázmasszatározó tar-
tályok kármentesítési munkáival kapcsolatban.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

195/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
jóváhagyja az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti 
tulajdonosi nyilatkozatot.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

196/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert az 1. sz. melléklet szerinti 
tulajdonosi nyilatkozat aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

A napirend 47. pontja: Javaslat a Budapest Főváros 
Környezetvédelmi Alapjának 2008. évi pályázatból egye-
di támogatás útján elnyert támogatás szakmai és pénz-
ügyi elszámolás jóváhagyására – OMSZ.

Előadó: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

197/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
elfogadja a 2008. évi Környezetvédelemi Alapból 
a 285/2008. (X. 29.) sz. városüzemeltetési és kör-
nyezetgazdálkodási bizottsági határozat alapján tá-
mogatást kapott Országos Meteorológiai Szolgálat 
szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.
Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről a pályá-
zót írásban értesítse.

Határidő: döntést követő 10 munkanapon belül
Felelős: Tarlós István

A napirend 48. pontja: Javaslat a Fővárosi Közterü-
let-felügyelet alapító okiratának, valamint Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítására.

Előadó: Tarlós István
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

198/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
módosítja a Fővárosi Közterület-felügyelet alapító 
okiratát a 3. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

199/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert a Fővárosi Közterület-
felügyelet alapító okirata módosításának aláírásá-
ra, valamint a módosításokkal egységes szerkezet-
be foglalt alapító okirat 4. számú melléklet szerinti 
tartalommal történő kiadására.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

200/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
Az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tarta-
lommal – 2011. február 15-i hatállyal – módosítja 
a Fővárosi Közterület-felügyelet 2288/2010. (XII. 
15.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Szervezeti és 
Működési Szabályzatát.

Határidő: 2011. február 15.
Felelős: Tarlós István

A napirend 49. pontja: Javaslat a Fővárosi Tűzoltó-
parancsnokság teljesítménykövetelményeinek alapját ké-
pező kiemelt célok meghatározására.

Előadó: Tarlós István

A napirend 50. pontja: Javaslat Budapest Főváros 
Önkormányzata és Budapest XXI. kerület Csepel Önkor-
mányzata közötti, a közterület-felügyeleti feladatok át-
adás-átvételéről, ellátásáról szóló megállapodás meg-
kötésére.

Előadó: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

201/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
nem fogadja el Németh Szilárd módosító indítvá-
nyát, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy az előter-
jesztés 6. sz. mellékletének az FPH 015/51-7/2011 
Kiegészítésben foglalt tartalmát az alábbi változás-
sal jóváhagyja:
– a megállapodás preambulumából és 5. pontjá-

ból törli a Fővárosi Közgyűlés 1948/2000. (IX. 
26.) határozatára történő hivatkozást, továbbá

– a megállapodás 5. pontjának első mondatát az aláb-
biak szerint módosítja: „5. Fővárosi Önkormány-
zat az 1990. évi LXV. törvény 63. § (4) bekezdé-
sére tekintettel rögzíti, hogy jelen megállapodás 
alapján átadott feladatokhoz és hatáskörökhöz az 

ellátásukhoz szükséges anyagi feltételeket is biz-
tosítja Csepel Önkormányzata részére.”

A Fővárosi Közgyűlés megköti a fenti változással 
jóváhagyott, Budapest Főváros Önkormányzata és 
Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat kö-
zötti, közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvé-
teléről, ellátásáról szóló megállapodást, és felkéri a 
főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

202/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
az előterjesztő által kiegészített 6. számú melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja, megköti a Buda-
pest Főváros Önkormányzata és a Budapest XXI. 
kerület Csepel Önkormányzata közötti, közterü-
let-felügyeleti feladat átadás-átvételéről, ellátásáról 
szóló megállapodást és felkéri a főpolgármestert 
annak aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

203/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
A Fővárosi Közterület-felügyelet XXI. kerületi Al-
központjának megszűnése miatt a „6001 Fővárosi 
Közterület-felügyelet” cím létszámát 2011. április 
1-jei hatállyal 14 fővel csökkenti, melyhez kapcso-
lódóan tartós jelleggel csökkenti a bevételi, azon 
belül a támogatásértékű működési bevétel TB alap 
nélkül előirányzatot 28 279 E Ft-tal, ezzel egyide-
jűleg azonos összeggel tartós jelleggel csökkenti a 
kiadási előirányzatot, melyből
személyi juttatások 8 hóra 20 259 E Ft,
munkaadókat terhelő járulékok 8 hóra 4 728 E Ft,
dologi kiadások 9 hóra   3 292 E Ft.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. április havi 
rendes ülése

Felelős: Tarlós István

204/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a 203/2011. (I. 31.) 
Főv. Kgy. határozatban foglalt döntéshez kapcsoló-
dó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot ter-
jessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. április havi 
rendes ülése

Felelős: Tarlós István

205/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja a Fővárosi Közterület-felügyelet Szer-
vezeti és Működési Szabályzatának módosítását 
2011. április 1-jei hatállyal az előterjesztés 5. szá-
mú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 2011. április 1.
Felelős: Tarlós István
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A napirend 51. pontja: Javaslat a fővárosi önkor-
mányzati biztosi névjegyzék bővítésére és a Károlyi Sán-
dor Kórház és Rendelőintézethez önkormányzati biztos 
kirendelésére.

Előadó: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

206/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
a 2450/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozatával ki-
írt pályázati felhívásra beérkező pályázatok alapján 
a következő társaságokat és személyeket felveszi a 
fővárosi önkormányzati biztosi névjegyzékbe:
Credit Plusz Kft.
Interim Vezető Szolgáltató Kft.
Konto-Roll Audit Kft.
Integra Consulting Zrt.
Első Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósság-
kezelő Kft.
Földesi Margit 
Szabóné Őry Mária

207/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a fő-
városi önkormányzati biztosi névjegyzéknek a Fő-
városi Közlöny soron következő számában történő 
megjelentetéséről és a névjegyzékbe felvett, vala-
mint az elutasított személyek kiértesítéséről.

Határidő: 2011. február 25.
Felelős: Tarlós István 

208/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
A Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet 
önkormányzati biztosi feladatainak ellátásával a 
Kató és Társa 2003. Tanácsadó Kft.-t bízza meg 
18 600 E Ft + áfa díjazással. Felkéri a főpolgármes-
tert, hogy intézkedjen az ajánlatnak megfelelő tar-
talmú megbízási szerződés elkészítéséről és felha-
talmazza annak aláírására.

Határidő: 2011. február 15.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 52. pontja: Javaslat a Schöpf-Merei 
Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. „v. a.” 
2009.08.01.-2010.07.31. közötti időszak közhasznú éves 
beszámolójának elfogadására.

Előadó: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

209/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Köz-
pont Kht. „v. a.” legfőbb szervének hatáskörében 
eljárva elfogadja a Társaság 2009. augusztus 1. és 
2010. július 31. közötti időszakra vonatkozó közhasz-

nú jelentését és éves beszámolóját 210 412 000 Ft 
egyező eszköz és forrás főösszeggel.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

A napirend 53. pontja: Előterjesztés a Fővárosi Ön-
kormányzat Uzsoki utcai Kórház 2009. évi prevenciós 
szűrőprogramjának elszámolására.

Előadó: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

210/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai 
Kórház az „Uzsoki Modell a zuglói fi atalokért” pre-
venciós programról készített szakmai beszámolót.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

A napirend 54. pontja: Javaslat Budapesti Egészség-
központ Zrt. és a Fővárosi Központi Egészségügyi Be-
szerző és Szervező Kft. egyesülésére.

Előadó: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

211/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
úgy dönt, hogy a Budapesti Egészségközpont Zrt. 
és a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző Kft. 
egyesüléssel alakuljon át akként, hogy a Fővárosi 
Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. 
mint beolvadó társaság olvadjon be a Budapesti 
Egészségközpont Zrt., mint átvevő társaságba. 

Határidő: 2011. március 31.
Felelős: Tarlós István

212/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
A beolvadást követően létrejövő jogutód gazdasági 
társaság zártkörűen működő részvénytársaságként 
működjön tovább.

Határidő: 2011. március 31.
Felelős: Tarlós István

213/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
Költségtakarékossági és célszerűségi szempontok 
alapján az átalakuló gazdasági társaságok a 2010. 
december 31. napjára szóló számviteli törvény sze-
rinti beszámoló mérlegüket használják fel vagyon-
mérleg-tervezetként, ezért a beolvadáshoz szüksé-
ges vagyonmérleg-tervezetek fordulónapja 2010. 
december 31. legyen.

Határidő: 2011. február 15.
Felelős: Tarlós István
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214/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
Megbízza dr. Trombitás Zoltán vezérigazgatót a 
Budapesti Egészségközpont Zrt. vonatkozásában 
a beolvadáshoz szükséges vagyonmérleg-terveze-
tek és az azokat alátámasztó vagyonleltár-terve-
zetek, valamint az átalakulási döntés meghozata-
lához szükséges egyéb okiratok elkészítésével, és 
megbízza dr. Mári Róbert ügyvezetőt a Fővárosi 
Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. 
vonatkozásában a beolvadásához szükséges va-
gyonmérleg-tervezetek és az azokat alátámasztó 
vagyonleltár-tervezetek, valamint az átalakulási 
döntés meghozatalához szükséges egyéb okiratok 
elkészítésével. 

Határidő: 2011. február 15.
Felelős: Tarlós István

215/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
Úgy dönt, hogy Haberl Pál könyvvizsgáló ellen-
őrizze (kamarai tagsága: 003361) a dr. Trombitás 
Zoltán vezérigazgató által a Budapesti Egészség-
központ Zrt. vonatkozásában elkészített vagyon-
mérleg- és vagyonleltár-tervezeteket. 
Úgy dönt, hogy Haberl Pál könyvvizsgáló ellen-
őrizze (kamarai tagsága: 003361) a dr. Mári Róbert 
ügyvezető által a Fővárosi Központi Egészségügyi 
Beszerző és Szervező Kft. vonatkozásában elkészí-
tett vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezeteket.
A könyvvizsgáló díjazását 200 000 Ft + áfa összeg-
ben állapítja meg.

Határidő: 2011. február 15.
Felelős: Tarlós István

A napirend 55. pontja: Bírósági ülnökválasztás so-
rán alkalmazandó szempontrendszer.

Előadó: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

216/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
úgy dönt, hogy a Fővárosi Bíróság és a Fővárosi 
Munkaügyi Bíróság ülnökeinek megválasztására 
készítendő előterjesztésben a  bírák jogállásáról és 
javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény-
ben előírt feltételeken túlmenően az alábbi szem-
pontok szerint kerüljön sor az ülnökök kiválasztá-
sára:
azok a személyek, akiket bírók jelölnek;
akik a teljes ciklust életkorukra tekintettel ki tudják 
tölteni;
a magasabb iskolai végzettségűek.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

A napirend 56. pontja: Javaslat a Fővárosi Bizton-
sági Iroda Közhasznú Nonprofi t Kft. felügyelőbizottsága 
ügyrendjének jóváhagyására.

Előadó: Zsolnai József

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

217/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
jóváhagyja a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú 
Nonprofi t Kft. felügyelőbizottságának 2011. január 
11-én megállapított ügyrendjét. 

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

A napirend 57/a. pontja: Jelentés a lejárt határidejű 
közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

218/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló 
jelentést elfogadja.
Az 1726/2008. (XI. 13.) sz. határozatot hatályon kí-
vül helyezi;
– az 1727/2008. (XI. 13.) sz. határozatot hatályon 

kívül helyezi;
– az 1728/2008. (XI. 13.) sz. határozatot hatályon 

kívül helyezi;
– az 1729/2008. (XI. 13.) sz. határozatot hatályon 

kívül helyezi;
– az 1730/2008. (XI. 13.) sz. határozatot hatályon 

kívül helyezi;
– az 1731/2008. (XI. 13.) sz. határozatot hatályon 

kívül helyezi;
– az 1732/2008. (XI. 13.) sz. határozatot hatályon 

kívül helyezi;
– az 1733/2008. (XI. 13.) sz. határozatot hatályon 

kívül helyezi;
– az 1734/2008. (XI. 13.) sz. határozatot hatályon 

kívül helyezi;
– az 1735/2008. (XI. 13.) sz. határozatot hatályon 

kívül helyezi;
– az 1736/2008. (XI. 13.) sz. határozatot hatályon 

kívül helyezi;
– a 184/2009. (II. 26.) sz. határozat végrehajtási 

határidejét 2011. június 30-ra módosítja;
– az 587/2010. (III. 31.) sz. határozat végrehajtási 

határidejét 2011. július 31-re módosítja;
– az 590/2010. (III. 31.) sz. határozat végrehajtási 

határidejét 2011. július 31-re módosítja.



712 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2011. április 4.

219/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2325/2009. (XII. 
17.), 1366/2010. (VI. 3.), 1685/2010. (VIII. 26.) 
és az 1744/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. határozatok 
végrehajtásáról, illetve végre nem hajtásuk esetén 
esetleges visszavonásukról, vagy a végrehajtási ha-
táridő módosításáról szerepeljen javaslat a Fővá-
rosi Közgyűlés következő rendes ülésére készülő 
előterjesztésben.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés következő rendes 
ülése

Felelős: Tarlós István

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

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2011. január 31-i ülésén.

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