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I. rész

Kivonat
Budapest Főváros Közgyűlése

2014. június 30-i ülésének
jegyzőkönyvéből

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

843/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 1. pontként tárgyalja meg a 
„Véleménynyilvánítás a Budapesti Rendőr-főkapi-
tány kinevezését érintően” című előterjesztést. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

844/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat a Városligeti Építési 
Szabályzat elfogadására” című előterjesztés 3. na-
pirendi pontként történő tárgyalására vonatkozó ja-
vaslatot. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

845/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Javaslat a Fővárosi Település-
szerkezeti Terv és Fővárosi Rendezési Szabályzat 
véleményezési szakaszának lezárására” című elő-
terjesztés keretén belül tárgyalja meg a „Javaslat a 
Fővárosi Településszerkezeti Terv és Fővárosi Ren-
dezési Szabályzat elfogadásával összefüggésben 
felmerülő kártalanítási kérdések rendezésére” című 
előterjesztést. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

846/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat Budapest Integrált Te-
lepülésfejlesztési Stratégiájának elfogadására”, a 
„Javaslat Budapest Területfejlesztési Koncepciójá-
nak elfogadására”, a „Javaslat a Fővárosi Telepü-
lésszerkezeti Terv és Fővárosi Rendezési Szabály-
zat véleményezési szakaszának lezárására” és a 
„Javaslat Budapest Közlekedési Rendszerének Fej-
lesztési Terve felülvizsgálatának, valamint a Balázs 
Mór-terv – Budapest középtávú közlekedésfejlesz-
tési stratégiája 2014–2030 elfogadására” című elő-
terjesztések első öt pont között történő tárgyalására 
vonatkozó javaslatot. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

847/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az alábbi előterjesztéseket a követ-
kező sorrendben tárgyalja meg:

– 71. „Javaslat Budapest Közlekedési Rendszerének 
Fejlesztési Terve felülvizsgálatának, valamint a 
Balázs Mór-terv – Budapest középtávú közleke-
désfejlesztési stratégiája 2014–2030 elfogadásá-
ra”,

– 33. „Javaslat a Centrál Színház Nonprofit Kft.-vel 
kapcsolatos pályázati kiírásra”, 

– 82. „Javaslat kezelői feladatok átvállalásáról szóló 
megállapodás megkötésére a Budapest 38236/11. 
hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában”, 

– 104. „Javaslat az MTA-t és a Ludovika Akadémiát 
történelmi emlékhelyként jelölő sztélék elhelye-
zésének jóváhagyására”,

– 15. „Javaslat szociális parcellák kialakításával kap-
csolatos döntésekre”, 

– 16. „Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 
2013. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek tel-
jesítéséről szóló beszámolójának, kompenzáció 
elszámolásának elfogadására, a 2014. évi köz-
szolgáltatási szerződés jóváhagyására, megkö-
tésére, továbbá a Fővárosi Közterület-fenntartó 
Nonprofit Zrt. közszolgáltatási keretszerződésé-
nek megkötésére, valamint egyes önkormányzati 
rendeletek módosítására”, 

– 54. „Javaslat a Budapesti Sportszolgáltató Központ 
vagyonkezelési szerződésének megkötésére”, 

– 21. „Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Köz-
pont Zrt. 2013. évi éves elszámolásának elfogadá-
sára”, 

– 28. „Javaslat a BFVK Zrt. 2014. évi éves szerződé-
se 1. sz. módosításának elfogadására”.

– 63. „Javaslat a BKK Zrt. és a Fővárosi Önkormány-
zat közötti egyedi megállapodások megkötésére 
és módosítására”.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

848/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy nem veszi napirendjére a „Javas-
lat 100%-ban fővárosi tulajdonú taxi fuvarszervező 
cég alapításának előkészítése” és a „Javaslat kép-
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viselők, bizottságok által használt elektronikai esz-
közök megvásárlásának biztosítása” című előter-
jesztéseket. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

849/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

 1. Véleménynyilvánítás a budapesti rendőrfőkapi-
tány kinevezését érintően.

 2. Javaslat egyes társaságok felügyelő-bizottsági 
tagjainak megválasztására.

 3. Javaslat bizottsági tag cseréjére.
 4. Javaslat „Az M3 metróvonal rekonstrukciója és 

északi meghosszabbítása – előkészítése” megne-
vezésű feladat megvalósításáról szóló fejlesztési 
megállapodás megkötésére.

 5. Javaslat egyszemélyes tulajdonú fővárosi társasá-
gok vezetői javadalmazási szabályzatainak módo-
sítására.

 6. Javaslat közterület-felügyeleti feladatok átadás-
átvétele tárgyában megállapodások megkötésére.

 7. Döntés a Budapest Ösztöndíj Program keretében 
az ösztöndíjak odaítéléséről.

 8. Javaslat a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság 
használatába átadott eszközök térítésmentes át-
adására.

 9. Javaslat szoftver felhasználási szerződés meg-
kötésére a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti 
Igazgatósággal.

10. Javaslat a Budapest főváros területén végzett táv-
hőszolgáltatásról szóló 66/2012. (IX. 28.) Főv. 
Kgy. rendelet módosítására.

11. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszol-
gáltatásról szóló 72/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. ren-
delet módosítására.

12. Javaslat a Rác fürdővel kapcsolatos közgyűlési 
határozatok módosítására.

13. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában 
lévő feleslegessé vált útépítési anyagok selejtezé-
sére és tulajdonjogának ingyenes átruházására.

14. Javaslat előzetes kötelezettségvállalásra a BDK 
Kft. 2015. évi áramvásárlásáról szóló szerződésé-
nek megkötése céljából. 

15. Javaslat szociális parcellák kialakításával kapcso-
latos döntésekre.

16. Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 
2013. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek tel-
jesítéséről szóló beszámolójának, kompenzáció 
elszámolásának elfogadására, a 2014. évi köz-
szolgáltatási szerződés jóváhagyására, megkö-
tésére, továbbá a Fővárosi Közterület-fenntartó 
Nonprofit Zrt. közszolgáltatási keretszerződésé-
nek megkötésére, valamint egyes önkormányzati 
rendeletek módosítására.

17. Javaslat Budapest I. kerület Budavár Önkormány-
zata beruházásában megvalósuló „Budai Vár és 
környéke közlekedés fejlesztése” című projekthez 
kapcsolódó döntések meghozatalára.

18. Javaslat a Budapest főváros közigazgatási terüle-
tén a járművel várakozás rendjének egységes ki-
alakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképte-
len járművek tárolásának szabályozásáról szóló 
30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítá-
sára.

19. Javaslat a BKK Zrt.-vel kötött megállapodások 
módosítására.

20. Javaslat a BKK Zrt.-vel kötött feladat-ellátásról 
és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 
2014–2015-re vonatkozó közlekedésszervezői 
éves melléklete megkötésére.

21. Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ 
Zrt. 2013. évi éves elszámolásának elfogadására.

22. A fővárosi autóbusz-járműpark megújításának 
bemutatása és ezzel kapcsolatos egyes döntések 
meghozatala.

23. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata va-
gyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jo-
gok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. 
Kgy. rendelet és a Fővárosi Önkormányzat Szer-
vezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. 
(III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

24. Javaslat a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság által használt Gerlóczy utcai ingatlannal kap-
csolatos 2042/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. határozat 
hatályon kívül helyezésére, valamint új nyilatko-
zat, megállapodás és haszonkölcsön szerződés 
aláírására. 

25. Bp. XVII. ker., Pesti úti 121047/60 hrsz.-ú ingat-
lan használata tárgyában kötött megállapodás mó-
dosítása. 

26. Javaslat a Budapest VI., Nagymező utca 8. sz. 
alatti ingatlan (Tivoli Színház) bérbeadására.

27. Javaslat a Bp. VIII., Rigó u. 6–8. sz. alatti ingatlan 
haszonkölcsönbe adására.

28. Javaslat a BFVK Zrt. 2014. évi éves szerződése 1. 
sz. módosításának elfogadására.

29. Javaslat a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti 
Igazgatóság létszámának növelésére a takarítási 
feladatok saját dolgozóval történő ellátása érde-
kében.

30. Javaslat informatikai szolgáltatások folyamatos 
biztosítására.

31. Javaslat az Épület- és Lakásgazdálkodási Fenntar-
tási, Innovációs K+F Alapítvány megszüntetésre 
és az alapító okiratban szereplő feladatok átruhá-
zására az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző In-
novációs Nonprofit Kft.-re.

32. Javaslat a Budapesti Vidám Park Zrt.-re vonatko-
zó egyes tulajdonosi döntések meghozatalára és a 
Társaság 2013. évi beszámolójának elfogadására, 
valamint végelszámolásának elrendelésére.
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33. Javaslat a Centrál Színház Nonprofit Kft.-vel kap-
csolatos pályázati kiírásra.

34. Javaslat a XV. kerületi Önkormányzattal köten-
dő pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás meg-
kötésére – a 3. sz. városi főforgalmi út mentén 
hiányzó falszakasz megvalósításához kapcsolódó 
tervezési feladatok közös finanszírozására.

35. Javaslat a „Budapesti Központi Szennyvíztisztí-
tó Telep és kapcsolódó létesítményei” (BKSZT) 
projektet érintő döntések meghozatalára.

36. Javaslat Budapest Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának elfogadására.

37. Javaslat Budapest Főváros Településszerkezeti 
Tervének (TSZT) és a Fővárosi Szabályozási Ke-
rettervének eseti módosítására a Budapest IV. ke-
rület Újpest Városrendezési és Építési Szabályza-
tához kapcsolódóan.

38. Javaslat a fővárosi településrendezési eszközök 
módosítására a Budapest XIII. kerület, Szabolcs 
utca–Hun utca–Vágány utca–Dózsa György út ál-
tal határolt területre és a Budapest XIII. kerület, 
Népfürdő utca–25833 hrsz.-ú közterület–Árpád 
híd–Duna folyam–Rákos-patak által határolt terü-
letre vonatkozóan.

39. Javaslat a Városligeti Építési Szabályzat elfoga-
dására.

40. Javaslat a Climate-KIC Transition Cities projekt 
konzorciumi megállapodásának megkötésére.

41. Javaslat a BVV Zrt.-nek az ENVIRODUNA Kft.-
be történő beolvadásával kapcsolatos tulaj donosi 
döntések meghozatalára.

42. Javaslat a Pannon Park Projekt fejlesztési tervei-
vel összefüggő egyes döntések meghozatalára.

43. Javaslat a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. és a 
Budapest Film Zrt. támogatására, valamint a Bu-
dapest Film Zrt. működési formájának megvál-
toztatására.

44. Javaslat a „Kiscelli Múzeum kárelhárítás” című 
engedélyokirat jóváhagyására és vis maior pályá-
zat benyújtására.

45. Javaslat a Bartók Béla Emlékház alapító okiratá-
nak módosítására és a Bartók Béla Emlékház tá-
mogatására.

46. Javaslat a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű 
Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollé-
gium köznevelési feladatainak ellátását szolgáló 
vagyonelemekre a Szerb Országos Önkormány-
zattal és a Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
ponttal kötendő haszonkölcsön szerződés jóváha-
gyására.

47. Javaslat a Földművelésügyi Minisztérium fenn-
tartásában álló Soós István Borászati Szakképző 
Iskolával kötendő, az intézmény köznevelési fel-
adatainak ellátását szolgáló ingó vagyonelemekre 
ingyenes vagyonkezelői jogot biztosító szerződés 
jóváhagyására.

48. Javaslat a dr. Urmánczy Nándor emlékpad kame-
rás megfigyelő rendszer üzemeltetési, működte-

tési és karbantartási feladatainak a Fővárosi Ön-
kormányzati Rendészeti Igazgatóság által történő 
ellátására.

49. Javaslat a József Attila Színház Nonprofit Kft.-vel 
2013. július 2-án a 1134 Budapest, Váci út 63. cím 
alatt található ingatlant érintő felújítások tárgyá-
ban megkötött megvalósítási megállapodás mó-
dosítására.

50. Javaslat a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művésze-
ti Galéria költségvetési szerv létrehozására.

51. Javaslat együttműködési megállapodások megkö-
tésére 
a) a Külügyminisztériummal
b) a Gandhi Gimnázium Nonprofit Kft.-vel.

52. Javaslat kulturális rendezvények támogatására 
a) Kárpát-medencei Cigányprímások és Zeneka-

rok Fesztiválja
b) Art Market Budapest 2014.

53. Javaslat a Budapesti Sportszolgáltató Központ va-
gyonkezelési szerződésének megkötésére.

54. Budapest Főváros szmogriadótervéről szóló 
69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosí-
tása.

55. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásá-
ban lévő személyes gondoskodást nyújtó szako-
sított szociális intézmények, valamint a családok 
átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési dí-
jakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. 
(IV. 18.) önkormányzati rendelet módosítására.

56. Javaslat a Budapesti Sportszolgáltató Központ tá-
mogatására. 

57. Javaslat kiemelt budapesti sportegyesületek és 
egyéb sportszervezetek támogatására.

58. Javaslat az ERANDO Biztonságtechnikai Ta-
nácsadó és Kereskedelmi Kft. részére tulajdono-
si hozzájárulás megadására és használati szerző-
dés megkötésére.

59. A Menhely Alapítvány alapító okiratának módosí-
tása.

60. Beszámoló a szociális intézményi szolgáltatások 
intézményen kívüli szervezettel történő ellátásá-
ról a 2013. évben.

61. Javaslat a „Margitszigeti futókör rekonstrukciója 
és a „Budapesti Sportszolgáltató Központ fűtés-
korszerűsítése” című engedélyokiratok módosítá-
sára, valamint a margitszigeti kamerarendszer ki-
építésére.

62. Javaslat a BKK Zrt. és a Fővárosi Önkormány-
zat közötti egyedi megállapodások megkötésére 
és módosítására.

63. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2014. 
évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. 
(III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

64. Javaslat a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Köz-
pont Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztá-
sára.

65. Döntés a fővárosi kitüntető díjak adományozásá-
ról.
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66. Javaslat a FŐGÁZ részvények értékesítésére.
67. Javaslat a fővárosi közösségi közlekedési elektro-

nikus jegyrendszer finanszírozási szerződéséhez 
kapcsolódó biztosítéki szerződések megkötésére.

68. Javaslat a FOK Nonprofit Kft. működtetésével 
kapcsolatos egyes tulajdonosi döntések meghoza-
talára.

69. Javaslat kulturális nonprofit kft. ügyvezetőjének 
további munkavégzésre irányuló jogviszonyaival 
kapcsolatos döntésre.

70. Javaslat Budapest Közlekedési Rendszerének Fej-
lesztési Terve felülvizsgálatának, valamint a Ba-
lázs Mór-terv – Budapest középtávú közlekedés-
fejlesztési stratégiája 2014–2030 elfogadására.

71. Javaslat egyes gazdasági társaságok 2014. évi üz-
leti terveivel kapcsolatos döntésekre.

72. Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel 
kötendő 2014. évi vízterhelési díjkedvezmény 
igénybevételére vonatkozó megállapodás megkö-
tésére.

73. Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. so-
ron következő közgyűlésének napirendi pontjaira 
vonatkozó előzetes döntések meghozatalára, va-
lamint önkormányzati hozzájárulás megadására a 
Csatorna Holding Zrt. alapszabályának módosítá-
sához.

74. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2014. június 
24-ei rendkívüli közgyűlésének napirendi pontja-
ira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

75. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesí-
téséről szóló beszámolójának, kompenzáció el-
számolásának elfogadására, valamint a 2014. évi 
közszolgáltatási szerződés jóváhagyására, meg-
kötésére.

76. Javaslat a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprő-
ipari Kft. 2013. évi közszolgáltatási tevékenysé-
gével kapcsolatos döntésekre.

77. Beszámoló az FTSZV Fővárosi Településtisz-
tasági és Környezetvédelmi Kft. 2013. évi köz-
szolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről és a 
2013. évi támogatások elszámolásáról.

78. Javaslat a BVK HOLDING Zrt. 2013. évi konszo-
lidált éves beszámolójának és konszolidált üzleti 
jelentésének elfogadására.

79. Javaslat közfeladat átadásáról szóló megállapodás 
megkötéséről a Várgondnokság Nonprofit Kft.-
vel.

80. Javaslat a „Fővárosi házhoz menő szelektív hulla-
dékgazdálkodási rendszer” keretében létrehozott 
hulladék-gazdálkodási eszközök használati jogá-
nak átruházásáról szóló megállapodás 6. sz. mó-
dosítására.

81. Javaslat kezelői feladatok átvállalásáról szóló 
megállapodás megkötésére a Budapest 38236/11. 
hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában.

82. Javaslat a Budapest XXII. kerület 6. számú főút 
Növény utca kétszintű csomópont közútkezelői 

feladatai kapcsán kötendő megállapodás elfoga-
dására.

83. Javaslat az EasyWay II elnevezésű projekt kereté-
ben megvalósult forgalomtechnikai eszközök át-
adására vonatkozó megállapodás megkötésére.

84. Javaslat a Budapest Szíve Városfejlesztő NKft. 
közszolgáltatási szerződéseivel kapcsolatos dön-
tések meghozatalára.

85. Alapítói határozat kiadása a BKV Zrt. 2013. évi 
konszolidált beszámolójának és üzleti jelentésé-
nek elfogadására.

86. Javaslat az Európai Mobilitási Héthez és az Autó-
mentes Naphoz való csatlakozás alapjául szolgáló 
2014. évi Karta elfogadására.

87. Javaslat a Bp. XIII. ker. Margitsziget 23800/6 
hrsz.-ú ingatlant érintő földhasználati szerződés 
jóváhagyására, valamint a margitszigeti Danu bius 
Szálloda és Gyógyüdülő Zrt. tulajdonjogi rende-
zésére.

88. Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elő-
vásárlási jog gyakorlása tekintetében. (Bp. V., Do-
rottya u. 6., Bp. VII., Erzsébet krt. 24., Bp. V., Fe-
renciek tere 10., Bp. I., Országház u. 34., Bp. V., 
Szent István tér 13.)

89. Javaslat a Budapesti Nagybani Piac Zrt. közgyű-
lésének egyes napirendi pontjaira vonatkozó elő-
zetes döntések meghozatalára.

90. Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Köz-
alapítvány szervezeti és működési szabályzatának 
jóváhagyására.

91. Javaslat egyes gazdasági társaságok 2014. évi üz-
leti tervének jóváhagyására.
a) BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Köz-

pont Nonprofit Kft. 
b) Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitá-

ciós Zrt.
c) Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.
d) ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft.

92. Javaslat együttműködési megállapodások megkö-
tésére, módosítására. 

93. Javaslat a IX. kerülettel 2010. évben kötött egyes 
felhalmozási célú pénzeszköz átadásáról szóló 
megállapodások módosítására. 

94. Javaslat a TÉR_KÖZ Városrehabilitációs Pályá-
zaton támogatást elnyert projektek támogatási 
szerződéseinek jóváhagyására.

95. Javaslat a „XIX–XX. Nagykőrösi út menti lakóte-
rületek zaj elleni védelme” tárgyú engedélyokirat 
5. számú módosítására.

96. Javaslat a Széll Kálmán tér fejlesztéséhez kapcso-
lódó támogatási szerződések módosítására.

97. Javaslat a Tematikus Fejlesztési Programok elfo-
gadására.

98. Javaslat Budapest Területfejlesztési Koncepciójá-
nak elfogadására.

99. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) 
önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdésében 
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rögzített egyetértési jog gyakorlására a Budapest 
IV. kerület Újpest, Duna folyam–Városhatár–2. 
sz. főközlekedési út–Váci út–Újpesti vasúti híd–
Újpesti öböl–Duna sor–Rév utca–75842 hrsz.-ú 
ingatlan déli telekhatára által határolt terület Ke-
rületi Szabályozási Tervéhez.

100. Javaslat Budapest Főváros Településszerkezeti 
Terve eseti módosítására a Budapest XIV. kerület, 
Hungária körút–Kacsóh Pongrác út–Hermina út–
Állatkerti körút–Gundel Károly út–29737 hrsz.-ú 
KV-IK keretövezetbe sorolt terület–29834/3 
hrsz.-ú KL-VA vasúti terület–Varannó utca által 
határolt területre vonatkozóan.

101. Javaslat a Fővárosi Településszerkezeti Terv és 
Fővárosi Rendezési Szabályzat véleményezési 
szakaszának lezárására. 

102. Javaslat projekt előkészítési és megvalósítási fel-
adatokra vonatkozó keretmegállapodás megköté-
sére az ENVIRODUNA Kft.-vel.

103. Javaslat az MTA-t és a Ludovika Akadémiát tör-
ténelmi emlékhelyként jelölő sztélék elhelyezé-
sének jóváhagyására.

104. Javaslat a Petőfi Csarnok Nonprofit Kft. „v. a.” 
végelszámolásának lezárására.

105. Javaslat egyes kulturális társaságok szervezeti és 
működési szabályzata módosításának jóváhagyá-
sára. 

106. Javaslat Budapest Márka elismerő címek adomá-
nyozására.

107. Az SZMSZ – 11/2013. (III. 18.) – 6. melléklet 
4 4. pontja szerinti beszámoló.

108. Előterjesztés a „Rögtön jövök!” program folyta-
tásáról.

109. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határoza-
tok végrehajtásáról.

A napirend 1. pontja: Véleménynyilvánítás a buda-
pesti rendőrfőkapitány kinevezését érintően.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

850/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
támogatja Bucsek Gábor r. dandártábornok a Buda-
pesti Rendőr-főkapitányság rendőr-főkapitányává 
történő kinevezését. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoz-
tassa az országos rendőrfőkapitányt. 

Határidő: a tájékoztatásra azonnal 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 2. pontja: Javaslat egyes társaságok fe-
lügyelőbizottsági tagjainak megválasztására.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

851/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) bekezdésében és (2) bekezdésének a) és 
b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, 
hogy a RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Város-
fejlesztési Zrt. soron következő közgyűlésén a Bu-
dapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes 
meghatalmazottjaként és képviseletében szerződés 
alapján eljáró BFVK Zrt. képviselője kötött man-
dátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a 
következő döntés meghozatalát:
– A RÉV8 Zrt. közgyűlése Máté László felügyelő-
bizottsági tag helyére megválasztja ifj. Nagy Gábor 
Lászlót 2015. május 31. napjáig. 

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlése 
Felelős: Tarlós István 

852/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében és (2) bekezdésének a) és b) pont-
jában foglalt hatáskörében, a József Attila Színház 
Nonprofit Kft. alapítójaként eljárva 
– Tudomásul veszi Kiss László lemondását a József 

Attila Színház Nonprofit Kft. felügyelőbizottsá-
gában betöltött tagságáról.

– Helyébe megválasztja Torzsa Sándort (an.: Kiss 
Magdolna, lakcíme: 1119 Budapest, Etele út 26. 
V/47.) a József Attila Színház Nonprofit Kft. felü-
gyelőbizottsági tagjának 2015. május 31. napjáig, 
díjazását a többi tag díjazásával azonos mértékű, 
48 000 Ft/hó összegben állapítja meg, azzal, hogy 
a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazda-
sági társaságok takarékosabb működéséről szóló 
2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében 
foglaltakra figyelemmel történhet.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság ügyvezetőjét értesítse annak ér-
dekében, hogy a Társaság jogi képviselőjének 
közreműködésével gondoskodjon a személyi vál-
tozások Cégbírósághoz való bejelentéséről. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

853/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) bekezdésében és (2) bekezdésének a) és 
b) pontjában foglalt hatáskörében, a FOK Fővárosi 
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Oktatástechnológiai Központ Szolgáltató Közhasz-
nú Nonprofit Kft. alapítójaként eljárva 
– Tudomásul veszi Dunai Mónika lemondását a 

Társaság felügyelőbizottságában betöltött tagsá-
gáról. 

– A lemondás folytán megüresedő felügyelőbizott-
sági helyre a Társaság felügyelőbizottságának 
tagjává Turi Zoltánt (an.: Tóth Erzsébet, lakcím: 
Budaörs, Gesztenye utca 2/b.) 2014. június 19. 
napjától 2015. május 31-ig terjedő időtartamra, 
díjazását a többi tag díjazásával azonos mértékű, 
30 900 Ft/hó összegben állapítja meg, azzal, hogy 
a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazda-
sági társaságok takarékosabb működéséről szóló 
2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében 
foglaltakra figyelemmel történhet. 

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság ügyvezetőjét értesítse annak ér-
dekében, hogy a Társaság jogi képviselőjének 
közreműködésével gondoskodjon a személyi vál-
tozások Cégbírósághoz való bejelentéséről. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

854/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljár-
va úgy dönt, hogy a Budapesti Önkormányzati Kö-
veteléskezelő Korlátolt Felelősségű Társaság soron 
következő taggyűlésén a Budapest Főváros Önkor-
mányzata, mint tag képviseletében eljáró személy 
kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával 
támogassa a következő döntések meghozatalát:
– Tudomásul veszi dr. Szemenyei László (an.: Cseh 

Anna, lakcím: 1221 Budapest, Szent Korona u. 
24.) a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő 
Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsá-
gában betöltött tisztségéről 2014. június 30. nap-
jával történő lemondását. 

– A Társaság taggyűlése megválasztja a megürese-
dett felügyelőbizottsági (elnöki) pozícióba Ver-
seghi-Nagy Balázst a jelenlegi felügyelőbizott-
sági elnökével megegyező díjazás ellenében, a 
jelenlegi felügyelőbizottsági tagokéval megegye-
zően 2017. május 31-ig azzal, hogy a díjazás fel-
vétele a köztulajdonban álló gazdasági társasá-
gok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi 
CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel történhet. 

Határidő: a Társaság soron következő taggyűlése 
Felelős: Tarlós István 

855/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt sze-
mélyt, hogy a Budapesti Önkormányzati Követe-
léskezelő Korlátolt Felelősségű Társaság soron kö-

vetkező taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tag 
képviselőjeként kötött mandátummal eljárva ve-
gyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi kép-
viselő meghatalmazásának aláírására és kiadására. 

Határidő: a Társaság soron következő taggyűlése 
Felelős: Tarlós István 

856/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, a 
Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zártkö-
rűen Működő Részvénytársaság legfőbb szervének 
hatáskörében eljárva
– Tudomásul veszi Baross Pál és Verseghi-Nagy 

Balázs Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság igazgató-
ságában betöltött tisztségéről történő lemondását 
2014. június 30-ai hatállyal.

– Megválasztja Rupp Györgyöt a Budapest Film 
Zrt. igazgatósági tagjának 2014. július 1. napjától 
140 000 Ft/hó díjazás ellenében 2015. május 31. 
napjáig azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulaj-
donban álló gazdasági társaságok takarékosabb 
működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § 
(4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történ-
het. 

– Megválasztja Wildner Gábort a Budapest Film 
Zrt. igazgatósági tagjának 2014. július 1. napjától 
140 000 Ft/hó díjazás ellenében 2015. május 31. 
napjáig azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulaj-
donban álló gazdasági társaságok takarékosabb 
működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § 
(4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történ-
het. 

– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság veze-
tő tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi 
változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a 
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 3. pontja: Javaslat bizottsági tag cse-
réjére. 

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

857/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
2014. július 2-i hatállyal Kunhalmi Ágnest vissza-
hívja a Fővárosi Közgyűlés Oktatási Bizottságának 
tagságából, egyidejűleg Bihal Dávidot megválaszt-
ja az Oktatási Bizottság tagjának. 

Határidő: 2014. július 2.
Felelős: Tarlós István 
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A napirend 4. pontja: Javaslat „Az M3 metróvonal 
rekonstrukciója és északi meghosszabbítása – előkészíté-
se” megnevezésű feladat megvalósításáról szóló fejlesz-
tési megállapodás megkötésére.

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

858/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
egyetért „Az M3 metróvonal rekonstrukciója és 
északi meghosszabbítása – előkészítése” megne-
vezésű tervezési feladat megvalósításával, továbbá 
rendelkezésre bocsátja a Fővárosi Önkormányzat 
mindenkori költségvetésében az ehhez szükséges 
fedezetet. 

859/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
A feladatok megvalósítása érdekében:
– csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím ki-

adási, azon belül a tartalékok előirányzatát 
1 222 050 E Ft-tal,

– ezzel egyidejűleg tervbe vesz a „813902 Buda-
pesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, 
azon belül az egyéb felhalmozási célú támoga-
tás áht-n kívülre (beruházási célra) előirányza-
tán az új „Az M3 metróvonal rekonstrukciója 
és északi meghosszabbítása – előkészítése” fel-
adaton 360 615 E Ft-ot. A feladat összköltsége 
1 222 050 E Ft, 2014. évi előirányzata 360 615 E 
Ft, 2015. évi üteme 396 025 E Ft, 2016. évi üte-
me: 465 410 E Ft. 

– továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású ön-
kormányzati beruházások” cím kiadási, azon be-
lül az önkormányzati beruházások előirányza-
tán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 
861 435 E Ft-tal. 

860/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti „Az M3 metróvonal re-
konstrukciója és északi meghosszabbítása – elő-
készítése” megnevezésű feladat elvégzéséről szóló 
fejlesztési megállapodást az előterjesztés mellékle-
te szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpol-
gármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követően azonnal 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 5. pontja: Javaslat egyszemélyes tulajdo-
nú fővárosi társaságok vezetői javadalmazási szabályza-
tainak módosítására.

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

861/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
az előterjesztésben foglaltak alapján egyetért azzal, 
hogy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő 
egyszemélyes gazdasági társaságok belső szabály-
zata – a mindenkori hatályos adójogszabályoknak 
megfelelően – biztosíthatja azt a lehetőséget, hogy 
a vezető tisztségviselők javára a gazdasági társaság 
egyes meghatározott juttatásnak minősülő felelős-
ségbiztosítást kössön, amennyiben a biztosítás dí-
jához, illetve a juttatást terhelő közterhek megfize-
téséhez szükséges fedezet a Társaság költségvetése 
terhére e címen nyújtott többlet költségvetési igény 
nélkül biztosítható. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

862/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a felelősségbizto-
sítást nyújtó társaságok kiválasztásához az érintett 
gazdasági társaságok részére biztosítsa a szükséges 
módszertani segítséget (koordinációt).

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

863/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok ta-
karékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. 
törvény 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelezett-
ségének eleget téve módosítja az ENVIRODUNA 
Kft. 164/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. határozattal, a 
BFVT Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. 
165/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. határozattal, a FOK 
Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. 166/2014. (II. 26.) Főv. 
Kgy. határozattal, a kulturális ágazatba tartozó non-
profit gazdasági társaságok (13 színház és a Buda-
pesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit 
Kft.) 168/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. határozattal, a 
Budapest Esély Nonprofit Kft. 169/2014. (II. 26.) 
Főv. Kgy. határozattal, az FBI Fővárosi Bizton-
sági Iroda Nonprofit Kft. 170/2014. (II. 26.) Főv. 
Kgy. határozattal jóváhagyott Vezetői Javadalma-
zási Szabályzatait, az előterjesztés 1. sz. melléklete 
szerinti tartalommal. A jelen határozati javaslattal 
elfogadott, a kulturális ágazatba tartozó nonprofit 
gazdasági társaságok Vezetői Javadalmazási Sza-
bályzatának rendelkezései a József Attila Színház 
Nonprofit Kft. ügyvezetőjére, valamint a FOK Fő-
városi Oktatástechnológiai Központ Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. Vezetői Javadalmazási 
Szabályzatának rendelkezései ezen társaság ügy-
vezetőjére akkortól hatályosak, amely nappal a tár-
saságok felügyelőbizottságai megküldik – ameny-
nyiben az 2014. július 15-ét követő időpontban 
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történik – a javadalmazási szabályzatok vélemé-
nyezésére vonatkozó határozatukat. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

864/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok ta-
karékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. 
törvény 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelezett-
ségének eleget téve jóváhagyja a BKK Budapesti 
Közlekedési Központ Zrt. 160/2014. (II. 26.) Főv. 
Kgy. határozattal jóváhagyott Vezetői Javadalma-
zási Szabályzatának módosítását az előterjesztés 
2. sz. melléklete szerinti tartalommal. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

865/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok ta-
karékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. 
törvény 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelezett-
ségének eleget téve jóváhagyja a BKV Budapest 
Közlekedési Zrt. 161/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. ha-
tározattal jóváhagyott Vezetői Javadalmazási Sza-
bályzatának módosítását az előterjesztés 3. sz. mel-
léklete szerinti tartalommal. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

866/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok ta-
karékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. 
törvény 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelezett-
ségének eleget téve jóváhagyja a BFVK Budapest 
Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. 162/2014. 
(II. 26.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott Vezetői 
Javadalmazási Szabályzatának módosítását az elő-
terjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

867/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok ta-
karékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. 
törvény 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelezett-
ségének eleget téve jóváhagyja a BVK HOL-
DING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. 
167/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. határozattal jóváha-
gyott Vezetői Javadalmazási Szabályzatának mó-
dosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti 
tartalommal. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

868/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok taka-
rékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tör-

vény 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségé-
nek eleget téve jóváhagyja a Budapest Film Zrt. 
163/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. határozattal jóváha-
gyott Vezetői Javadalmazási Szabályzatának mó-
dosítását az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti 
tartalommal. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

869/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés 
1–6. sz. mellékleteként csatolt vezetői javadalma-
zási szabályzat módosításokat írja alá, továbbá, 
hogy a döntésről tájékoztassa az érintett társaságok 
vezetői tisztségviselőit annak érdekében, hogy gon-
doskodjanak a jóváhagyott szabályzatok cégiratok 
közötti letétbe helyezéséről. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

870/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy hívja fel a BVK 
HOLDING Zrt. igazgatóságát, hogy saját hatáskör-
ben módosítsa a BVK leányvállalatok Vezetői Ja-
vadalmazási Szabályzatát – a mindenkor hatályos 
adójogszabályokban biztosított – egyes meghatáro-
zott juttatásnak minősülő felelősségbiztosítás veze-
tő tisztségviselők javára történő megkötésének le-
hetőségével.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 6. pontja: Javaslat közterület-felügyele-
ti feladatok átadás-átvétele tárgyában megállapodások 
megkötésére.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

871/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkor-
mányzata és a Budapest Főváros VII. kerület Erzsé-
betváros Önkormányzata között közterület-felügye-
leti feladatok átadás-átvétele, ellátása tárgyában 
2001. évben kötött megállapodás megszüntetéséről 
szóló, az előterjesztés 2/b. számú melléklete szerin-
ti megállapodást, valamint a közterület-felügyeleti 
feladatok ellátása tárgyú, az előterjesztés 2/c. szá-
mú melléklete szerinti megállapodást, egyben fel-
kéri a főpolgármestert a megállapodások aláírására.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

872/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkor-
mányzata és a Budapest Főváros VIII. kerü-
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let Józsefvárosi Önkormányzat között közterü-
let-felügyeleti feladatok átadás-átvétele, ellátása 
tárgyá ban 2001. évben kötött megállapodás meg-
szüntetéséről szóló, az előterjesztés 3/b. számú 
melléklete szerinti megállapodást, valamint a köz-
terület-felügyeleti feladatok átadás-átvétele tárgyú, 
az előterjesztés 3/c. számú melléklete szerinti meg-
állapodást, egyben felkéri a főpolgármestert a meg-
állapodások aláírására.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

873/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkor-
mányzata és a Budapest Főváros XV. kerület Rá-
kospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 
között közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvé-
tele, ellátása tárgyában 2000. évben kötött megálla-
podás megszüntetéséről szóló, az előterjesztés 4/b. 
számú melléklete szerinti megállapodást, valamint 
a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvétele 
tárgyú, az előterjesztés 4/c. számú melléklete sze-
rinti megállapodást, egyben felkéri a főpolgármes-
tert a megállapodások aláírására.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

874/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkor-
mányzata és a Budapest Főváros XIX. kerület Kis-
pest Önkormányzata között közterület-felügyeleti 
feladatok átadás-átvétele tárgyú, az előterjesztés 5. 
számú melléklete szerinti megállapodást, egyben 
felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 7. pontja: Döntés a Budapest Ösztöndíj 
Program keretében az ösztöndíjak odaítéléséről.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

875/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Budapest Ösztöndíj Program ke-
retén belül az alábbi személyek részére ítéli oda az 
ösztöndíjat:
1. Boldis Beáta Vivien
2. Bugyik Zsuzsanna
3. Erdőháti Nikolett
4. Mészáros Evelin
5. Nagy Helga
6. Szücs Mirjam

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 8. pontja: Javaslat a Fővárosi Polgári 
Védelmi Igazgatóság használatába átadott eszközök térí-
tésmentes átadására.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

876/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § 
(1) bekezdés a) pontja és 45. §-a alapján jóváhagyja 
az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti selejtezési 
jegyzőkönyvben szereplő tárgyi eszközök selejte-
zését és felkéri a főpolgármestert a selejtezési jegy-
zőkönyv aláírására. Felkéri továbbá a főpolgármes-
tert, hogy gondoskodjon a leselejtezett vagyonnak 
a Fővárosi Önkormányzat nyilvántartásaiból való 
törléséről.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

877/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rende-
let 24. § (1) bekezdés a) pontja és 45. §-a alapján 
úgy dönt, hogy a BM Országos Katasztrófavédel-
mi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ ré-
szére ingyenesen átadja a csatolt megállapodásban 
foglalt eszközöket. Felkéri a főpolgármestert, hogy 
gondoskodjon a leselejtezett tárgyi eszközök BM 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gaz-
dasági Ellátó Központ részére történő ingyenes át-
ruházásáról szóló, az előterjesztés 3. sz. melléklete-
ként csatolt megállapodás aláírásáról. 

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 9. pontja: Javaslat szoftver felhasználási 
szerződés megkötésére a Fővárosi Önkormányzati Ren-
dészeti Igazgatósággal.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

878/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
45. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megkö-
ti Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi 
Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság közötti, az 
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti szoftver 
felhasználási szerződést, egyúttal felkéri a főpol-
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gármestert, hogy az előterjesztés 1. számú mellék-
leteként csatolt szoftver felhasználási szerződést, 
valamint az előterjesztés 2. számú mellékleteként 
csatolt felhasználási engedélyt írja alá.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 10. pontja: Javaslat a Budapest fővá-
ros területén végzett távhőszolgáltatásról szóló 66/2012. 
(IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. György István 

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 30/2014. (VII. 15.) önkormányzati ren-
deletét a Budapest főváros területén végzett távhőszol-
gáltatásról szóló 66/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet 
módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerin-
ti tartalommal.

A napirend 11. pontja: Javaslat a nem közművel ösz-
szegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező 
helyi közszolgáltatásról szóló 72/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. 
rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. György István 

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 31/2014. (VII. 15.) önkormányzati rende-
letét a nem közművel összegyűjtött háztartási szenny-
vízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szó-
ló 72/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 
előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

879/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az alábbi napirendi pontok tárgyalá-
sával folytatja ülését:
61. Javaslat a „Margitszigeti futókör rekonstruk-
ciója és a „Budapesti Sportszolgáltató Központ fű-
téskorszerűsítése” című engedélyokiratok módo-
sítására, valamint a margitszigeti kamerarendszer 
kiépítésére.
64. Javaslat a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai 
Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megvá-
lasztására.
65. Döntés a fővárosi kitüntető díjak adományozá-
sáról.
66. Javaslat a FŐGÁZ részvények értékesítésére.
67. Javaslat a fővárosi közösségi közlekedési elekt-
ronikus jegyrendszer finanszírozási szerződéséhez 
kapcsolódó biztosítéki szerződések megkötésére.
39. Javaslat a Városligeti Építési Szabályzat elfo-
gadására.

A napirend 12. pontja: Javaslat a „Margitszigeti fu-
tókör rekonstrukciója” és a „Budapesti Sportszolgálta-
tó Központ fűtéskorszerűsítése” című engedélyokiratok 
módosítására, valamint a margitszigeti kamerarendszer 
kiépítésére. 

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

880/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Javaslat Budapest Főváros Ön-
kormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről 
szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosí-
tására” című előterjesztés előtti napirendi pontként 
tárgyalja meg a „Javaslat a „Margitszigeti futókör 
rekonstrukciója” és a „Budapesti Sportszolgáltató 
Központ fűtéskorszerűsítése” című engedélyokira-
tok módosítására, valamint a margitszigeti kamera-
rendszer kiépítésére” című előterjesztést. 

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munká-
ját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.) 

A napirend 13. pontja: Javaslat a Budapesti Feszti-
vál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 
megválasztására.

Előterjesztő: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

881/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (2) bekezdés b) pontja alapján Bán Teodórá-
nak, a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói feladatainak el-
látására szóló megbízási idejét 2014. december 31. 
napjáig terjedő határozott időtartamra meghosz-
szabbítja, díjazás megállapítása nélkül. Felkéri a 
főpolgármestert, hogy intézkedjen az ügyvezetői 
megbízáshoz kapcsolódó megbízási szerződés mó-
dosításának kiadmányozásáról.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

882/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Egyidejűleg, mint a Szabad Tér Színház Nonprofit 
Kft. alapítója és egyedüli tagja, Budapest Főváros 
Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek felet-
ti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. 
(III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése 
alapján hozzájárul ahhoz, hogy Bán Teodóra, a Sza-
bad Tér Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője egyút-
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tal a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ 
Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatait is ellássa. 

Határidő: 2014. július 1. 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 14. pontja: Döntés a fővárosi kitüntető 
díjak adományozásáról. 

Előterjesztő: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

883/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
„Pro Urbe Budapest” díjat adományoz:
1. dr. Magyar Zoltán,
2. dr. Béres József,
3. dr. Edvi Péter,
4. dr. Solymosi Pál,
5. Szilágyi-Sándor András,
6. dr. Tóth Tamás
részére.

Határidő: 2014. november 17.
Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

884/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
„Budapestért” díjat adományoz:
 1. Sóron László,
 2. dr. Kamuti Jenő,
 3. dr. Kállay Emil,
 4. Kányádi Sándor,
 5. Győrffy László,
 6. Magyar Állami Népi Együttes,
 7. Rúzsa Magdolna,
 8. Tátrai Tibor,
 9. Kovács Sándor,
10. Takaró Mihály,
11. Müller Istvánné,
12. Római Sport Egyesület,
13. Magyar Zsidó Kulturális Egyesület,
14. Rimanóczy Jenő,
15. Frenák Pál
16. Albrecht Ute,
17. Bokor János, 
18. Farkas Bálint,
19. dr. Kovács Attila Ferenc,
20. Prof. Dr. Simon Tamás,
21. dr. Fallerné Hajdu Katalin Anna, 
22. dr. Vasváry Artúrné 
részére.

Határidő: 2014. november 17.
Felelős: Tarlós István

885/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
„Zalabai Gábor díj – A Budapestiek Esélyegyenlő-
ségéért” díjat adományoz:

1. Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat
részére.

Határidő: 2014. november 17.
Felelős: Tarlós István

886/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
„Dr. Barna Sándor Emlékérem – A Főváros Közbiz-
tonságáért”díjat adományoz:
1. Kardos Pál,
2. Nagy Miklós Imre,
3. dr. Kuczik János Zoltán,
4. Kossa György Géza,
5. Szegő László
részére.

Határidő: 2014. november 17.
Felelős: Tarlós István

887/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Papp László Budapest-Sportdíjat adományoz:
1. Kótai Mihály,
2. Szuper Levente,
3. Tomhauser István,
4. Kiss Éva,
5. dr. Steinmetz Barnabás
részére.

Határidő: 2014. november 17.
Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

888/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Fővárosért Emlékzászló díjat adományoz:
1. a Terrorelhárítási Központ
részére.

Határidő: 2014. november 17.
Felelős: Tarlós István

A napirend 15. pontja: Javaslat a FŐGÁZ részvé-
nyek értékesítésére.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. György István 

A napirend 16. pontja: Javaslat a fővárosi közössé-
gi közlekedési elektronikus jegyrendszer finanszírozási 
szerződéséhez kapcsolódó biztosítéki szerződések meg-
kötésére.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, 
dr. György István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

898/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljár-
va, mint a BKK Zrt. legfőbb szerve (alapítója és 
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egyedüli részvényese) a BKK Zrt. alapító okiratá-
nak 9 3 16. pontjában foglaltak alapján jóváhagy-
ja a közösségi közlekedési elektronikus jegyrend-
szer megvalósításához kapcsolódó, a BKK Zrt. és 
az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank közötti 
kölcsönszerződéshez kapcsolódó biztosítéki szer-
ződések megkötését az előterjesztői kiegészítés 1. 
számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a fő-
polgármestert, hogy ezen alapítói döntésről értesít-
se a BKK Zrt.-t.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

899/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az alábbi, zárt ülésen tárgyalandó 
napirendekkel folytatja ülését:
– Javaslat a FOK Nonprofit Kft. működtetésével 

kapcsolatos egyes tulajdonosi döntések megho-
zatalára.

– Javaslat kulturális nonprofit kft. ügyvezetőjének 
további munkavégzésre irányuló jogviszonyaival 
kapcsolatos döntésre.

A napirend 17. pontja: Javaslat a FOK Nonprofit 
Kft. működtetésével kapcsolatos egyes tulajdonosi dönté-
sek meghozatalára.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

900/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a FOK Fő-
városi Oktatástechnológiai Központ Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljár-
va elfogadja a Társaság 2014. évi üzleti tervét az 
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalom-
mal és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a 
Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

901/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a FOK 
Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Szolgál-
tató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság (Társaság) – (székhelye:1088 Budapest, 
Bródy Sándor u. 14., cégjegyzékszám: Cg.: 01-09-
905626) – legfőbb szervének hatáskörében eljárva 

a Társaságot végelszámolás útján, jogutód nélkül 
megszünteti és elrendeli annak végelszámolását az 
alábbiak szerint:
– Elrendeli a Társaság végelszámolását a cégnyil-

vánosságról, a bírósági cégeljárásról és a vég-
elszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 
98. § (1) bekezdésében foglaltak alapján. A végel-
számolás kezdő időpontja: 2015. január 1. A Tár-
saság a végelszámolási eljárás alatt „végelszámo-
lás alatt” („v. a.”) toldattal használja a cégnevét, 
illetve a végelszámolás kezdő időpontjától a Tár-
saság önálló képviseleti joggal rendelkező vezető 
tisztségviselőjének a végelszámoló minősül. 

– A Társaság végelszámolójának a végelszámolás 
kezdő időpontjával megválasztja Lázár Lénárdot, 
jóváhagyja és megköti megbízási szerződését az 
előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalom-
mal, havi bruttó 300 000 Ft megbízási díj mellett. 
Felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására. 
Ezzel egyidejűleg Lázár Lénárd jelenlegi ügyve-
zetői megbízatása a törvény erejénél fogva meg-
szűnik.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon ar-
ról, hogy a végelszámoló – a Társaság jogi kép-
viselőjének közreműködésével – a Társaság vég-
elszámolásának megindítását a Cégbíróság felé 
bejelentse.

Határidő: 2015. január 1.
Felelős: Tarlós István 

902/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a végelszámolással 
kapcsolatosan felmerülő további szükséges alapítói 
intézkedések megtételére vonatkozó javaslatot ter-
jessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2014. december 23. 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 18. pontja: Javaslat kulturális nonprofit 
kft. ügyvezetőjének további munkavégzésre irányuló jog-
viszonyaival kapcsolatos döntésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

903/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 
és a MED-ART II. MŰVÉSZETI BT (cégjegyzék-
szám: 01-06-619734) közötti szerződés megköté-
sét, Meczner János ügyvezető „Varázsfuvola” c. 
bábszínmű rendezésével kapcsolatban, az előter-
jesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, 
hogy a kifizetett díjak együttes összege nem halad-
hatja meg az ügyvezető havi személyi alapbére ti-
zenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 
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904/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 
és a MED-ART II. MŰVÉSZETI BT (cégjegyzék-
szám: 01-06-619734) közötti szerződés megkö-
tését, Meczner János ügyvezető „Az ember tragé-
diája” c. bábszínmű felújításával és rendezésével 
kapcsolatban, az előterjesztés 2. sz. melléklete sze-
rinti tartalommal.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

905/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Szín-
ház Nonprofit Kft. és a Mandala Kulturális Szol-
gáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-
113332) közötti megbízási szerződés megkötését, 
Novák János ügyvezető igazgató „Novák János: 
Ady dalok” című produkcióban zenészként történő 
személyes közreműködésével kapcsolatban, a 04-
es sorszámon kiosztott előterjesztői kiegészítés 1. 
sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy No-
vák János ügyvezető igazgató részére kifizetett dí-
jak, jogdíjak együttes összege nem haladhatja meg 
a tárgyévben a havi alapbére tizenkétszeresének a 
40%-át. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

906/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház 
Nonprofit Kft. és a Mandala Kulturális Szolgáltató 
Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-113332) 
közötti felhasználási szerződés megkötését, Novák 
János ügyvezető igazgató „Weöres Sándor: Bóbi-
ta” című mű zenéjének felhasználása után fizetendő 
jogdíjával kapcsolatban, a 04-es sorszámon kiosz-
tott előterjesztői kiegészítés 2. sz. melléklete sze-
rinti tartalommal, azzal, hogy Novák János ügy-
vezető igazgató részére kifizetett díjak, jogdíjak 
együttes összege nem haladhatja meg a tárgyévben 
a havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

907/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Katona József Színház Nonprofit Kft. 
és a MŰTOL-L Művészeti és Oktató Betéti Társa-
ság (cégjegyzékszám: Cg. 01-06-514930) közöt-
ti megbízási szerződés megkötését, Máté Gábor 
ügyvezető igazgató „Joël Pommerat: A két Korea 
újraegyesítése” című művének rendezésével kap-
csolatban, a 04-es sorszámon kiosztott előterjesztői 
kiegészítés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, 
azzal, hogy Máté Gábor ügyvezető igazgató részére 
kifizetett díjak, jogdíjak együttes összege nem ha-

ladhatja meg a tárgyévben a havi alapbére tizenkét-
szeresének a 40%-át. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

908/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Vígszínház Nonprofit Kft. és az AHA 
Művészeti Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-
06-018423) közötti megbízási és felhasználási 
szerződés megkötését, Eszenyi Enikő ügyvezető 
igazgató „Ha majd egyszer mindenki visszajön” 
című mű megrendezésével kapcsolatban, a 020-as 
sorszámon kiosztott előterjesztői kiegészítés 1. sz. 
melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy Esze-
nyi Enikő ügyvezető igazgató részére kifizetett dí-
jak, jogdíjak együttes összege nem haladhatja meg 
a tárgyévben a havi alapbére tizenkétszeresének a 
40%-át.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

909/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Vígszínház Nonprofit Kft. és az AHA 
Művészeti Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-
06-018423) közötti megbízási szerződés megköté-
sét, Eszenyi Enikő ügyvezető igazgató „Az ünnep” 
című előadás felújító rendezésével kapcsolatban, a 
020-as sorszámon kiosztott előterjesztői kiegészítés 
2. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy 
Eszenyi Enikő ügyvezető igazgató részére kifize-
tett díjak, jogdíjak együttes összege nem haladhatja 
meg a tárgyévben a havi alapbére tizenkétszeresé-
nek a 40%-át.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

910/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Vígszínház Nonprofit Kft. és az AHA 
Művészeti Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-
06-018423) közötti megbízási szerződés megkö-
tését, Eszenyi Enikő ügyvezető igazgató „Molnár 
Ferenc: A testőr” című előadásban végzett színészi 
tevékenységével kapcsolatban, a 020-as sorszámon 
kiosztott előterjesztői kiegészítés 3. sz. mellékle-
te szerinti tartalommal, azzal, hogy Eszenyi Enikő 
ügyvezető igazgató részére kifizetett díjak, jogdíjak 
együttes összege nem haladhatja meg a tárgyévben 
a havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 19. pontja: Javaslat a Városligeti Építési 
Szabályzat elfogadására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

911/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Somfai Ágnesnek a Városligeti Épí-
tési Szabályzatról szóló rendelet-tervezet alábbiak 
szerinti módosítását:
„1. 4. § (1), valamint 16. § (2) – Töröljék.
Semmi sem indokolja, hogy a bezárt Vidámpark 
műemlékeit áthurcolják a Városliget közpark ré-
szébe.
2. 14. § (5) Töröljék, valamint a 2. melléklet 2. 
pontjában a K-ÁN-2 övezet összes értékét módo-
sítsák vissza a K-ÁN-1 övezet értékeire. A K-ÁN-
2 jelű építési övezet az Állatkert újonnan becsatolt 
volt vidámparki területét jelöli, ahol az állatkert-
re érvényes (K-ÁN-1 jelű övezet) beépítethetőség 
jócskán megnő. Ez indokolatlan és jogos igényként 
sem eredeztethető, hiszen ha az eredeti területen 
megfelelőnek bizonyultak a beépíthetőségi korlá-
tok, akkor semmi sem indokolja, hogy az új részek 
zsúfoltabbak legyenek. 
3. 16. § (3) Kiegészítendő: „valamint a jelenleg is 
létező állatorvosi rendelő és kozmetika funkció” 
(helyezhető el.)
A Városliget egyik meghatározó használati módja 
a kutyasétáltatás, a parkban elhelyezett állatorvosi 
rendelő nemcsak a kutyásoknak praktikus, de nem 
zavar senkit sem, ellentétben a lakókörnyezetben 
kialakított rendelőkkel.
4. 16. § (8) Töröljék. 
Kapuépítményre semmi szükség sincs, ez a tör-
vényhely a soha nem létezett, de már tervezésekor 
is anakronisztikus és giccses „városliget kapuja” 
felállításának elvi lehetőségét teremti meg.
5. 16. § (9) a) pont – Módosítsák. A párkánymagas-
ság az „A–E” jelű építési helyeken legyen 17 méter 
a javasolt 25 helyett.
A 25 méteres párkánymagasság meghatározásakor 
kizárólag a felépítendő épületek igényeiből indul-
tak ki, és igencsak messze esik a parkokra érvényes 
7,5 méteres határértéktől. A 17 méteres magasság 
nagyjából egy magasságba teszi az új épületeket a 
Dózsa György út másik oldalán meglévő épületek-
kel. A Nemzeti Galéria esetén is fontos a 17 méter 
betartása, ugyanis legalább az esélyét meg kell adni 
annak, hogy nem telepszik rá a környékre (Hermina 
úti villák / nagyrét / közlekedési park / sportpályák)
6. 18. § (2) – Módosítsák. 
A korábbi verzióban egyöntetűleg 10%-os közhasz-
nálati korlátozás szerepelt, amivel kapcsolatban az 
országos főépítész asszony a partnerségi egyezte-
tésen megállapította, hogy valóban sok, és csak az 
építés idejére gondolva határozták meg így, azon-
ban később rögzítették, hogy az építési területeken 
belül kell megoldják a felvonulási feladatokat (lásd 
20. § (5) pont). A jelenlegi változat viszont teljes 

szabadságot ad az építések idejére a liget lezárásá-
ra (akár 100%-ban is), ami nyilvánvaló nonszensz. 
A fennmaradó időre érvényes 5% is hatalmas túl-
zás, ez ugyanis 50 000 m²-t jelent. Indokolatlan egy 
közparkból ekkora terület lezárásának elvi engedé-
lyezése.
A mondat első felét (ami az építés idejéről szól) tö-
röljék, az 5%-ot pedig módosítsák 0,5%-ra (ami így 
is indokolatlanul zárhatna el 5 000 m²-nyi területet.)
7. 18. § (3). Egészítsék ki. A 2 km-es futókör mellett 
hatalmas szükség van egy 300 méteresre is a gye-
rekek és kezdők részére, valamint a kerékpárosok, 
deszkások, görkorisok számára egy aszfalt burkola-
tú, 2 km-es pályára, amit nem keresztez gépjármű-
forgalom és nem zavarja a sétálókat. 
8. 19. § (1) Kiegészítendő. A sziget körbecsónakáz-
hatósága miatti módosítás során garantálni kell a 
szegélyező 150 éves fasor védelmét.
9. 21. § (1) Módosítsák. A Budapest Főváros Város-
építési Tervező Kft. által készített háttéranyag 20. 
oldalán található zöldfelületi arány számítása és a 
zöldfelületi minimum szabályozása című táblázat 
szerint a Z-Vi övezet teljes területe 919 817 m² és a 
tervezett teljes értékű zöldfelület (zöldtetők, vízfe-
lület nélkül számított érték) 573 440 m² a terv sze-
rint, ami 62,3%. A javaslatban szereplő 61% ehhez 
képest ismeretlen okból vesz el újabb 13 000 m²-
nyi zöldfelületet.
10. 24. § (1) d) Módosítsák.
A Dózsa György úton jelenleg 1400 autóparkoló 
van, folyamatos 80% fölötti kihasználtsággal, de 
munkaidőben az 100%. Az eredeti (március 19-i) 
tervekben ide 1000 férőhelyes mélygarázst tervez-
tek, ami már eleve kevesebb, mint a jelenlegi álla-
pot, miközben idehoznának 5 új múzeumot, dolgo-
zókkal, alvállalkozókkal, látogatókkal. A mostani 
tervben szereplő 800-as szám mögött sem indoklás, 
sem vizsgálat nincs, a szűkös parkolási lehetőség 
egyszerre fogja ellehetetleníteni az itt lakók, az itt 
dolgozók és a múzeumi látogatók életét. A 800-as 
férőhelyet ésszerűen 2400-ra kellene módosítani – 
ami viszont el sem fér, és a környező utak sem len-
nének képesek a forgalmat elvezetni, de legalább 
1000–1500-ban szükséges megállapítani.
11. 30. § (1) Módosítsák.
Az előző javaslattal összefüggésben az előterjesz-
tő azért csökkenthette le a szükséges parkolóhelyek 
számát, mert az előírt darabszámokból kedvezmé-
nyeket adott az idetelepítendő múzeumok és a Vá-
rosliget, mint park számára. Az előírt helyeknek 
többnyire csupán a felére lesz szükség a tervek sze-
rint, a park egyéb létesítményei számára pedig nul-
la parkolóigénnyel számol a terv. Érdemi vizsgálat 
nélkül lettek ezek a kedvezmények meghatározva, 
tehát javasolható lenne ezek teljes eltörlése. Mivel 
ez fizikai lehetetlenség, az összes kedvezmény felé-
re csökkentése javasolt.
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14. 1. melléklet – Szabályozási terv – Módosítsák.
Kutyafuttató mérete nincs arányban a ligetet hasz-
náló kutyák számával, valamint egyetlen futtató 
kevés. Javasolt a megőrzendő állatorvosi rendelő 
környékén és még egy harmadik helyen is kijelöl-
ni ilyen területet. A mostani kijelölés azért is sze-
rencsétlen, mert két játszótér közvetlen közelében 
van, ami biztonsági és egészségügyi problémákat 
is felvet.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

912/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Somfai Ágnesnek a Városligeti Épí-
tési Szabályzatról szóló rendelet-tervezet alábbiak 
szerinti módosítását:
„15. 2. melléklet 4. pont – Módosítsák.
A pont a Városliget parki részének beépíthetősé-
gét szabályozza. A javasolt beépíthetőség 7%, mi-
közben a Fővárosi Főépítész partnerségi egyezteté-
sen bemutatott számítása szerint a beruházásokkal 
együtt 6,3% lesz a beépítés. A 0,7% többlet 7,000 
m²-t jelent indokolatlanul, ezért javasolt a 6,3%.
A párkánymagasság a korábbi javaslatokkal össz-
hangban 25 m-ről csökkenjen 17 méterre.
A legkisebb zöldfelület mértéke a javaslatban 65%, 
miközben a Budapest Főváros Városépítészeti Ter-
vező Kft. háttéranyagában a 20. oldalon található 
táblázatában 66,7%-os tervezett arányt számolt.”

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 32/2014. (VII. 15.) önkormányzati ren-
deletét a Városligeti Építési Szabályzatról az elő-
terjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

913/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy a Városligeti Épí-
tési Szabályzat fővárosi nyilvántartásáról gondos-
kodjon.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

914/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről az ál-
lami főépítészt, az eljárásban részt vett államigaz-
gatási szerveket, valamint Budapest Főváros XIV. 
kerületi Önkormányzat polgármesterét tájékoztassa 
és gondoskodjon annak közzétételéről.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 20. pontja: Javaslat a Rác fürdővel kap-
csolatos közgyűlési határozatok módosítására.

Előterjesztő: dr. György István 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

915/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
megalapítja a Rác Fürdő beruházás reorganizáció-
jának elősegítése érdekében a REK Rác Fürdő Esz-
közkezelő Korlátolt Felelősségű Társaságot (rövid 
nevén: REK Kft., székhely: 1052 Budapest, Város-
ház u. 9-11.).
– A REK Kft. Budapest Főváros Önkormányzata, 

mint ingatlantulajdonos által Budapest, Városház 
u. 9-11. cím alatti, a részére kijelölt helyiségeket 
székhelyként a cégjegyzékben megjelölheti.

– A REK Kft. törzstőkéjét 2 323 270 000 Ft ösz-
szegben határozza meg, amely áll egyrész-
ről 25 000 000 Ft, azaz huszonöt-millió forint 
pénzbeli és másrészről 2 298 270 000 Ft, azaz 
kettőmilliárd-kettőszázkilencvennyolcmillió-
kettőszázhetvenezer forint összegű nem pénzbe-
li vagyoni hozzájárulásból. 

– A REK Kft. részére összesen 2 428 760 000 Ft 
összegű nem pénzbeli hozzájárulást bocsát ren-
delkezésre, amelyből 2 298 270 000 Ft a jegyzett 
tőkébe, míg 130 490 000 Ft a tőketartalékba kerül 
elhelyezésre. 

– A Társaság részére a 2 298 270 000 Ft össze-
gű nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás része-
ként átruházásra kerül a Budapest I. ker., bel-
terület 5973/0/A hrsz. alatti, valóságban 1013 
Budapest I. ker., Hadnagy utca 9–10. szám alat-
ti fürdő felépítmény önálló ingatlanában fennálló 
700/10 000 eszmei tulajdoni hányada 78 610 000 
Ft-os értéken.

– Jóváhagyja a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulá-
sok értékének meghatározására vonatkozóan az 
UNION-Audit Kft. független könyvvizsgáló által 
nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékeléséről 
szóló könyvvizsgálói jelentést.

– Elfogadja a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulá-
sok átruházása érdekében, az előterjesztés 6. szá-
mú mellékletében csatolt apport listát és felkéri a 
főpolgármestert az okirat aláírására. 

– Jóváhagyja és megköti a nem pénzbeli vagyo-
ni hozzájárulásként átruházott követelések bizto-
sítékainak átszállása érdekében, az előterjesztés 
7. számú mellékletében csatolt megállapodást, és 
felkéri a főpolgármestert annak közokiratba fog-
lalására és aláírására.

– Elfogadja a REK Kft. alapító okiratát az előter-
jesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal és 
felkéri a főpolgármestert az alapító okirat alá-
írására, a cégeljáráshoz szükséges intézkedések 
megtételére, a személyi döntésekhez kapcsolódó 
okiratok aláírására.

– Kötelezettséget vállal arra, hogy a nem pénzbeli 
hozzájárulásokat a Polgári Törvénykönyvről szó-
ló 2013. évi V. törvény 3:163. § (1) bekezdésében 
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foglaltaknak megfelelően a cég nyilvántartásba 
vételi kérelmének benyújtásáig a Társaság ren-
delkezésére bocsátja.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

916/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
A REK Kft. ügyvezetőjeként 2014. június 30. nap-
jától határozatlan időtartamra megválasztja dr. 
Mező Istvánt, aki az ügyvezetési tevékenységét  
150 E Ft/hó díjazásért látja el.
A REK Kft. felügyelőbizottságának tagjaként 2014. 
június 30. napjától 2018. május 31. napjáig terjedő 
időtartamra megválasztja:
1. Hutiray Gyulát
2. Selényiné Fekete Györgyit 
3. Bárdonné dr. Benda Mónikát.
A felügyelőbizottság tagjai közül a felügyelőbizott-
ság elnökének Hutiray Gyulát kijelöli, aki az előter-
jesztői kiegészítésben megjelölt díjazásban – a köz-
tulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb 
működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6.§ 
(4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – a más 
köztulajdonban álló gazdasági társaságban fennál-
ló felügyelőbizottsági tagsága időtartama alatt nem 
részesül.
A felügyelőbizottság tagjai tevékenységüket  
100 E Ft/hó díjazásért látják el. 
A REK Kft. első könyvvizsgálójának 2014. június 
30. napjától 2016. május 31. napjáig terjedő idő-
tartamra az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlá-
tolt Felelősségű Társaságot (cégjegyzékszám: 01-
09-267553, székhely: 1132 Budapest, Váci út 20., 
kamarai nyilvántartási szám: 001165) kijelöli. Sze-
mélyében felelős könyvvizsgálóként elfogadja Ha-
vas Istvánt (lakcíme: 1021 Budapest, Széher u. 10., 
anyja neve: dr. Faragó Anna, kamarai nyilvántartási 
száma: MKVK 003395), helyettes könyvvizsgáló-
ként elfogadja Hajbin Tímeát (lakcíme: 2463 Tor-
das, Vörösmarty u. 1., anyja neve: Pintér Erzsébet, 
kamarai nyilvántartási száma: MKVK 005429).
A 2014. évi és 2015. üzleti évre vonatkozóan ellá-
tott könyvvizsgálat díját összesen nettó 1 800 000 Ft 
összegben állapítja meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

917/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Hatályon kívül helyezi a 698-701/2014. (IV. 30.) 
Főv. Kgy. határozatokat.

918/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Egyetért azzal, hogy adásvétel útján Budapest Fő-
város Önkormányzata közvetlen és kizárólagos tu-
lajdonában álló REK Kft. megszerezze a Budapest 
I. ker., 5973/0/A hrsz. fürdő ingatlan jelenleg a Rác 
Nosztalgia Kft. tulajdonában álló 9300/10000 esz-
mei tulajdoni hányadát legfeljebb nettó 200 M Ft-

os vételár beszámítása mellett azzal, hogy a fürdő 
felépítmény teljes egészének birtoklása, használata, 
hasznosítása a 2002-es megállapodás alapján a Rác 
Nosztalgia Kft.-t illesse meg 30 évre, a szerződéses 
kötelezettségei maradéktalan teljesítése esetén. 

Határidő: 2014. augusztus 31. 
Felelős: Tarlós István 

919/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Egyetért azzal, hogy a REK Kft. részére nem pénz-
beli vagyoni hozzájárulásként átruházott, a Rác 
Nosztalgia Kft.-vel szemben fennálló követelések 
rendelkezésével kapcsolatos döntésekhez a tulajdo-
nosi jogokat gyakorló Gazdasági Bizottság jóváha-
gyása szükséges.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 33/2014. (VII. 15.) önkormányzati ren-
deletét Budapest Főváros Önkormányzata vagyo-
náról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. 
rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szer-
vezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. 
(III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az elő-
terjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

920/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
a feladat végrehajtása érdekében csökkenti a 
„847902 Rác Fürdő és Hotel projekt rendezésé-
hez szükséges kiadások” cím kiadási, azon belül a 
dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányza-
tát 150 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg címen belül 
megemeli 125 000 E Ft-tal a kiadási, azon belül a 
működési célú visszatérítendő támogatások, köl-
csönök nyújtása, törlesztése előirányzatát, valamint 
megemeli 25 000 E Ft-tal a részesedések beszerzé-
se, meglévő részesedések növelése előirányzatát. 

921/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a Társaság 
sürgős létrehozása érdekében a költségvetési ren-
delet módosításának hatálybalépését megelőzően a 
Cég alapító okiratának aláírásával egy időben in-
tézkedjen 25 000 000 Ft-os pénzbeli vagyoni hoz-
zájárulás soron kívüli átutalásáról. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 21. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat tulajdonában lévő feleslegessé vált útépítési 
anyagok selejtezésére és tulajdonjogának ingyenes át-
ruházására.

Előterjesztő: dr. György István 
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Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

922/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy azonnal megtárgyalja a „Javaslat 
Budapest Integrált Településfejlesztési Stratégiájá-
nak elfogadására” című előterjesztést.

A napirend 22. pontja: Javaslat Budapest Integrált 
Településfejlesztési Stratégiájának elfogadására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

923/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
elfogadja az előterjesztés mellékleteit képező fővá-
rosi Integrált Településfejlesztési Stratégiát.

A napirend 23. pontja: Javaslat előzetes kötelezett-
ségvállalásra a BDK Kft. 2015. évi áramvásárlásáról 
szóló szerződésének megkötése céljából.

Előterjesztő: dr. György István 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

924/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a Fővá-
rosi Önkormányzat 2015. évi dísz- és közvilágítása 
számára megvásárlandó árammennyiség beszerzé-
sére vonatkozó szerződés megkötéséhez – az ener-
giaadó, rendszerhasználati díjak, pénzeszközök, 
valamint a vonatkozó jogszabályok alapján felme-
rülő egyéb adók, költségek, illetékek, járulékok, 
és áfa nélküli – áramdíj értékének megfizetéséhez 
szükséges fedezetet biztosítja a 2015. évi költség-
vetés tervezésekor bruttó 1 836 496 E Ft értékben, a 
822701 „Közvilágítás” címkódon.

Határidő: a 2015. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István 

A napirend 24. pontja: Javaslat szociális parcellák 
kialakításával kapcsolatos döntésekre.

Előterjesztő: dr. György István 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

925/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
hatályon kívül helyezi a 2199/2013. (XII. 11.) Főv. 
Kgy. határozatot és kijelöli az Újköztemető terüle-
tét szociális parcellák létesítésére. Keretjelleggel és 
utólagos elszámolással bruttó 189 164 E Ft a meg-
valósuló beruházás várható költsége az előterjesz-
tés 2. sz. melléklete szerinti fejlesztési megállapo-
dás alapján. 

926/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja, megköti a Budapesti Temetkezési In-
tézettel kötendő, „Új szociális parcellák létesítése” 
tárgyú fejlesztési megállapodást az előterjesztés 2. 
sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a fő-
polgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 30 nap 

Felelős: Tarlós István 

927/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslat 3. 
pontját, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés a beruházáshoz szükséges 
fedezet biztosítására 39 164 E Ft-ot átcsoportosít a 
„822901 Temetőfenntartás” cím kiadási, azon belül 
a dologi kiadások előirányzatáról az egyéb felhal-
mozási célú támogatások áht-n kívülre (beruházási 
célra) előirányzatára”. 

A napirend 25. pontja: Javaslat a Fővárosi Közterü-
let-fenntartó Zrt. 2013. évi közszolgáltatási kötelezettsé-
geinek teljesítéséről szóló beszámolójának, kompenzáció 
elszámolásának elfogadására, a 2014. évi közszolgálta-
tási szerződés jóváhagyására, megkötésére, továbbá a 
Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. közszolgál-
tatási keretszerződésének megkötésére, valamint egyes 
önkormányzati rendeletek módosítására.

Előterjesztő: dr. György István 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

928/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
elfogadja a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 
2013. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek telje-
sítéséről szóló beszámolóját és kompenzáció elszá-
molását.

929/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
A 2014. éves közszolgáltatási szerződése szerint a 
Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. vég-
zi a Főpolgármesteri Hivatal burkolt területeinek 
a tisztán tartási feladatait, és kompenzációja fede-
zetet teremt a feladat ellátására, ezért tartósan, 12 
hóra 517 E Ft-tal csökkenti a „710301 Gazdasági és 
ellátási feladatok” cím támogatási és kiadási, azon 
belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) elő-
irányzatát és egyidejűleg azonos összeggel meg-
emeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, 
azon belül a tartalékok előirányzatát. 

930/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. köztisztasági 
feladatainak 2014. II. félévi finanszírozására vo-
natkozó javaslatot figyelembe véve, a jelentkező 
többlet kompenzációs igények biztosítása érdeké-
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ben csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím 
kiadási előirányzatát bruttó 400 000 E Ft-tal, ezzel 
egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „919801 
Közmű feladatokhoz kapcsolódó többletkiadások 
céltartaléka” címen Fővárosi Közterület-fenntartó 
Zrt. köztisztasági és hulladékgazdálkodási felada-
tokra.

931/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Közterület-fenn-
tartó Zrt.-vel kötendő 2014. évi közszolgáltatási 
szerződést az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti 
tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak alá-
írására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

932/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Közterület-fenn-
tartó Nonprofit Zrt.-vel az új közszolgáltatási ke-
retszerződést az előterjesztői kiegészítés 3. sz. 
melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpol-
gármestert annak aláírására. 

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 34/2014. (VI. 30.) önkormányzati ren-
deletét a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 
érintő egyes fővárosi önkormányzati rendeletek 
módosításáról az előterjesztés 5. sz. melléklete sze-
rinti tartalommal. 

A napirend 26. pontja: Javaslat Budapest I. kerü-
let Budavár Önkormányzata beruházásában megvalósu-
ló „Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése” című 
projekthez kapcsolódó döntések meghozatalára.

Előterjesztők: dr. György István, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

933/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
jóváhagyja a Budapest I. ker. Budavár Önkormány-
zatával kötendő együttműködési megállapodást az 
előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő tartalom-
mal és egyben felkéri a főpolgármestert annak alá-
írására.

Határidő: 10 nap 
Felelős: Tarlós István 

934/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja és megköti a Budapest I. ker. Budavár 
Önkormányzatával fennálló „Vízvezeték-kivál-
tás költségeinek rendelkezésre bocsátásáról” szóló 
megállapodás megszüntetéséről szóló megállapo-

dást az előterjesztés 8. sz. mellékletében szereplő 
tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert an-
nak aláírására.

Határidő: 10 nap 
Felelős: Tarlós István 

935/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Vízművek Zrt.-
vel a megállapodást „a Budai Vár és környéke köz-
lekedés fejlesztése projekt keretében szükséges 
vízvezeték kiváltások megvalósítására” megkötött 
megvalósítási megállapodás megszüntetéséről az 
előterjesztés 9. sz. mellékletében szereplő tartalom-
mal és egyben felkéri a főpolgármestert annak alá-
írására.

Határidő: a Fővárosi Vízművek Zrt. igazgatóságának 
döntését („a Budai Vár és környéke közlekedés fej-
lesztése projekt keretében szükséges vízvezeték ki-
váltások megvalósítására” megkötött megvalósítá-
si megállapodás megszüntetéséről) és a Budavári 
Önkormányzattal kötendő megállapodás – a „Víz-
vezeték-kiváltás költségének rendelkezésre” bo-
csátásáról szóló megállapodás megszüntetéséről – 
aláírását követően azonnal

Felelős: Tarlós István 

936/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy „a Budai Vár és 
környéke közlekedés fejlesztése projekt keretében 
szükséges vízvezeték kiváltások megvalósítására” 
kötött megvalósítási megállapodás megszünteté-
séről szóló megállapodás alapján gondoskodjon a 
247 650 000 Ft összegnek Budapest I. ker. Budavár 
Önkormányzata részére történő visszautalásáról. 

Határidő: a „Vízvezeték-kiváltás költségeinek ren-
delkezésre bocsátásáról” szóló megállapodás meg-
szüntetéséről szóló megállapodás aláírásától szá-
mított 15 nap

Felelős: Tarlós István 

937/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslat 5., 
6. pontját, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés lezárja a projekt megvaló-
sítási munkáira vonatkozó, az előterjesztés 10. szá-
mú melléklete szerinti beruházási engedélyokiratot 
és megállapítja, hogy a feladatra 0 Ft került felhasz-
nálásra.

Budapest I. ker. Budavár Önkormányzata részére 
történő visszautalás, valamint a feladat előirányza-
tának Budapest Főváros Önkormányzata költségve-
téséből való törlése érdekében 
– csökkenti a „853601 Beruházási célú támogatá-

sok államháztartáson belülről” bevételi, azon be-
lül az egyéb felhalmozási célú támogatások bevé-
telei áht-n (beruházási célú támogatások) belülről 
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előirányzatot 463 550 E Ft-tal a „Budapest I. ke-
rület Budavári Önkormányzat – Lánchíd utcai 
vízcső kiváltások” feladathoz kapcsolódóan, ez-
zel egyidejűleg 

– csökkenti a „Lánchíd utcai vízcső kiváltások” fel-
adathoz kapcsolódóan a „840302 Önkormányza-
ti beruházások” cím kiadási, azon belül az ön-
kormányzati beruházások előirányzatot 365 000 
E Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított 
áfa előirányzatot 1 890 E Ft-tal, továbbá a fordí-
tott áfa miatt csökkenti a „841101 Pénzügytech-
nikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dolo-
gi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 
96 660 E Ft-tal, ezzel a feladat törlésre kerül.”

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

938/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy újra kíván szavazni az előterjesztés 
határozati javaslatairól.

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

939/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
jóváhagyja a Budapest I. ker. Budavár Önkormány-
zatával kötendő együttműködési megállapodást az 
előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő tartalom-
mal és egyben felkéri a főpolgármestert annak alá-
írására.

Határidő: 10 nap 
Felelős: Tarlós István 

940/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja és megköti a Budapest I. ker. Budavár 
Önkormányzatával fennálló „Vízvezeték-kivál-
tás költségeinek rendelkezésre bocsátásáról” szóló 
megállapodás megszüntetéséről szóló megállapo-
dást az előterjesztés 8. sz. mellékletében szereplő 
tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert an-
nak aláírására.

Határidő: 10 nap 
Felelős: Tarlós István 

941/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Vízművek Zrt.-
vel a megállapodást „a Budai Vár és környéke köz-
lekedés fejlesztése projekt keretében szükséges 
vízvezeték kiváltások megvalósítására” megkötött 
megvalósítási megállapodás megszüntetéséről az 
előterjesztés 9. sz. mellékletében szereplő tartalom-
mal és egyben felkéri a főpolgármestert annak alá-
írására.

Határidő: a Fővárosi Vízművek Zrt. igazgatóságának 
döntését („a Budai Vár és környéke közlekedés fej-
lesztése projekt keretében szükséges vízvezeték ki-

váltások megvalósítására” megkötött megvalósítá-
si megállapodás megszüntetéséről) és a Budavári 
Önkormányzattal kötendő megállapodás – a „Víz-
vezeték-kiváltás költségének rendelkezésre” bo-
csátásáról szóló megállapodás megszüntetéséről – 
aláírását követően azonnal

Felelős: Tarlós István 

942/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy „a Budai Vár és 
környéke közlekedés fejlesztése projekt keretében 
szükséges vízvezeték kiváltások megvalósítására” 
kötött megvalósítási megállapodás megszünteté-
séről szóló megállapodás alapján gondoskodjon a 
247 650 000 Ft összegnek Budapest I. ker. Budavár 
Önkormányzata részére történő visszautalásáról. 

Határidő: a „Vízvezeték-kiváltás költségeinek ren-
delkezésre bocsátásáról” szóló megállapodás meg-
szüntetéséről szóló megállapodás aláírásától szá-
mított 15 nap

Felelős: Tarlós István 

943/2014.(VI 30.) Főv. Kgy. h.
Lezárja a projekt megvalósítási munkáira vonatko-
zó, az előterjesztés 10. számú melléklete szerinti 
beruházási engedélyokiratot és megállapítja, hogy 
a feladatra 0 Ft került felhasználásra.

944/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Budapest I. ker. Budavár Önkormányzata részére 
történő visszautalás, valamint a feladat előirányza-
tának Budapest Főváros Önkormányzata költségve-
téséből való törlése érdekében 
– csökkenti a „853601 Beruházási célú támogatá-

sok államháztartáson belülről” bevételi, azon be-
lül az egyéb felhalmozási célú támogatások bevé-
telei áht-n (beruházási célú támogatások) belülről 
előirányzatot 463 550 E Ft-tal a „Budapest I. ke-
rület Budavári Önkormányzat – Lánchíd utcai 
vízcső kiváltások” feladathoz kapcsolódóan, ez-
zel egyidejűleg 

– csökkenti a „Lánchíd utcai vízcső kiváltások” fel-
adathoz kapcsolódóan a „840302 Önkormányza-
ti beruházások” cím kiadási, azon belül az ön-
kormányzati beruházások előirányzatot 365 000 
E Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított 
áfa előirányzatot 1 890 E Ft-tal, továbbá a fordí-
tott áfa miatt csökkenti a „841101 Pénzügytech-
nikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dolo-
gi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 
96 660 E Ft-tal, ezzel a feladat törlésre kerül.” 

A napirend 27. pontja: Javaslat a Budapest főváros 
közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének 
egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzem-
képtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 
30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.
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Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Ba-
lázs, dr. György István 

 A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 35/2014. (VII. 15.) önkormányzati ren-
deletét a Budapest főváros közigazgatási területén 
a járművel várakozás rendjének egységes kialakí-
tásáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen jár-
művek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. 
(VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előter-
jesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. 

A napirend 28. pontja: Javaslat a BKK Zrt.-vel kötött 
megállapodások módosítására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, 
dr. György István 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

945/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
nem fogadja el a „Javaslat a BKK Zrt. és a Fővá-
rosi Önkormányzat közötti egyedi megállapodások 
megkötésére és módosítására” című előterjesztés 
soron következő pontként történő tárgyalására irá-
nyuló indítványt. 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

946/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkor-
mányzata és a BKK Zrt. között létrejött feladat-ellá-
tásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 
11. számú módosítását az előterjesztés 1. számú 
melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpol-
gármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

947/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Az előterjesztés 2. számú mellékleteként csatolt 
éves szerződésmódosításban szereplő bérleti díjnö-
vekmény fedezetének biztosítása érdekében csök-
kenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, 
azon belül a tartalékok előirányzatát 5 115 E Ft-
tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli 
a „810301 BKK Zrt. közútkezelési feladatok” cím 
kiadási, azon belül az egyéb működési célú támo-
gatások áht-n kívülre előirányzatát.

948/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Eseti jelleggel elvonja a Gazdasági Bizottság ha-
táskörét, jóváhagyja és megköti a Magyar Nemze-
ti Vagyonkezelő Zrt., a BKV Zrt., valamint a Fő-
városi Önkormányzat közötti bérleti szerződés 1. 

számú módosítását az előterjesztői kiegészítés 1. 
számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a 
főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

949/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Eseti jelleggel elvonja a Gazdasági Bizottság hatás-
körét, jóváhagyja és megköti a MÁV Zrt., a BKV 
Zrt., valamint a Fővárosi Önkormányzat közötti 
bérleti szerződés 1. számú módosítását az előter-
jesztői kiegészítés 2. számú melléklete szerinti tar-
talommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírá-
sára.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

950/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2. számú 
melléklete szerinti tartalommal a BKK Budapesti 
Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Rész-
vénytársaság feladat-ellátásról és közszolgáltatás-
ról szóló keretmegállapodásához kapcsolódó 2014. 
évi éves szerződésének 1. számú módosítását és 
felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 30 nap 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 29. pontja: Javaslat a BKK Zrt.-vel 
kötött feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló 
keretmegállapodás 2014-2015-re vonatkozó közlekedés-
szervezői éves melléklete megkötésére.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, 
dr. György István 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

951/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a 2014. évi közlekedésszervezési 
feladat ellátásához szükséges 8 051 000 E Ft több-
letforrást biztosítja. Ebből 2 000 000 E Ft-tal növe-
li a „810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés köz-
lekedésszervezői feladatok” elnevezésű címkódon 
lévő előirányzat összegét. Az M4 belépése nyomán 
megnövekedett költségek átmeneti, éven belüli fi-
nanszírozása érdekében a közlekedésszervezés-
hez kapcsolódóan tartalékot hoz létre 6 051 000 E 
Ft-tal. A céltartalék felhasználása csak a „810201 
BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszerve-
zői feladatok” elnevezésű címkódon lévő előirány-
zat teljes összegének felhasználása után történhet. 

952/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi közösségi közlekedés finanszírozásához 
kapcsolódóan, valamint a Fővárosi Önkormányzat 
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likviditásának biztosítása érdekében csökkenti a 
„930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon be-
lül a tartalékok előirányzatát 8 051 000 E Ft-tal, ez-
zel egyidejűleg megemeli a „810201 BKK Zrt. kö-
zösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatok” 
cím egyéb működési célú támogatások áht-n kívül-
re előirányzatát 2 000 000 E Ft-tal, továbbá tervbe 
veszi az új „910601 Városüzemeltetési, közlekedé-
si kockázati tartalék” cím kiadási, azon belül a tar-
talékok előirányzatát 6 051 000 E Ft-tal.

953/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja és megköti a BKK Budapesti Közlekedé-
si Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság-
gal az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 
a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörű-
en Működő Részvénytársaság feladat-ellátásról és 
közszolgáltatásról szóló keretmegállapodásának 1. 
számú függelékét képező, 2014-2015-re vonatko-
zó közlekedésszervezői éves mellékletét és felkéri 
a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak alá-
írásáról. 

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követően 

Felelős: Tarlós István 

954/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. 
§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a BKK Bu-
dapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság legfőbb szervének hatáskörében 
eljárva úgy dönt, hogy a BKK Budapesti Közleke-
dési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
könyvvizsgálójának megválasztja a BDO Magyar-
ország Tanácsadó Kft.-t, székhelye: 1103 Budapest, 
Kőér u. 2/A., cégjegyzékszám: 01-09-867785, a 
könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős-
ként: Baumgartner Ferenc bejegyzett könyvvizsgáló, 
kamarai tagsági száma: 002955, 2014. június 1-jétől 
a 2014. évi üzleti évre a 2014. év számviteli törvény 
szerinti beszámolójának elfogadásáig, de legkésőbb 
2015. május 31-ig terjedő időtartamra azzal, hogy a 
megbízási szerződést úgy kell megkötni, hogy a Tár-
saság számára biztosítva legyen a 90 napos rendes 
felmondás lehetősége, a könyvvizsgálat éves díjazá-
sát 7 800 000 Ft + áfa összegben állapítja meg.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a gazdasági társasá-
gokról szóló 2006. évi IV. törvény 284. § (2) bekez-
dése értelmében az alapítói (részvényesi) döntésről 
a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság vezérigazgatóját értesít-
se annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonat-
kozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről 
és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon 

belül a könyvvizsgálói tevékenységre vonatkozó 
megbízási szerződés megkötéséről gondoskodjon. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 30. pontja: Javaslat a BKK Budapes-
ti Közlekedési Központ Zrt. 2013. évi éves elszámolásá-
nak elfogadására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, 
dr. György István 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

955/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rende-
let 56. § (1) bekezdése alapján a BKK Budapesti 
Közlekedési Központ Zrt. legfőbb szervének ha-
táskörében eljárva elfogadja a BKK Zrt. által vég-
zett behajtási és parkolási rendszerek üzemeltetése, 
taxiellenőrzési feladatok és a projektmenedzsment 
közszolgáltatások, illetve a közútkezelési feladatel-
látás 2013. évi éves elszámolását és felkéri a főpol-
gármestert, hogy gondoskodjon a BKK Zrt. 2013. 
évi alul-, illetve túlfinanszírozottsága összegeinek 
pénzügyi rendezéséről a feladat-ellátásról és köz-
szolgáltatásról szóló keretmegállapodás 39. pontja 
alapján. 

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

956/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntés-
ről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

957/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
A behajtási és parkolási rendszerek üzemeltetése, 
taxiellenőrzési feladatok és a projektmenedzsment 
közszolgáltatások 2013. évi éves elszámolása kap-
csán csökkenti a „823601 BKK Zrt. egyéb felada-
tai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (töb-
bi dologi kiadás) előirányzatát 200 871 E Ft-tal, 
ezzel egyidejűleg megemeli a „810301 BKK Zrt. 
Közútkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül 
az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 
előirányzatát 31 351 E Ft-tal, továbbá megemeli a 
„930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül 
a tartalékok előirányzatát 169 520 E Ft-tal. 

A napirend 31. pontja: A fővárosi autóbusz-jármű-
park megújításának bemutatása és ezzel kapcsolatos 
egyes döntések meghozatala.
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Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Ba-
lázs, dr. György István 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

958/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
tudomásul veszi a fővárosi autóbusz-járműpark 
megújításának tervezett lépéseivel kapcsolatban, az 
előterjesztésben foglaltakat.

959/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. 
között a feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szó-
ló keretmegállapodás 13 4. pontja alapján eseti hoz-
zájárulást ad
• 8+2 év üzemeltetési időtartamra 56 db +100 % 

szóló járműre;
• 8+2 év üzemeltetési időtartamra 85 db +100 % 

csuklós járműre;
• 8+2 év üzemeltetési időtartamra 10 db +400 % 

mennyiségi opcióval, elektromos üzemű szóló 
járműre

vonatkozó eljárásokhoz kapcsolódó éven túli köte-
lezettségvállalásokra.
Javasolja továbbá a közlekedésszervező BKK Zrt. 
és a BKV Zrt. számára, hogy a fenti közbeszerzési 
eljárások dokumentumában, illetve a szerződések-
ben rögzíteni kell, hogyha a hitelező bankok nem 
adják meg az előzetes hozzájárulást a szerződéster-
vezet lezárására a tárgyalások végén, az olyan ok-
nak minősül, amely alapján az ajánlatkérő – a köz-
beszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 76. 
§ (1) bekezdés d) pontja szerint – a szerződés tel-
jesítésére képtelenné válására jogszerűen hivatkoz-
hat. Valamint azt, hogyha a szerződés megkötésével 
szemben a Fővárosi Közgyűlés 90 napon belül ki-
fogást emel, az olyan oknak tekintendő, amely alap-
ján a BKV Zrt. köteles a szerződést felmondani. A 
közbeszerzési eljárások dokumentumában, illetve 
a szerződésekben rögzíteni kell továbbá, hogy az 
előzőekben hivatkozott 90 nap leteltéig a szerződés 
teljesítése nem kezdődhet meg, felmondás esetén 
semmilyen költség vagy kár az ezen időszak alatt 
teljesített tevékenység miatt nem érvényesíthető.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Társa-
ság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 8 nap
Felelős: Tarlós István 

(Megjegyzés: a 959/2014.(VI. 30.) Főv. Kgy. hatá-
rozatot módosította az 1079/2014.(VI 30.) Főv. Kgy. 
határozat.)

960/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, gondoskodjon arról, 
hogy a BKK Zrt. és a BKV Zrt. vezérigazgatója te-

gye meg a szükséges intézkedéseket a közszolgál-
tatási szerződés módosítása érdekében oly módon, 
hogy a rendelkezésre tartási szerződések üzemelte-
tési időtartama 8+2 évben legyen meghatározható. 

Határidő: 8 nap 
Felelős: Tarlós István 

961/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Nem fogadja el a Budapest közlekedésszervezé-
si feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III. 14.) 
Főv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó javas-
latot. 

A napirend 32. pontja: Javaslat Budapest Főváros 
Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tu-
lajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) 
Főv. Kgy. rendelet és a Fővárosi Önkormányzat Szerve-
zeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) 
Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 36/2014. (VII. 15.) önkormányzati ren-
deletét Budapest Főváros Önkormányzata vagyo-
náról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. 
rendelet és a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) 
Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. 
számú melléklete szerinti tartalommal. 

A napirend 33. pontja: Javaslat a Fővárosi Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság által használt Gerlóczy utcai 
ingatlannal kapcsolatos 2042/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. 
határozat hatályon kívül helyezésére, valamint új nyilat-
kozat, megállapodás és haszonkölcsön szerződés aláírá-
sára.

Előterjesztő:dr. Bagdy Gábor 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

962/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rende-
let 24. § a) pontja alapján hatályon kívül helyezi a 
2042/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. határozatot. 

963/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. 
§ a) pontja alapján jóváhagyja, megköti a Budapest 
Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság közötti haszonkölcsön szerző-
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dést az előterjesztői kiegészítés 6. számú melléklete 
szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgár-
mestert annak aláírására. 

Határidő: 120 nap 
Felelős: Tarlós István 

964/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § 
a) pontja alapján hozzájárul ahhoz, hogy a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Budapest III. 
kerület, Szél utca 16. szám alatti épület állapotára 
való tekintettel a katasztrófavédelmi és tűzoltósági 
feladatok teljesítéséhez kapcsolódóan felújítást, be-
ruházást hajtson végre a haszonkölcsön szerződés-
ben foglalt rendelkezéseknek megfelelően. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 34. pontja: Bp. XVII. ker., Pesti úti 
121047/60 hrsz.-ú ingatlan használata tárgyában kötött 
megállapodás módosítása.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

965/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
45. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megkö-
ti a Fővárosi Önkormányzat és Budapest-Rákosli-
geti Református Egyházközség között 1994. április 
12-én kötött megállapodás 1. számú módosítását az 
előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, 
továbbá jóváhagyja az annak mellékletét képező 
változási vázrajzot az előterjesztés 5. sz. mellékle-
te szerinti tartalommal, melyek alapján a Budapest 
121047/60 helyrajzi számon nyilvántartott, termé-
szetben Budapest XVII. kerület, Pesti út 31. szám 
alatt található, a Fővárosi Önkormányzat tulajdo-
nában álló és a Budapest-Rákosligeti Református 
Egyházközség használatában lévő földterületen 
a Budapest-Rákosligeti Református Egyházköz-
ség által létesített, 121047/60/A hrsz. alatt feltün-
tetésre kerülő templom felépítmény tulajdonjoga, 
valamint a 121047/60 hrsz.-ú ingatlan vonatkozá-
sában a földhasználati jog a Budapest-Rákoslige-
ti Református Egyházközség javára az ingatlan-
nyilvántartásba bejegyzésre kerül, a 121047/60 
hrsz.-ú ingatlanon a Budapest-Rákosligeti Refor-
mátus Egyházközség javára bejegyzett használati 
jog egyidejű törlésével. Felkéri a főpolgármestert a 
megállapodás 1. sz. módosításának és a változási 

vázrajznak, az előterjesztés 4-5. sz. mellékleteiben 
foglaltak szerinti aláírására. 

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 35. pontja: Javaslat a Budapest VI., 
Nagymező utca 8. sz. alatti ingatlan (Tivoli Színház) bér-
beadására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 37/2014. (VII. 15.) önkormányzati ren-
deletét a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulaj-
donosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 
14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesz-
tés 7. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

966/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdono-
si jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) 
Főv. Kgy. rendelet 35. § (1) és (3) bekezdései alap-
ján úgy dönt, hogy a 29356/0/A/2 hrsz.-ú, Bp. VI., 
Nagymező utca 8. sz. alatti, földszinti 808 m² alap-
területű ingatlant határozatlan időtartamra bérbe 
adja a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ 
Nonprofit Kft. részére, közhasznú kulturális felada-
tok ellátásának céljából az alábbi kikötésekkel:
a kedvezményes bérleti díj összege 1 100 000 Ft/hó
– áfa, mely a szerződés aláírásának napjától számít-

va 12 havonta a Központi Statisztikai Hivatal ál-
tal hivatalosan közzétett fogyasztói árindex mér-
tékével, a kerekítés szabályai szerint 100 Ft-ra 
kerekítve emelkedik;

– a Capa Központ a bérleti díjon felül köteles vi-
selni a bérlemény használatával együtt járó re-
zsiköltséget, illetve a bérlemény üzemeltetésé-
vel összefüggésben felmerülő egyéb költségeket 
(víz, elektromos energia, gáz, csatorna, szemét-
szállítás, takarítás, karbantartás, stb.) is;

– a Capa Központ köteles naptári évenként két al-
kalommal, 30 nappal előre egyeztetett időpon-
tokban térítésmentesen helyet biztosítani a 
bérleményben a bérbeadó Budapest Főváros Ön-
kormányzata által szervezett, illetve támogatott 
rendezvények lebonyolításához;

– a Capa Központ a bérleti szerződés fennállásá-
nak hatálya alatt köteles a támogatás tényét vala-
mennyi kiadványában és meghívójában feltüntet-
ni – ideértve az elektronikus kiadványokat is –, a 
Fővárosi Önkormányzat teljes nevét, logóját, va-
lamint a támogatás tényét kifogástalan nyomda-
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technikai kivitelezésében, a Capa Központ egyéb 
támogatóival megegyező méretben és feltételek-
kel megjelentetni;

– a Capa Központ a bérleményben kizárólag a bér-
leti szerződésben meghatározottak szerinti, va-
lamint a szerződés mellékletét képező kulturá-
lis koncepcióban kifejtett tevékenységet jogosult 
folytatni azzal, hogy ettől kizárólag a bérbeadó 
előzetes írásbeli hozzájárulása alapján jogosult 
eltérni. A kulturális koncepcióban meghatáro-
zott tevékenységek súlyos és ismételt megszegé-
se esetén a szerződést a bérbeadó jogosult azon-
nali hatállyal felmondani; 

– a Capa Központ jogosult a bérlemény birtoklásá-
ra, használatára, és a tevékenységével összefüg-
gő hasznosítására a mindenkori hatályos önkor-
mányzati rendelkezések figyelembe-vételével.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 5. számú 
melléklete szerinti, a Fővárosi Önkormányzat és 
a Capa Központ közötti határozatlan idejű bérleti 
szerződést. Egyidejűleg felkéri a BFVK Zrt. kép-
viselőjét, hogy a bérleti szerződést Budapest Fővá-
ros Önkormányzata és a BFVK Zrt. között létrejött 
közszolgáltatási keretszerződés alapján, a Fővárosi 
Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljá-
ra szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gya-
korlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. ren-
delet módosítás hatálybalépését követően írja alá. 

Határidő: a 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
módosítás hatálybalépését követő 60 nap

Felelős: Tarlós István 

A napirend 36. pontja: Javaslat a Bp. VIII., Rigó u. 
6-8. sz. alatti ingatlan haszonkölcsönbe adására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

967/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tör-
vény 11. § (13) bekezdésében, valamint a Fővárosi 
Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás cél-
jára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló többször módosított 40/2006.
(VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 35. § (1) és (4) be-
kezdései alapján biztosított hatáskörében úgy dönt, 
hogy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képe-
ző, 35217/2/A/5 helyrajzi számon nyilvántartott, 
természetben Budapest VIII. kerület, Rigó u. 6-8. 
szám alatti 266 m² alapterületű nem lakás céljára 
szolgáló helyiségcsoport, valamint a hozzá tartozó 
önálló udvari lejáróval megközelíthető 79 m² alap-
területű pinceszinti tárolókat közfeladat ellátása 
céljára ingyenesen a Hallatlan Alapítvány haszná-
latába adja az alábbi feltételekkel: 

– a használat határozott idejű: a közfeladat ellátásá-
nak idejére, de legfeljebb a haszonkölcsön szer-
ződés hatálybalépésének napjától számított öt év;

– az ingatlan használatával összefüggésben felme-
rülő üzemeltetési és rezsiköltség megfizetése a 
Hallatlan Alapítványt terheli; 

– az Alapítvány az általa már elvégzett és az esetle-
gesen elvégzendő értéknövelő beruházások meg-
térítésére sem a haszonkölcsön időtartama alatt, 
sem annak megszűnését követően jogalap nél-
küli gazdagodás vagy más jogcímen nem tarthat 
igényt;

– az ingatlan használatából adódó piaci bérleti díj 
után felszámított áfa összegét (az adóalap a vo-
natkozó szakvélemény alapján számított nettó 
290 000 Ft/hó) havonta a haszonkölcsönbe adó, 
illetve képviselőjének számlája ellenében a Hal-
latlan Alapítvány köteles megfizetni.

Jóváhagyja, megköti a Hallatlan Alapítvánnyal 
a Budapest VIII. kerület, Rigó u. 6-8. szám alatti 
nem lakás céljára szolgáló ingatlanra vonatkozó 
haszonkölcsön szerződést az előterjesztés 6. számú 
melléklete szerinti tartalommal, egyidejűleg felha-
talmazza a főpolgármestert a haszonkölcsön szer-
ződés aláírására.

Határidő: 90 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 37. pontja: Javaslat a BFVK Zrt. 2014. 
évi éves szerződése 1. sz. módosításának elfogadására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

968/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
43. §-a alapján jóváhagyja és megköti a BFVK Zrt. 
2014. évi éves szerződésének 1. számú módosítá-
sát az előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete 
szerinti tartalommal. Egyidejűleg felkéri a főpol-
gármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

969/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot, 
mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés Budapest Főváros Önkor-
mányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulaj-
donosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) 
Főv. Kgy. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján úgy 
dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat Centrál Szín-
ház Nonprofit Kft.-ben lévő korlátozottan forga-
lomképes üzletrészét üzleti vagyonná minősíti át.”
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A napirend 38. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzati Rendészeti Igazgatóság létszámának növelésé-
re a takarítási feladatok saját dolgozóval történő ellátá-
sa érdekében.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

970/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzati Rendé-
szeti Igazgatóság jelenlegi engedélyezett 466 fős 
létszámkeretét 2014. július 1. nappal tartósan 6 ál-
láshellyel megemeli a takarítási feladatok saját dol-
gozóval történő ellátása érdekében. 

Határidő: 2014. július 1.
Felelős: Tarlós István 

971/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
A létszámemelés végrehajtása érdekében tartós jel-
leggel csökkenti a „100101 Fővárosi Önkormány-
zati Rendészeti Igazgatóság” cím kiadási, azon be-
lül a dologi kiadások előirányzatát 6 612 E Ft-tal, és 
ezzel egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, 
ezen belül a személyi juttatások előirányzatát 5 003 
E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szo-
ciális hozzájárulási adó előirányzatát 334 E Ft-tal, 
valamint az egyéb működési célú támogatási kiadás 
államháztartáson belül előirányzatát 1 275 E Ft-tal.

972/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
A Fővárosi Önkormányzat részére fizetendő meg-
takarítással, 1 275 E Ft-tal megemeli a „853501 
Működési célú támogatások bevételei államháztar-
táson belülről” cím bevételi, valamint a „930001 
Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

A napirend 39. pontja: Javaslat informatikai szol-
gáltatások folyamatos biztosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

973/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
meg kívánja valósítani a „Fővárosi szintű egységes 
műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra ki-
alakítása” feladatot, továbbá egyetért a Helyi Adók 
Információs Rendszer (a továbbiakban HAIR) 
2015. évi üzemeltetése érdekében a közbeszerzési 
eljárás megindításával.

974/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
A feladat megvalósítása érdekében eseti jelleggel 
magához vonja a Budapest Főváros Önkormány-
zata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló 
11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 19. §-ában a 

főpolgármesterre átruházott hatáskörét és csökken-
ti a „740401 Évközi indítású hivatali beruházások” 
cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleg-
gel támogatott intézményi beruházások előirányza-
tán a „Fővárosi szintű egységes műszaki informati-
kai hálózat és infrastruktúra kialakítása” feladatot 
86 614 E Ft-tal, valamint címen belül a feladathoz 
kapcsolódóan a beruházási célú előzetesen felszá-
mított áfa előirányzatot 23 386 E Ft-tal, egyidejűleg
– tervbe veszi a „740301 Hivatali beruházások” 

cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleg-
gel támogatott intézményi beruházások előirány-
zatán az új „Fővárosi szintű egységes műszaki in-
formatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása” 
feladatot 86 614 E Ft-tal, valamint címen belül 
megemeli a feladathoz kapcsolódóan a beruházá-
si célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot 
23 386 E Ft-tal.

 (A feladat összköltsége 110 000 E Ft, 2014. évi 
üteme 110 000 E Ft (86 614 E Ft nettó + 23 386 E 
Ft egyenes áfa).

975/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Úgy dönt, hogy a közbeszerzési eljárás megindítása 
érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy a HAIR 
rendszer 2015. évi üzemeltetéséhez Budapest Fő-
város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében a 
„710501 Hivatali informatikai feladatok” cím do-
logi kiadásai között 235 100 E Ft fedezetet biztosít.

Határidő: a 2015. évi költségvetés tervezése 
Felelős: Tarlós István 

976/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) 
bekezdése alapján jóváhagyja a 6938. egyedi azo-
nosító számú beruházási feladat engedélyokiratát 
az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalom-
mal és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat 
aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követően azonnal 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 40. pontja: Javaslat az Épület- és Lakás-
gazdálkodási Fenntartási Innovációs K+F Alapítvány 
megszüntetésére és az alapító okiratban szereplő felada-
tok átruházására az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző 
Innovációs Nonprofit Kft.-re.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

977/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja az előterjesztés 1. számú mellékletében 
szereplő alapítói nyilatkozatot és az abban foglal-
taknak megfelelően kezdeményezi az 1019/2012. 
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(II. 1.) Korm. határozatban foglaltak értelmében, 
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról 
szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdése 
alapján az Épület- és Lakásgazdálkodási Fenntar-
tási Innovációs K+F Alapítvány megszüntetését. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Kormányhatáro-
zatban kijelölt és az alapítói nyilatkozatban megha-
talmazott Nemzeti Fejlesztési Minisztérium útján, 
az Épület- és Lakásgazdálkodási Fenntartási Inno-
vációs K+F Alapítvány társalapítóival együttesen 
tegye meg a szükséges intézkedéseket az Alapít-
vány megszüntetése és nyilvántartásból való törlé-
se iránt.

Határidő: 2014. július 31.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 41. pontja: Javaslat a Budapesti Vidám 
Park Zrt.-re vonatkozó egyes tulajdonosi döntések meg-
hozatalára és a Társaság 2013. évi beszámolójának el-
fogadására, valamint végelszámolásának elrendelésére.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

978/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rende-
let 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a 
Budapesti Vidám Park Zrt. legfőbb szerveként el-
járva jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros 
Önkormányzata és a Budapesti Vidám Park Zrt. kö-
zötti „Tulajdonjog rendezésére irányuló megállapo-
dás”-t az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti 
tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megálla-
podás és a kapcsolódó vázrajz aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

979/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapes-
ti Vidám Park Zrt. legfőbb szerveként eljárva úgy 
dönt, hogy 
- az 1597/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. határozat szö-
vegéből a „koncepcióként elfogadja, hogy” szöveg-
rész utáni első alpontját az alábbi tartalom szerint 
módosítja: 
„az összes olyan – a Társaságra vonatkozó tulaj-
donosi döntéseket tartalmazó, a Fővárosi Közgyű-
lés 2014. június 30-ai ülésén tárgyalt előterjesztés 
3. sz. mellékletét képező adásvételi szerződések-
ben részletezett – vagyonelemet, amelyek a Buda-

pesti Vidám Park Zrt. könyveiben szerepelnek és a 
FÁNK intézményi feladatellátásához és a volt vi-
dámparki terület fejlesztéséhez szükségesek, a Fő-
városi Állat- és Növénykert – a Fővárosi Közgyű-
lés 2014. június 30-ai ülésén tárgyalt előterjesztés 
melléklete szerinti aktualizált vagyonértékelésben 
meghatározott értéken – megvásárolja a Budapesti 
Vidámpark Zrt.-től.”
A határozat egyéb részei változatlanok maradnak.
– az 1598/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. határozat szö-

vegének „jóváhagyja és megköti” szövegrész utá-
ni részét az alábbi tartalom szerint módosítja:

 „a Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővá-
rosi Állat- és Növénykert közötti engedményezé-
si szerződést a Társaságra vonatkozó tulajdono-
si döntéseket tartalmazó, a Fővárosi Közgyűlés 
2014. június 30-ai ülésén tárgyalt előterjesztés 4. 
sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a fő-
polgármestert annak aláírására.”

– az 1599/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. határozat szö-
vegének „egyetért azzal, hogy” szövegrész utáni 
részét az alábbi tartalom szerint módosítja:

 „a Budapesti Vidám Park Zrt. és a Fővárosi Állat- 
és Növénykert, a Társaságra vonatkozó tulajdo-
nosi döntéseket tartalmazó, a Fővárosi Közgyű-
lés 2014. június 30-ai ülésén tárgyalt előterjesztés 
3/a., 3/b., 3/c., sz. mellékletei szerinti tartalmú 
adásvételi szerződéseket egymással megkössék, 
és ehhez alapítói hozzájárulását megadja. Kije-
lenti, hogy az ingatlan adásvételi szerződésben 
felsorolt védett ingatlanokra a Fővárosi Önkor-
mányzatot a kulturális örökség védelméről szó-
ló 2001. évi LXIV. törvény szerint, illetve a 
földrészlet tulajdonosaként a Polgári Törvény-
könyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:20. § alap-
ján megillető elővásárlási jogot nem kívánja gya-
korolni.”

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

980/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti 
Vidám Park Zrt. legfőbb szerveként eljárva 
– Elfogadja az igazgatóság javaslatát a Társaság 

2013. évi éves beszámolójáról, az ügyvezetésről, 
a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájá-
ról.

– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társa-
ság 2013. évi éves beszámolójáról. 

– Elfogadja a könyvvizsgáló (HKH Consulting 
Kft., 1132 Budapest, Váci út 34., Horváth János 
könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003436) 
jelentését a Társaság 2013. évi éves beszámoló-
járól.
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– Elfogadja a Társaság 2013. évi éves beszámoló-
ját, az igazgatóság – FB által jóváhagyott – ered-
mény felhasználására vonatkozó javaslattal az 
alábbiak szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.

Mérlegfőösszeg 609 179 E Ft

Saját tőke -430 274 E Ft

Jegyzett tőke 100 000 E Ft

Adózás előtti eredmény -356 970 E Ft

Adózott eredmény -356 970 E Ft

Mérleg szerinti eredmény -356 970 E Ft

– Megállapítja, hogy a 2013. évi mérleg szerinti 
veszteséget az eredménytartalék terhére kell el-
számolni. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

981/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Úgy dönt, hogy az előterjesztés 12. sz. számú mel-
lékletében meghatározott – Budapesti Vidám Park 
Zrt.-t terhelő – járadékfizetési kötelezettség teljesí-
tését 2014. szeptember 1. napjától a Fővárosi Ön-
kormányzat átvállalja.

Határidő: 2014. szeptember 1.
Felelős: Tarlós István 

982/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslat 3., 
4., 6., 8. pontját, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés Budapest Főváros Önkor-
mányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tu-
lajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 
14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében fog-
lalt hatáskörében, a Budapesti Vidám Park Zrt. leg-
főbb szerveként eljárva hatályon kívül helyezi az 
1601/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. határozatot, és egy-
úttal 
– A Budapesti Vidám Park Zrt. alaptőké-

jét 100 000 000 Ft-ról pénzbeli hozzájárulás-
nak a Társaság rendelkezésére bocsátásával 
101 000 000 Ft-ra (százegymillió forintra) eme-
li meg, új részvények forgalomba hozatalával. A 
pénzbeli hozzájárulás teljes összege 165 000 000 
Ft, amelyből 1 000 000 Ft az alaptőkét emeli, to-
vábbi 164 000 000 Ft a tőketartalékot növeli.

 A Társaság az alaptőke-emelés során összesen 
10 db „A„ sorozatú, egyenként 100 000 Ft, azaz 
százezer forint névértékű és kibocsátási értékű, 
névre szóló ’A” sorozatú törzsrészvényt, mint 
dematerializált részvényt hoz forgalomba. A for-
galomba hozandó új részvények átvételére az ala-
pító és kizárólagos részvényes Budapest Főváros 
Önkormányzata köteles.

 A pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátá-
sára a vonatkozó alapító okirat módosítás aláírá-

sát követően haladéktalanul, sor kerül. Az utalás-
ra felhatalmazza a főpolgármestert.

Határidő: az alapító okirat módosítás aláírását köve-
tően azonnal

Felelős: Tarlós István 

– A tőkeemeléshez szükséges fedezet biztosítása 
érdekében csökkenti a „930001 Általános tarta-
lék” cím kiadási, azon belül tartalékok előirány-
zatát 165 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos 
összeggel tervbe veszi az új „813502 Budapesti 
Vidám Park Zrt.” cím kiadási, azon belül a része-
sedések beszerzése, meglévő részesedések növe-
lése előirányzatán.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti 
Vidám Park Zrt. legfőbb szerveként eljárva 
– Az alaptőke-emeléshez kapcsolódóan módosítja 

a Budapesti Vidám Park Zrt. alapító okiratát az 
előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalom-
mal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat 
módosítás és a módosításokkal egységes szerke-
zetbe foglalt alapító okirat aláírására.

– Elhatározza a Ptké. 12. § (1) bekezdése alapján, 
hogy a Társaság a továbbiakban a Ptk. (2013. évi 
V. törvény) szerint működik tovább az elfogadott 
alapító okirat módosításnak megfelelően. 

Határidő: 30 nap (az aláírást követő cégbírósági be-
nyújtásra) 

Felelős: Tarlós István 

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapes-
ti Vidám Park Zrt. (székhelye: 1146 Budapest, Ál-
latkerti körút 14-16., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-
042417) legfőbb szerveként eljárva úgy dönt, hogy 
a Társaságot végelszámolás útján, jogutód nélkül 
megszünteti és elrendeli annak végelszámolását az 
alábbiak szerint:
– Elrendeli a Budapesti Vidám Park Zrt. (Társaság) 

végelszámolását a cégnyilvánosságról, a bírósági 
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. 
évi V. törvény (Ctv.) 98. § (1) bekezdésében fog-
laltak alapján. A végelszámolás kezdő időpontja: 
2014. szeptember 1. A Társaság a végelszámolási 
eljárás alatt „végelszámolás alatt” („v. a.”) toldat-
tal használja a cégnevét, illetve a végelszámolás 
kezdő időpontjától a Társaság önálló képvisele-
ti joggal rendelkező vezető tisztségviselőjének a 
végelszámoló minősül.

– A Társaság végelszámolójának a végelszámolás 
kezdő időpontjával – az előzetes elfogadó és ösz-
szeférhetetlenségi nyilatkozata ismeretében – a 
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végelszámolás kezdő napjának hatályával kezdő-
dően megválasztja: dr. Kozó Lászlót. A végelszá-
moló a végelszámoláshoz kapcsolódó feladata-
inak ellátásáért – a Ctv. 99. § (2) bekezdésében 
biztosított lehetőség alapján – díjazásban nem ré-
szesül, feladatait ingyenesen látja el. Jóváhagy-
ja a Társaság és a végelszámoló közötti megbí-
zási szerződést az előterjesztés 10. sz. melléklete 
szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a 
megbízási szerződés Társaság részéről, mint ala-
pító általi aláírására.

– Megállapítja, hogy a végelszámolás kezdő idő-
pontjában a Társaság vezető tisztségviselőinek (az 
igazgatóság tagjainak) megbízatása megszűnik. 

– A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény (Mt.) 64. § (1) bekezdésének b) pontja 
alapján Kőfalvi Tamásnak, a Társaság vezérigaz-
gatójának munkaviszonyát 2014. szeptember 1. 
napjával felmondással megszünteti, 45 napos fel-
mondási idővel, melynek időtartamára a munka-
végzés alól mentesíti. Az Mt. 77. § (1) bekezdé-
sének a) pontjára, továbbá a (3) bekezdésének b) 
pontjára tekintettel Kőfalvi Tamás kéthavi végki-
elégítésre jogosult. A munkaviszonyban álló ve-
zérigazgató (cégvezető) adatai a cégjegyzékből 
törlésre kerüljenek.

– Tudomásul veszi a Társaság felügyelőbizottsági 
tagjainak az előterjesztés 11. sz. mellékletét ké-
pező nyilatkozatát, mely szerint a felügyelőbi-
zottságban betöltött tisztségükért járó díjazásuk-
ról 2014. szeptember 1. napjától lemondanak.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság, mint 
jogi személy tag részvételével működő „Liget 
Köztársaságért Szövetség a Városligetért” egye-
sületnél kezdeményezze a Társaság jogutód nél-
küli megszűnése miatt a Budapesti Vidám Park 
Zrt. tagságának megszüntetését. 

– Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon ar-
ról, hogy a végelszámoló – a Társaság jogi kép-
viselőjének közreműködésével – a Társaság vég-
elszámolásának megindítását a Cégbíróság felé 
bejelentse.

Határidő: 2014. szeptember 1. 
Felelős: Tarlós István 

A Budapesti Vidám Park Zrt.-től átvállalt járadék-
fizetési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges 
fedezet biztosítása érdekében 2014. szeptember 
1-jétől tartósan havi 56 291 Ft-tal, 4 hóra összesen 
226 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tarta-
lék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirány-
zatát és egyidejűleg azonos összeget tervbe vesz az 
új „849201 Önkormányzat által fizetett kártérítés” 
cím kiadási előirányzatán, a kiadásból egyéb mű-
ködési célú támogatások áht-n belülre 55 E Ft, az 
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 
171 E Ft.”

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

983/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy újra kíván szavazni az előterjesztés 
határozati javaslatairól.

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

984/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rende-
let 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a 
Budapesti Vidám Park Zrt. legfőbb szerveként el-
járva jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros 
Önkormányzata és a Budapesti Vidám Park Zrt. kö-
zötti „Tulajdonjog rendezésére irányuló megállapo-
dás”-t az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti 
tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megálla-
podás és a kapcsolódó vázrajz aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

985/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapes-
ti Vidám Park Zrt. legfőbb szerveként eljárva úgy 
dönt, hogy 
– az 1597/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. határozat szö-

vegéből a „koncepcióként elfogadja, hogy” szö-
vegrész utáni első alpontját az alábbi tartalom 
szerint módosítja: 

 „az összes olyan – a Társaságra vonatkozó tulaj-
donosi döntéseket tartalmazó, a Fővárosi Köz-
gyűlés 2014. június 30-ai ülésén tárgyalt elő-
terjesztés 3. sz. mellékletét képező adásvételi 
szerződésekben részletezett – vagyonelemet, 
amelyek a Budapesti Vidám Park Zrt. könyvei-
ben szerepelnek és a FÁNK intézményi feladatel-
látásához és a volt vidámparki terület fejlesztésé-
hez szükségesek, a Fővárosi Állat- és Növénykert 
– a Fővárosi Közgyűlés 2014. június 30-ai ülésén 
tárgyalt előterjesztés melléklete szerinti aktuali-
zált vagyonértékelésben meghatározott értéken – 
megvásárolja a Budapesti Vidámpark Zrt.-től.”

 A határozat egyéb részei változatlanok maradnak.
– az 1598/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. határozat szö-

vegének „jóváhagyja és megköti” szövegrész utá-
ni részét az alábbi tartalom szerint módosítja:

 „a Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővá-
rosi Állat- és Növénykert közötti engedményezé-
si szerződést a Társaságra vonatkozó tulajdono-
si döntéseket tartalmazó, a Fővárosi Közgyűlés 
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2014. június 30-ai ülésén tárgyalt előterjesztés 4. 
sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a fő-
polgármestert annak aláírására.”

– az 1599/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. határozat szö-
vegének „egyetért azzal, hogy” szövegrész utáni 
részét az alábbi tartalom szerint módosítja:

 „a Budapesti Vidám Park Zrt. és a Fővárosi Állat- 
és Növénykert, a Társaságra vonatkozó tulajdo-
nosi döntéseket tartalmazó, a Fővárosi Közgyű-
lés 2014. június 30-ai ülésén tárgyalt előterjesztés 
3/a., 3/b., 3/c., sz. mellékletei szerinti tartalmú 
adásvételi szerződéseket egymással megkössék, 
és ehhez alapítói hozzájárulását megadja. Kije-
lenti, hogy az ingatlan adásvételi szerződésben 
felsorolt védett ingatlanokra a Fővárosi Önkor-
mányzatot a kulturális örökség védelméről szó-
ló 2001. évi LXIV. törvény szerint, illetve a 
földrészlet tulajdonosaként a Polgári Törvény-
könyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:20. § alap-
ján megillető elővásárlási jogot nem kívánja gya-
korolni.”

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

986/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapes-
ti Vidám Park Zrt. legfőbb szerveként eljárva ha-
tályon kívül helyezi az 1601/2013. (IX. 26.) Főv. 
Kgy. határozatot, és egyúttal 
– A Budapesti Vidám Park Zrt. alaptőké-

jét 100 000 000 Ft-ról pénzbeli hozzájárulás-
nak a Társaság rendelkezésére bocsátásával 
101 000 000 Ft-ra (százegymillió forintra) eme-
li meg, új részvények forgalomba hozatalával. A 
pénzbeli hozzájárulás teljes összege 165 000 000 
Ft, amelyből 1 000 000 Ft az alaptőkét emeli, to-
vábbi 164 000 000 Ft a tőketartalékot növeli.

 A Társaság az alaptőke-emelés során összesen 
10 db „A„ sorozatú, egyenként 100 000 Ft, azaz 
százezer forint névértékű és kibocsátási értékű, 
névre szóló ’A” sorozatú törzsrészvényt, mint 
dematerializált részvényt hoz forgalomba. A for-
galomba hozandó új részvények átvételére az ala-
pító és kizárólagos részvényes Budapest Főváros 
Önkormányzata köteles.

 A pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátá-
sára a vonatkozó alapító okirat módosítás aláírá-
sát követően haladéktalanul, sor kerül. Az utalás-
ra felhatalmazza a főpolgármestert.

Határidő: az alapító okirat módosítás aláírását köve-
tően azonnal

Felelős: Tarlós István 
– A tőkeemeléshez szükséges fedezet biztosítása 

érdekében csökkenti a „930001 Általános tarta-

lék” cím kiadási, azon belül tartalékok előirány-
zatát 165 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos 
összeggel tervbe veszi az új „813502 Budapesti 
Vidám Park Zrt.” cím kiadási, azon belül a része-
sedések beszerzése, meglévő részesedések növe-
lése előirányzatán.

987/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti 
Vidám Park Zrt. legfőbb szerveként eljárva 
– Az alaptőke-emeléshez kapcsolódóan módosítja 

a Budapesti Vidám Park Zrt. alapító okiratát az 
előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalom-
mal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat 
módosítás és a módosításokkal egységes szerke-
zetbe foglalt alapító okirat aláírására.

– Elhatározza a Ptké. 12. § (1) bekezdése alapján, 
hogy a Társaság a továbbiakban a Ptk. (2013. évi 
V. törvény) szerint működik tovább az elfogadott 
alapító okirat módosításnak megfelelően. 

Határidő: 30 nap (az aláírást követő cégbírósági be-
nyújtásra) 

Felelős: Tarlós István 

988/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti 
Vidám Park Zrt. legfőbb szerveként eljárva 
– Elfogadja az igazgatóság javaslatát a Társaság 

2013. évi éves beszámolójáról, az ügyvezetésről, 
a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájá-
ról.

– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társa-
ság 2013. évi éves beszámolójáról. 

– Elfogadja a könyvvizsgáló (HKH Consulting 
Kft., 1132 Budapest, Váci út 34., Horváth János 
könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003436) 
jelentését a Társaság 2013. évi éves beszámolójá-
ról.

– Elfogadja a Társaság 2013. évi éves beszámoló-
ját, az igazgatóság – FB által jóváhagyott – ered-
mény felhasználására vonatkozó javaslattal az 
alábbiak szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.

Mérlegfőösszeg 609 179 E Ft

Saját tőke -430 274 E Ft

Jegyzett tőke 100 000 E Ft

Adózás előtti eredmény -356 970 E Ft

Adózott eredmény -356 970 E Ft

Mérleg szerinti eredmény -356 970 E Ft
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– Megállapítja, hogy a 2013. évi mérleg szerinti 
veszteséget az eredménytartalék terhére kell elszá-
molni. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

989/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapes-
ti Vidám Park Zrt. (székhelye: 1146 Budapest, Ál-
latkerti körút 14-16., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-
042417) legfőbb szerveként eljárva úgy dönt, hogy 
a Társaságot végelszámolás útján, jogutód nélkül 
megszünteti és elrendeli annak végelszámolását az 
alábbiak szerint:
– Elrendeli a Budapesti Vidám Park Zrt. (Társaság) 

végelszámolását a cégnyilvánosságról, a bírósági 
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. 
évi V. törvény (Ctv.) 98. § (1) bekezdésében fog-
laltak alapján. A végelszámolás kezdő időpontja: 
2014. szeptember 1. A Társaság a végelszámolási 
eljárás alatt „végelszámolás alatt” („v. a.”) toldat-
tal használja a cégnevét, illetve a végelszámolás 
kezdő időpontjától a Társaság önálló képvisele-
ti joggal rendelkező vezető tisztségviselőjének a 
végelszámoló minősül.

– A Társaság végelszámolójának a végelszámolás 
kezdő időpontjával – az előzetes elfogadó és ösz-
szeférhetetlenségi nyilatkozata ismeretében – a 
végelszámolás kezdő napjának hatályával kezdő-
dően megválasztja: dr. Kozó Lászlót. A végelszá-
moló a végelszámoláshoz kapcsolódó feladata-
inak ellátásáért – a Ctv. 99. § (2) bekezdésében 
biztosított lehetőség alapján – díjazásban nem ré-
szesül, feladatait ingyenesen látja el. Jóváhagy-
ja a Társaság és a végelszámoló közötti megbí-
zási szerződést az előterjesztés 10. sz. melléklete 
szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a 
megbízási szerződés Társaság részéről, mint ala-
pító általi aláírására.

– Megállapítja, hogy a végelszámolás kezdő idő-
pontjában a Társaság vezető tisztségviselőinek 
(az igazgatóság tagjainak) megbízatása megszű-
nik. 

– A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény (Mt.) 64. § (1) bekezdésének b) pontja 
alapján Kőfalvi Tamásnak, a Társaság vezérigaz-
gatójának munkaviszonyát 2014. szeptember 1. 
napjával felmondással megszünteti, 45 napos fel-
mondási idővel, melynek időtartamára a munka-
végzés alól mentesíti. Az Mt. 77. § (1) bekezdé-
sének a) pontjára, továbbá a (3) bekezdésének b) 
pontjára tekintettel Kőfalvi Tamás kéthavi végki-
elégítésre jogosult. A munkaviszonyban álló ve-
zérigazgató (cégvezető) adatai a cégjegyzékből 
törlésre kerüljenek.

– Tudomásul veszi a Társaság felügyelőbizottsági 
tagjainak az előterjesztés 11. sz. mellékletét ké-
pező nyilatkozatát, mely szerint a felügyelőbi-
zottságban betöltött tisztségükért járó díjazásuk-
ról 2014. szeptember 1. napjától lemondanak.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság, mint 
jogi személy tag részvételével működő „Liget 
Köztársaságért Szövetség a Városligetért” egye-
sületnél kezdeményezze a Társaság jogutód nél-
küli megszűnése miatt a Budapesti Vidám Park 
Zrt. tagságának megszüntetését. 

– Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon ar-
ról, hogy a végelszámoló – a Társaság jogi kép-
viselőjének közreműködésével – a Társaság vég-
elszámolásának megindítását a Cégbíróság felé 
bejelentse.

Határidő: 2014. szeptember 1. 
Felelős: Tarlós István 

990/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Úgy dönt, hogy az előterjesztés 12. sz. számú mel-
lékletében meghatározott – Budapesti Vidám Park 
Zrt.-t terhelő – járadékfizetési kötelezettség teljesí-
tését 2014. szeptember 1. napjától a Fővárosi Ön-
kormányzat átvállalja.

Határidő: 2014. szeptember 1.
Felelős: Tarlós István 

991/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
A Budapesti Vidám Park Zrt.-től átvállalt járadék-
fizetési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges 
fedezet biztosítása érdekében 2014. szeptember 
1-jétől tartósan havi 56 291 Ft-tal, 4 hóra összesen 
226 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tarta-
lék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirány-
zatát és egyidejűleg azonos összeget tervbe vesz az 
új „849201 Önkormányzat által fizetett kártérítés” 
cím kiadási előirányzatán, a kiadásból egyéb mű-
ködési célú támogatások áht-n belülre 55 E Ft, az 
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 
171 E Ft.

A napirend 42. pontja: Javaslat a Centrál Színház 
Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos pályázati kiírásra.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, Csomós Miklós 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

992/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy újból napirendjére veszi a „Javaslat 
a BFVK Zrt. 2014. évi éves szerződése 1. sz. módo-
sításának elfogadására” című előterjesztést.

Javaslat a BFVK Zrt. 2014. évi éves szerződése 1. 
sz. módosításának elfogadására.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 
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Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

993/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 8. 
§ (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Fővárosi 
Önkormányzat Centrál Színház Nonprofit Kft.-ben 
lévő korlátozottan forgalomképes üzletrészét üzleti 
vagyonná minősíti át. 

994/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
43. §-a alapján jóváhagyja és megköti a BFVK Zrt. 
2014. évi éves szerződésének 1. számú módosítá-
sát az előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete 
szerinti tartalommal. Egyidejűleg felkéri a főpol-
gármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

Javaslat a Centrál Színház Nonprofit Kft.-vel kap-
csolatos pályázati kiírásra.

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

995/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
egyetért a Centrál Színház Nonprofit Kft. fővárosi 
önkormányzati tulajdonú üzletrészének értékesíté-
sével, valamint a Társaság használatában lévő in-
gatlanvagyon hasznosításáról szóló pályázati ki-
írás meghirdetésével az előterjesztésben bemutatott 
koncepció és feltételek alapján.

996/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a – 
pályázati eljárást kizárólagos joga, illetve a Fővá-
rosi Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szer-
ződése alapján, saját versenyeztetési szabályzata 
alkalmazásával lebonyolító – Budapest Főváros 
Vagyonkezelő Központ Zrt. felé, hogy a Fővá-
rosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 
Centrál Színház Nonprofit Kft. üzletrészének érté-
kesítése, valamint az előterjesztésben bemutatott 
ingatlanvagyon hasznosítása céljából a nyílt pályá-
zatot hirdesse meg és bonyolítsa le az előterjesztés 
III. pontjában ismertetett szakmai szempontok, va-
lamint az alábbi feltételek kötelező előírása mellett:
– a BFVK Zrt. által készített vagyonértékelés alap-

ján a Centrál Színház Nonprofit Kft. kizárólagos 
Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő üzlet-
részének vételára minimum 192 000 E Ft, (értéke-
sítési minimálár) azzal, hogy a vevő a vételár 30 

%-át az adásvételi szerződés aláírásakor köteles 
megfizetni, a fennmaradó vételár hátralékot ha-
lasztott fizetéssel 5 év alatt egyenlő részletekben 
kell megfizetnie. 

– Az ingatlanvagyon együttes irányadó bérleti díja 
6 746 083 Ft + áfa/hó. A pályázat során az ajánlat-
tevők a bérleti díj összegére az ajánlatuk része-
ként tehetnek ajánlatot. A bérlet időtartama 10 év 
határozott idő. A bérlet időtartama alatt a bérlőt 
terheli a bérleti díjon felül az épületegyüttes kar-
bantartási és minden egyéb üzemeltetési költsége.

Határidő: a pályázati felhívás megjelentetésére 2014. 
augusztus 31. 

Felelős: Tarlós István 

997/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a BFVK 
Zrt. felé, hogy az értékesítési és bérleteztetési eljárá-
sok során a Fővárosi Önkormányzat által meghatá-
rozott szempontok szerint járjon el és az eredményes 
pályázati eljárás esetén az arra jogosult pályázóval 
megkötendő szerződéseket terjessze jóváhagyásra 
a Fővárosi Önkormányzat Vagyonrendelete, illetve 
Szervezeti és Működési Szabályzata szerint tulajdo-
nosi joggyakorlásra jogosult testülete elé. 

Határidő: 2014. november 30. 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 43. pontja: Javaslat a XV. kerületi Ön-
kormányzattal kötendő pénzeszköz átadás-átvételi meg-
állapodás megkötésére – a 3. sz. városi főforgalmi út 
mentén hiányzó falszakasz megvalósításához kapcsolódó 
tervezési feladatok közös finanszírozására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

998/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
egyetért az M3 autópálya XV. kerületi bevezető 
szakasza mentén hiányzó zajvédő falszakasz ha-
tósági kötelezésnek megfelelő megvalósításával, 
és azzal, hogy a 7 620 E Ft összköltségűre becsült 
kapcsolódó tervezési és engedélyezési feladatok fi-
nanszírozása érdekében a kerülettel pénzeszköz át-
adás-átvételi megállapodást kíván kötni.

999/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és Budapest Főváros XV. kerület Ön-
kormányzatával megköti a pénzeszköz átadás-át-
vételi megállapodást az előterjesztés 2. számú 
melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpol-
gármestert annak aláírására.

Határidő: a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás 
XV. kerület általi aláírását követően azonnal

Felelős: Tarlós István 
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1000/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzattól 
beérkező támogatás tervbevétele érdekében meg-
emeli a „853601 Beruházási célú támogatások ál-
lamháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül 
az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
áht-n belülről (beruházási célú támogatások áht-n 
belülről) előirányzatát 7 620 E Ft-tal a „3. sz. vá-
rosi főforgalmi út mentén zajvédő fal megvalósítá-
sának előkészítése” feladathoz kapcsolódóan, egy-
idejűleg a feladat végrehajtása érdekében azonos 
összeggel tervbe veszi a „840701 Évközi indítású 
önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon be-
lül az önkormányzati beruházások előirányzatán az 
új „3. sz. városi főforgalmi út mentén zajvédő fal 
megvalósításának előkészítése” feladatot 6 000 E 
Ft-tal, valamint címen belül megemeli a feladathoz 
kapcsolódóan a beruházási célú előzetesen felszá-
mított áfa előirányzatot 1 620 E Ft-tal.
A feladat összköltsége és 2014. évi előirányzata 
7 620 E Ft (6 000 E Ft nettó + 1 620 E Ft egyenes 
áfa).

A napirend 44. pontja: Javaslat a „Budapesti Köz-
ponti Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítmé-
nyei” (BKSZT) projektet érintő döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1001/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Budapesti Központi Szennyvíz-
tisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” felada-
tot a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata 
területén megvalósítandó hálózatfejlesztési mun-
kák, valamint a III. tisztítási fokozat hiányzó mun-
karészei kivitelezése miatt módosított befejezési 
határidővel és ütemezéssel kívánja megvalósítani.

1002/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a 
„840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadá-
si előirányzatán a „Budapesti Központi Szenny-
víztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” fel-
adatot 63 576 E Ft-tal. A kiadásból önkormányzati 
beruházások 63 576 E Ft. Egyidejűleg azonos ösz-
szeggel megemeli a „840701 Évközi indítású ön-
kormányzati beruházások” cím kiadási, azon be-
lül az önkormányzati beruházások előirányzatán a 
„Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t.
A feladat összköltsége változatlanul 165 431 949 
E Ft, 2013. december 31-ig tény 163 462 433 E Ft, 
2014. évi előirányzata 1 888 775 E Ft-ra (nettó ösz-
szeg: 1 515 252 E Ft, áfa: 373 523 E Ft, ebből: le-
vonható egyenes áfa 324 740 E Ft, levonható for-
dított áfa 48 783 E Ft), 2015. évi ütem 80 741eFt-ra 

(nettó összeg: 63 576 E Ft, levonható fordított áfa 
17 165 E Ft) módosul.

1003/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja, megköti a „Budapesti Központi 
Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei 
projekt COL 4 Csepeli főművi rendszer és kapcso-
lódó öblözetei - beruházás Budapest XXI. kerület 
Csepel Önkormányzata területére eső szennyvíz-
csatorna építési munkáinak előkészítése” tárgyú 
együttműködési megállapodást az előterjesztés I.1. 
sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a 
főpolgármestert, hogy gondoskodjon az együttmű-
ködési megállapodás aláírásáról. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1004/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja a Budapesti Központi Szennyvíztisz-
tító Telep és Kapcsolódó Létesítményei beruházás 
(BKSZT) engedélyokiratának 13. sz. módosítását 
az előterjesztés II 2. sz. melléklete szerinti tarta-
lommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak 
aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István 

1005/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja a Budapesti Központi Szennyvíztisz-
tító Telep és Kapcsolódó Létesítményei beruházás 
(BKSZT) támogatási szerződésének 4. sz. módosí-
tását az előterjesztés II 7. sz. melléklete szerinti tar-
talommal és egyben felkéri a főpolgármestert an-
nak aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1006/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
A CCI 2004 HU 16 C PE 001 azonosító számú 
„BKSZT tehermentesítő gyűjtőcsatornák és kap-
csolódó létesítményei” című projekt COL2 LOT2 
projektelem keretében európai uniós támogatás 
igénybevételével megépült, a Sasadi út – Budaör-
si út csatlakozás alatt 30 fm csatorna szakasz ki-
váltása a „Budapest 4. sz. metróvonal I. szakasz 
(Kelenföldi pályaudvar – Keleti pályaudvar)” című 
KÖZOP-5 1 0-07-2008-0001 azonosító számú pro-
jekt kapcsán a budapesti 4-es számú metróvonal 
I. szakasz – kapcsolódó beruházások – Kelenföldi 
pályaudvar térsége, nyugati kijárat, M1-M7 autó-
pálya-bevezetés módosított csomópontjának meg-
valósítása keretében a főváros a kiváltás költségét 
nem uniós forrásból, elsősorban a kiegészítő finan-
szírozás terhére, másodsorban saját forrás terhére 
finanszírozza. Utasítja továbbá a BKV Zrt. DBR 
Metró Projekt Igazgatóságot, mint a megvalósító-
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nál a projekttel kapcsolatos feladatok ellátásáért fe-
lelős szervezetet, hogy a tervezett beruházás ezen 
tételét európai uniós forrás igénybevétele céljából 
kifizetési kérelembe ne állítsa be.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 45. pontja: Javaslat Budapest Főváros 
Településszerkezeti Tervének (TSZT) és a Fővárosi Sza-
bályozási Kerettervének eseti módosítására a Budapest 
IV. kerület Újpest Városrendezési és Építési Szabályzatá-
hoz kapcsolódóan.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1007/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
jóváhagyja a Budapest IV. kerület területére vonat-
kozóan az 1125/2005. (V. 25.) Főv. Kgy. határozat-
tal elfogadott Budapest Főváros Településszerkeze-
ti Terve területfelhasználás tervlap módosítását az 
előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 38/2014. (VII. 15.) önkormányzati ren-
deletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 
46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításá-
ról Budapest IV. kerület területére vonatkozóan az 
előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1008/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről Buda-
pest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1009/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítások fő-
városi nyilvántartáson történő átvezetéséről gon-
doskodjon.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 46. pontja: Javaslat a fővárosi telepü-
lésrendezési eszközök módosítására a Budapest XIII. ke-
rület, Szabolcs utca – Hun utca – Vágány utca – Dózsa 
György út által határolt területre és a Budapest XIII. ke-
rület, Népfürdő utca – 25833 hrsz.-ú közterület – Árpád 
híd – Duna folyam – Rákos-patak által határolt terület-
re vonatkozóan.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1010/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
jóváhagyja a Budapest XIII. kerület, Szabolcs utca 
– Hun utca – Vágány utca – Dózsa György út által 
határolt területre vonatkozóan, az 1125/2005. (V. 
25.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Budapest Fő-
város Településszerkezeti Terve mellékleteinek, a I. 
Funkcionális szerkezet és a II. Területfelhasználás 
tervlapok módosítását az előterjesztés 1. számú 
melléklete szerinti tartalommal.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 39/2014. (VI. 30.) önkormányzati ren-
deletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 
46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 
a Budapest XIII. kerület, Szabolcs utca – Hun utca 
– Vágány utca – Dózsa György út által határolt te-
rületre vonatkozóan az előterjesztés 2. számú mel-
léklete szerinti tartalommal.

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1011/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a Budapest XIII. kerület, Népfürdő utca 
– 25833 hrsz.-ú közterület – Árpád híd – Duna fo-
lyam – Rákos-patak által határolt területre vonatko-
zóan, az 1125/2005. (V. 25.) Főv. Kgy. határozattal 
elfogadott Budapest Főváros Településszerkezeti 
Terve mellékleteinek, az I. Funkcionális szerkezet, 
a II. Területfelhasználás és a III. 1. Közúti közleke-
dési hálózat tervlapok módosítását az előterjesztés 
3. számú melléklete szerinti tartalommal. 

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 40/2014. (VI. 30.) önkormányzati ren-
deletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 
46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításá-
ról a Budapest XIII. kerület, Népfürdő utca – 25833 
hrsz.-ú közterület – Árpád híd – Duna folyam – Rá-
kos-patak által határolt területre vonatkozóan az elő-
terjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1012/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítások fővá-
rosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondos-
kodjon.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 



2014. szeptember 12. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1651

1013/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről Buda-
pest Főváros Kormányhivatalát, valamint a Buda-
pest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat polgár-
mesterét tájékoztassa.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 47. pontja: Javaslat a Climate-KIC 
Transition Cities projekt konzorciumi megállapodásának 
megkötésére.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1014/2014.(VI 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkor-
mányzata és a Transition Cities projekt partnerei 
között kötendő konzorciumi megállapodást az elő-
terjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
megállapodás aláírásáról és a partnerek felé történő 
megküldéséről.

Határidő: 2014. szeptember 30. 
Felelős: Tarlós István 

1015/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
A Climate-KIC Transition Cities projekt költsége-
inek fedezetére a szerződés alapján 2014-ben be-
érkező 22 725 E Ft-tal (75 ezer euró) megemeli a 
„852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 
áht-n kívülről” cím bevételi előirányzatát. A prog-
ramban történő részvételekkel járó költségek fede-
zetének megelőlegezése érdekében 7 575 E Ft-ot 
(25 ezer euró) biztosít. Ennek végrehajtása érde-
kében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím 
előirányzatát 7 575 E Ft-tal. Egyidejűleg megemeli 
30 300 E Ft-tal (100 ezer euró) a „888902 Climate-
KIC projektek” cím kiadási előirányzatát (a kiadás-
ból: személyi juttatás: 1 192 E Ft, munkaadókat ter-
helő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 322 E 
Ft, dologi kiadások: 28 786 E Ft).
A Climate-KIC projektekhez kapcsolódóan a Fővá-
rosi Önkormányzat részéről külön önerő biztosítása 
nem szükséges. 

1016/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatás 2015-
ben beérkező részét, 25 ezer euró bevételt a 2015. 
évi költségvetésbe tervezze be.

Határidő: a 2015. évi költségvetés tervezése 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 48. pontja: Javaslat a BVV Zrt.-nek az 
ENVIRODUNA Kft.-be történő beolvadásával kapcsola-
tos tulajdonosi döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1017/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs 
Vagyonkezelő Zrt. alapítójaként, Budapest Főváros 
Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 
14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében fog-
lalt hatáskörében eljárva egyetért a Budapesti Vá-
rosfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő 
Zrt. és az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő 
Kft. egyesülésének szándékával oly módon, hogy a 
BVV Zrt. beolvad az ENVIRODUNA Kft.-be, így 
a BVV Zrt., mint önálló jogi személy megszűnik, 
a jogutód társaság az ENVIRODUNA Kft. lesz. 
Egyetért azzal, hogy a jogutód ENVIRODUNA 
Kft. cégformája a beolvadást követően változatla-
nul korlátolt felelősségű társaság legyen és nyilat-
kozik arról, hogy az ENVIRODUNA Kft. alapítója 
kíván maradni.

1018/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. ala-
pítójaként, Budapest Főváros Önkormányzata va-
gyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. 
rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskö-
rében eljárva egyetért a Budapesti Városfejleszté-
si és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. és az 
ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. egye-
sülésének szándékával oly módon, hogy a BVV 
Zrt. beolvad az ENVIRODUNA Kft.-be, így a BVV 
Zrt., mint önálló jogi személy megszűnik, a jogutód 
társaság az ENVIRODUNA Kft. lesz. Egyetért az-
zal, hogy a jogutód ENVIRODUNA Kft. cégfor-
mája a beolvadást követően változatlanul korlátolt 
felelősségű társaság legyen, és nyilatkozik arról, 
hogy az ENVIRODUNA Kft. alapítója kíván ma-
radni. 

1019/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Az ENVIRODUNA Kft. és a BVV Zrt. alapítója-
ként, Budapest Főváros Önkormányzata vagyo-
náról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. 
rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatásköré-
ben eljárva a beolvadással kapcsolatosan jóváhagy-
ja, hogy az ENVIRODUNA Kft. és a BVV Zrt. 
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egyesülési vagyonleltár-tervezeteinek és vagyon-
mérleg-tervezeteinek fordulónapja 2014. szeptem-
ber 30. napja.

1020/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Az ENVIRODUNA Kft. és a BVV Zrt. alapítója-
ként, Budapest Főváros Önkormányzata vagyo-
náról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. 
rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatásköré-
ben eljárva megbízza az ENVIRODUNA Kft. és a 
BVV Zrt. ügyvezetését, illetve igazgatóságát, hogy 
egymással együttműködve gondoskodjanak az át-
alakulási vagyonmérleg- és az azt alátámasztó át-
alakulási vagyonleltár-tervezet, az egyesülési terv, 
valamint a cégbírósági bejegyzéshez szükséges 
kapcsolódó egyéb dokumentumok kidolgozásáról 
és döntés céljából a Fővárosi Közgyűlés elé terjesz-
téséről.

Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Tarlós István 

1021/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Az ENVIRODUNA Kft. és a BVV Zrt. alapítója-
ként, a Budapest Főváros Önkormányzata vagyo-
náról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. 
rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatásköré-
ben eljárva a beolvadással kapcsolatosan jóváhagy-
ja, hogy az eljáró független könyvvizsgáló a KAS-
NYIK & TÁRSA Számviteli Szolgáltató Kft. (1164 
Budapest, Beniczky T. u. 12/B.; cégjegyzékszám: 
01-09-162846), a személyében felelős könyvvizs-
gáló Kasnyik János legyen, 420 000 Ft + áfa, azaz 
négyszázhúszezer forint plusz áfa egyszeri meg-
bízatási díjért. Felkéri a főpolgármestert, hogy az 
ENVIRODUNA Kft. ügyvezetőjén keresztül gon-
doskodjon a könyvvizsgáló megbízatási szerződé-
sének megkötéséről.

Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 49. pontja: Javaslat a Pannon Park Pro-
jekt fejlesztési terveivel összefüggő egyes döntések meg-
hozatalára.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1022/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
elvi egyetértését adja a Fővárosi Állat- és Növény-
kert Pannon Park Projekt programjához. 

1023/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg a 
Pannon Park beruházás megvalósításának lehetsé-
ges forrásait.

Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Tarlós István 

1024/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2015. évi költség-
vetés tervezése során vizsgálja meg a Pannon Park 
Projekt előkészítéséhez szükséges további forrás-
igény (100 000 E Ft) biztosításának lehetőségét.
Határidő: a 2015. évi költségvetés tervezése 
Felelős: Tarlós István 

1025/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezze az 
1862/2013. (XI. 19.) Korm. határozat, továbbá az 
ez alapján a Belügyminisztérium és a Fővárosi Ön-
kormányzat között a Pannon Park Projekt előkészí-
tése tárgyában megkötött támogatási szerződésben 
foglalt felhasználási határidő 2015. december 31. 
napjára történő módosítását.

Határidő: 2014. június 30. 
Felelős: Tarlós István 

1026/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezze a 
Fővárosi Állat- és Növénykert Pannon Park Projekt 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás-
sá történő nyilvánítását a nemzetgazdasági szem-
pontból kiemelt jelentőségű beruházások megva-
lósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 1. § (1) bek. e)-f) és h) pont-
jaira hivatkozással. 

Határidő: 2014. augusztus 31. 
Felelős: Tarlós István 

1027/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Fővárosi Állat- és Növénykert ré-
szére 60 000 E Ft többlettámogatást biztosít az intéz-
mény karbantartási feladatainak ellátására. Ennek 
érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” 
cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 
60 000 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel meg-
emeli az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” 
cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadá-
sok (többi dologi kiadás) előirányzatát. 

A napirend 50. pontja: Javaslat a Szabad Tér Szín-
ház Nonprofit Kft. és a Budapest Film Zrt. támogatásá-
ra, valamint a Budapest Film Zrt. működési formájának 
megváltoztatására.

Előterjesztő: Csomós Miklós 
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Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1028/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
úgy dönt, hogy a Budapest Film Zrt. üzleti tervé-
ben jelzett eladósodási folyamat megelőzése érde-
kében, közfeladat ellátására 30 000 E Ft támogatást 
biztosít a „917502 Budapest Film Zrt. működési tá-
mogatása céltartalék” cím előirányzata terhére. En-
nek érdekében csökkenti a „917502 Budapest Film 
Zrt. működési támogatása céltartalék” cím kiadási, 
azon belül a tartalékok előirányzatát 30 000 E Ft-
tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az új 
„815701 Budapest Film Zrt.” cím kiadási, azon be-
lül az egyéb működési célú támogatások áht-n kí-
vülre előirányzatát.

1029/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat 
és a Budapest Film Zrt. között a Társaság közfel-
adat ellátása tárgyban megkötendő támogatási szer-
ződést és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István 

1030/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Elviekben egyetért a Budapest Film Zrt. 2015. ja-
nuár 1. napjától nonprofit gazdasági társasági for-
mában való továbbműködésével. Felkéri a főpol-
gármestert, hogy készítsen előterjesztést a Társaság 
alapító okiratának módosítására a cégnyilvános-
ságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolás-
ról szóló 2006. évi V. törvény 9/F. § rendelkezései 
alapján. 

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ren-
des ülése

Felelős: Tarlós István 

1031/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg a 
közfeladat ellátásra vonatkozóan több éves szerző-
dés megkötésének lehetőségét a nonprofit szerve-
zetként továbbműködő Budapest Film Zrt-vel. 

Határidő: a 2015. évi költségvetés tervezése során
Felelős: Tarlós István 

1032/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Egyetért a Szabad Tér Színház támogatási kéré-
sével és a Budapesti Nyári Fesztivál megrendezé-
séhez 55 000 E Ft támogatást biztosít a „930001 
Általános tartalék” cím előirányzata terhére. A Bu-
dapesti Nyári Fesztivál megrendezése érdekében 
csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím ki-
adási, azon belül a tartalékok előirányzatát 55 000 
E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a 

„810701 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.” cím 
kiadási, azon belül az egyéb működési célú támo-
gatások áht-n kívülre előirányzatát.

1033/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat 
és a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. között a Bu-
dapesti Nyári Fesztivál megrendezésének támoga-
tása tárgyban megkötendő támogatási szerződést és 
felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István 

A napirend 51. pontja: Javaslat a „Kiscelli Múzeum 
kárelhárítás” című engedélyokirat jóváhagyására és vis 
maior pályázat benyújtására.

Előterjesztő:Csomós Miklós 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1034/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei 
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésé-
nek, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről 
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § 
(1) bek. a.) pontja értelmében jóváhagyja az előter-
jesztés melléklete szerint a 7004. azonosító számú 
„Kiscelli Múzeum kárelhárítás” című engedélyok-
iratot és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2014. július 15.
Felelős: Tarlós István 

1035/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
A július hónapban esedékessé váló szükséges ki-
fizetések érdekében eseti jelleggel magához vonja 
Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi ösz-
szevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) 
Főv. Kgy. rendeletének 19. §-ában a főpolgármes-
terre átruházott hatáskörét és a „Kiscelli Múzeum 
kárelhárítás” feladathoz kapcsolódóan csökkenti 
a „840701 Évközi indítású beruházások” cím elő-
irányzatát 72 390 E Ft-tal, azon belül 
– az önkormányzati beruházások előirányzatát 

57 000 E Ft-tal;
– a beruházási célú előzetesen felszámított áfa elő-

irányzatát 15 390 E Ft-tal,
 és egyidejűleg azonos összeggel megemeli a 

„840301 Önkormányzati beruházások” cím ki-
adási előirányzatán a „Kiscelli Múzeum kárelhá-
rítás” feladatot, azon belül

– az önkormányzati beruházások előirányzatát 
57 000 E Ft-tal;

– a beruházási célú előzetesen felszámított áfa elő-
irányzatát 15 390 E Ft-tal.
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1036/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a vis maior támo-
gatás felhasználásának részletes szabályairól szó-
ló 9/2011. (II. 15.) Kormányrendelet 5. melléklete 
szerint vis maior pályázatot nyújtson be és az ahhoz 
szükséges valamennyi nyilatkozatot – a Fővárosi 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályza-
táról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 7. 
mellékletének 1. Általános hatáskör cím 1 6.) pont-
ja alapján – tegye meg.
Határidő: 2015. augusztus 31.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 52. pontja: Javaslat a Bartók Béla Em-
lékház alapító okiratának módosítására és a Bartók Béla 
Emlékház támogatására.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1037/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a Bartók Béla Emlékház alapító okira-
tának módosítását, és felkéri a főpolgármestert az 
előterjesztés 2. számú mellékletét képező alapító 
okirat módosítása, valamint az előterjesztés 3. szá-
mú mellékletét képező, módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és ki-
adására, valamint a Magyar Államkincstárhoz tör-
ténő benyújtására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1038/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Hozzájárul a Budapest Főváros Önkormányzata 
2014. évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. 
(III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 4. sz. mellékletében jó-
váhagyott, a „Bartók Béla Emlékház részleges fel-
újítása” tárgyú feladat 2 500 E Ft összegű megeme-
léséhez, a műszaki tartalom bővítéséhez. Ezzel a 
feladat bruttó összköltsége 3 650 E Ft-ra emelke-
dik. Az Emlékház karbantartási többletköltségeihez 
1 000 E Ft összegű támogatást biztosít. 

1039/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
A feladatok megvalósításához szükséges forrás biz-
tosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános 
tartalék” cím kiadási, azon belül tartalék előirányza-
tát 3 500 E Ft-tal, egyidejűleg megemeli az „511501 
Bartók Béla Emlékház” cím támogatási és kiadási, 
azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) 
előirányzatát egyszeri jelleggel, 1 000 E Ft-tal, to-
vábbá címen belül megemeli a támogatási és kiadá-
si, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi 
felújítások előirányzatán a „Bartók Béla Emlékház 
részleges felújítása” feladatot 1 969 E Ft-tal, vala-

mint a feladathoz kapcsolódóan a felújítási célú elő-
zetesen felszámított áfa előirányzatot 531 E Ft-tal. 
A „Bartók Béla Emlékház részleges felújítása” fel-
adat teljes költsége 3 650 E Ft-ra, 2014. évi előirány-
zata 2 772 E Ft-ra módosul (2 183 E Ft nettó + 589 E 
Ft egyenes áfa).

1040/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. 
rendelet 56. § (4) bekezdése szerint eseti jelleggel 
magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata 
és intézményei beruházási és felújítási tevékenysé-
ge előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósítá-
sának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. 
rendelet 14. § (2) bekezdésében foglalt felhatalma-
zás szerinti főpolgármesteri hatáskört és jóváhagyja 
a „Bartók Béla Emlékház részleges felújítása” tár-
gyú, 6842. egyedi azonosító számú engedélyokirat 
2. sz. módosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete 
szerinti tartalommal. Egyidejűleg felhatalmazza a 
főpolgármestert az engedélyokirat aláírására. 

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István 

1041/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Egyetért a Budapesti Történeti Múzeum kérésével 
és a „Menekülés Sanghajba” c. kiállítás megrende-
zéséhez 900 E Ft-os támogatást biztosít az intéz-
mény számára a „930001 Általános tartalék” cím 
előirányzata terhére. Ennek érdekében csökkenti a 
„930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül 
a tartalékok előirányzatát 900 E Ft-tal, egyidejűleg 
azonos összeggel megemeli az „550101 Budapes-
ti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási, 
azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) 
előirányzatát. 

1042/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Közép-Európa Táncszínház Egye-
sület részére 1 000 E Ft, a Budapest Táncszínházért 
Alapítvány részére 1 000 E Ft és az ExperiDance 
Produkciót működtető Rivalda Stúdió Művészeti 
Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. részére 1 000 E Ft 
összegű támogatást nyújt a 2014. évre. A támogatá-
sok biztosítása érdekében 3 000 E Ft-tal csökkenti a 
„917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális 
feladatok ellátására” cím tartalékok előirányzatát, 
egyidejűleg megemeli:
– az új „838602 Közép-Európa Táncszínház Egye-

sület” cím kiadási, azon belül egyéb működé-
si célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát 
1 000 E Ft-tal;

– az új „838702 Budapest Táncszínházért Alapít-
vány” cím kiadási, azon belül egyéb működé-
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si célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát 
1 000 E Ft-tal;

– az új „816002 Rivalda Stúdió Művészeti Iroda 
Közhasznú Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon be-
lül egyéb működési célú támogatások áht-n kívül-
re előirányzatát 1 000 E Ft-tal.

1043/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkor-
mányzat Szervezeti és Működési Szabályzatá-
ról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 7. 
melléklet „8. Pénzügyi Igazgatás” fejezetének 8 11 
pontjában a főpolgármesterre átruházott hatáskörét 
és jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és a Közép-Európa Táncszínház Egye-
sület közötti közszolgáltatási szerződést az elő-
terjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerinti 
tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak alá-
írására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 30 nap 

Felelős: Tarlós István 

1044/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkor-
mányzat Szervezeti és Működési Szabályzatá-
ról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 7. 
melléklet „8. Pénzügyi Igazgatás” fejezetének 8 11 
pontjában a főpolgármesterre átruházott hatáskörét 
és jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és a Budapest Táncszínházért Alapítvány 
közötti közszolgáltatási szerződést az előterjesztői 
kiegészítés 2. számú melléklete szerinti tartalom-
mal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 30 nap 

Felelős: Tarlós István 

1045/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és a Rivalda Stúdió Művészeti Iroda 
Közhasznú Nonprofit Kft közötti közszolgáltatá-
si szerződést az előterjesztői kiegészítés 3. számú 
melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpol-
gármestert annak aláírására. 

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 30 nap 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 53. pontja: Javaslat a Nikola Tesla Szerb 
Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és 
Kollégium köznevelési feladatainak ellátását szolgáló 
vagyonelemekre a Szerb Országos Önkormányzattal és a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő ha-
szonkölcsön szerződés jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1046/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
hatályon kívül helyezi az 1448/2013. (IX. 3.) Főv. 
Kgy. határozatot. Jóváhagyja és megköti Budapest 
Főváros Önkormányzata, a Szerb Országos Önkor-
mányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont közötti, a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű 
Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégi-
um köznevelési feladatainak ellátását szolgáló, fő-
városi tulajdonban álló vagyonelemek haszonköl-
csönbe adásáról szóló szerződést az előterjesztés 4. 
számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a 
főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 90 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 54. pontja: Javaslat a Földművelésügyi 
Minisztérium fenntartásában álló Soós István Borásza-
ti Szakképző Iskolával kötendő, az intézmény köznevelé-
si feladatainak ellátását szolgáló ingó vagyonelemekre 
ingyenes vagyonkezelői jogot biztosító szerződés jóvá-
hagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1047/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
hatályon kívül helyezi az 580/2014. (IV. 30.) Főv. 
Kgy. határozatot, egyidejűleg jóváhagyja és meg-
köti Budapest Főváros Önkormányzata és a Soós 
István Borászati Szakképző Iskola közötti, a köz-
nevelési intézmény feladatellátásához szükséges 
fővárosi tulajdonban álló ingó vagyonelemek va-
gyonkezelésbe adásáról szóló szerződést az előter-
jesztés melléklete szerinti tartalommal és felkéri a 
főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 90 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 55. pontja: Javaslat a dr. Urmánczy Nán-
dor emlékpad kamerás megfigyelő rendszer üzemelteté-
si, működtetési és karbantartási feladatainak a Fővárosi 
Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság által történő el-
látására.

Előterjesztő:Csomós Miklós 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1048/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy tekintettel a 981/2013. (V. 29.) Főv. 
Kgy. határozatra, a dr. Urmánczy Nándor ország-
gyűlési képviselő tiszteletére újraépített emlékpad 
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kamerás megfigyelő rendszer üzemeltetési, mű-
ködtetési és karbantartási feladataival 2015. ápri-
lis 1-jétől a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti 
Igazgatóság intézményt bízza meg. Egyben felkéri 
a főpolgármestert, hogy 2015. április 1. napjától (9 
hóra) a térfigyelő kamera üzemeltetéséhez és kar-
bantartásához kapcsolódó feladatok kiadásaihoz 
szükséges 918 E Ft (102 E Ft/hó) összeg tartós jel-
leggel az „550102 Budapesti Történeti Múzeum” 
cím dologi kiadások előirányzata helyett a „100101 
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” 
cím dologi kiadások előirányzatán kerüljön megter-
vezésre.

Határidő: a 2015. évi költségvetés tervezése és a továb-
biakban a mindenkori éves költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István 

A napirend 56. pontja: Javaslat a József Attila Szín-
ház Nonprofit Kft.-vel 2013. július 2-án a 1134 Budapest, 
Váci út 63. cím alatt található ingatlant érintő felújítások 
tárgyában megkötött megvalósítási megállapodás módo-
sítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1049/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, hogy a „József Attila Színház részleges 
felújítása” feladat bruttó 290 075 E Ft költséggel 
valósuljon meg. 
Ebből a Fővárosi Önkormányzat 250 400 E Ft-ot, a 
József Attila Színház Nonprofit Kft. 39 675 E Ft-ot 
biztosít.

1050/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
A feladat megvalósítása érdekében 20 000 E Ft-tal 
csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadá-
si, azon belül tartalékok előirányzatát, ezzel egy-
idejűleg azonos összeggel megemeli a „812101 
József Attila Színház Nonprofit Kft.” cím kiadási 
előirányzatán a „József Attila Színház részleges fel-
újítása” feladatot, a kiadásokból:
önkormányzati és intézményi felújítások 
(önkormányzati felújítások) 15 748 E Ft,
felújítási célú előzetesen 
felszámított áfa 4 252 E Ft.
Ezzel a feladat 
• összköltsége: 250 400 E Ft-ra
   emelkedik 
• 2013. évi felhasználás: 59 150 E Ft,
• 2014. évi üteme: 144 850 E Ft-ra
   emelkedik 
 (ebből: nettó 114 055 E Ft, egyenes áfa: 30 795 E Ft),
• 2015. évi üteme: 46 400 E Ft marad 
 (ebből: nettó 36 535 E Ft, egyenes áfa 9 865 E Ft).

1051/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei 
beruházási és felújítási tevékenysége előkészíté-
sének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjé-
ről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. 
§ (1) bek. c) pontja értelmében jóváhagyja a 6839. 
egyedi azonosító számú, „József Attila Színház 
részleges felújítása” tárgyú engedélyokirat 1. szá-
mú módosítását az előterjesztői kiegészítés 1. sz. 
melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpol-
gármestert annak aláírására.

Határidő: a vonatkozó költségvetési rendelet-módosí-
tás hatálybalépését követő 8 napon belül

Felelős: Tarlós István 

1052/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. 
rendelet 42. § (7) bekezdése szerint eseti jelleggel 
magához vonja Budapest Főváros Önkormányza-
ta vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. 
Kgy. rendelet 23. § (2) bekezdés a) pontjában fog-
lalt felhatalmazás szerinti gazdasági bizottsági ha-
táskört, és mint a Budapest XIII. kerület, Váci út 
63. sz. alatti, 27817/1/A/1 hrsz.-ú ingatlan 1/1 ará-
nyú tulajdonosa a József Attila Színház Nonprofit 
Kft., mint beruházó részére a benyújtott kérelem-
ben foglaltak szerint hozzájárul, hogy az alábbi fel-
adatokat saját forrásaiból elvégezze:
• I-II. emeleti irodák teljes felújítása, alagsor teljes 

felújítása, lépcsőházak részleges felújítása, folyo-
sók teljes felújítása;

• művészbejáró terasz felújítása;
• stúdió oldalfal javítása, felújítása;
• nézőtéri oldalsó lépcsők újjáépítése;
• zenekari árok mobil lefedésének és acélszerkeze-

tének újjáépítése;
• parkoló korszerűsítése;
600,06 m² tetőszigetelés helyreállítása.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

1053/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei 
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésé-
nek, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről 
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 16. § 
(1) bekezdése értelmében jóváhagyja és megköti az 
előterjesztői kiegészítés 2. sz. mellékletét képező 
megvalósítási megállapodás 1. számú módosítását 
és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a vonatkozó költségvetési rendelet-módosí-
tás hatálybalépését követő 8 napon belül

Felelős: Tarlós István 
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A napirend 57. pontja: Javaslat a Deák17 Gyermek 
és Ifjúsági Művészeti Galéria költségvetési szerv létre-
hozására.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1054/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 2014. szeptember 15. napjával 
Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria 
néven, 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 17. szék-
hellyel új alkotóművészeti intézményt alapít (gaz-
dasági szervezettel nem rendelkező költségvetési 
szervként). Elfogadja az intézmény alapító okiratát 
az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tarta-
lommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító ok-
irat aláírására és kiadására és az intézmény törzs-
könyvi nyilvántartásba történő bejegyzése iránti 
intézkedésre.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

1055/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Hatályon kívül helyezi az 573/2014. (IV. 30.) Főv. 
Kgy. határozatot és módosítja a Gimnáziumok Gaz-
dasági Szervezete (1134 Budapest, Róbert Károly 
krt. 49-51.) alapító okiratát az előterjesztés 3. szá-
mú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a fő-
polgármestert az alapító okirat módosítás, valamint 
az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti módo-
sításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító ok-
irat aláírására és kiadására és a törzskönyvi nyil-
vántartásba történő bejegyzése iránti intézkedésre.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

1056/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Munkáltatói jogkörében eljárva, a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/B. § (1) bekezdése alapján a Deák17 Gyermek 
és Ifjúsági Művészeti Galéria igazgatói (magasabb 
vezető) beosztás ellátására pályázatot ír ki az elő-
terjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, 
egyben felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a 
szükséges intézkedéseket a pályázati felhívás köz-
zététele érdekében.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

1057/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése és a 
150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (6) bekez-
désében előírtaknak megfelelően a Deák17 Gyer-
mek és Ifjúsági Művészeti Galéria igazgatói ál-

láshelyére beérkezett pályázatokat véleményező 
szakmai bizottságba az alábbi szakembereket kéri 
fel:
– Magyar Zita osztályvezető, Kulturális, Sport, 

Köznevelési, Egészségügyi és Szociálpolitikai 
Főosztály Köznevelési és Ifjúsági Osztálya;

– dr. Váradi-Bor Judit osztályvezető, Kulturális, 
Sport, Köznevelési, Egészségügyi és Szociálpoli-
tikai Főosztály Kulturális és Turisztikai Osztálya;

– Szipőcs Krisztina osztályvezető, Ludwig Múze-
um Gyűjteményi és Kiállítási Osztálya.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1058/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros 
Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetésé-
ről szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet V. 
Fejezet 19. § (4) bekezdése szerinti főpolgármes-
teri hatáskört és úgy dönt, hogy a Deák17 Galéria 
működtetésének biztosítása érdekében csökkenti a 
„911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékeny-
ség támogatása” cím kiadási, azon belül a tarta-
lékok előirányzatát 16 160 E Ft-tal, egyidejűleg 
ugyanezen összeggel (ebből 6 380 E Ft 12 hóra a 
közüzemi kiadások és 9 780 E Ft 6 hóra az egyéb 
szakmai kiadások) tartósan megemeli a „390101 
Gimnáziumok Gazdasági Szervezete” cím támoga-
tási és kiadási, azon belül a dologi kiadások elő-
irányzatát.

1059/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros 
Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetésé-
ről szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet V. 
Fejezet 19. § (4) bekezdése szerinti főpolgármes-
teri hatáskört és úgy dönt, hogy a Deák17 Galéria 
személyi feltételeinek biztosítása érdekében 2014. 
szeptember 15-ei hatállyal csökkenti a „911802 Is-
kolakapun kívüli szabadidős tevékenység támoga-
tása” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirány-
zatát 2 275 E Ft-tal, egyidejűleg tartós jelleggel 
– időarányosan 2,5 hóra – megemeli az új „390111 
Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria” 
cím támogatási és kiadási, azon belül a személyi 
juttatások előirányzatát 1 791 E Ft-tal, a munkaadó-
kat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
előirányzatát 484 E Ft-tal, valamint a létszámkeret 
előirányzatát 3 fővel. 

1060/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Az 1865/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. határozatot az 
alábbiak szerint módosítja: 
a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria 
működtetésére 2015. évtől éves szinten 36 860 E Ft 
összegű tartós fedezetet biztosít az alábbiak szerint:
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Adatok: E Ft-ban

Címkód Intézmény

Előirányzat módosítás 2015. január 1-jétől

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő 

járulékok és szoc. 
hozzájár. adó

Dologi 
kiadások

Működési 
kiadások 
összesen

Irányító 
szervtől 
kapott 

támogatás

Létszám 
(fő)

390111 Deák17 Gyermek és Ifjúsági 
Művészeti Galéria 8 598 2 322 10 920 10 920 3

390101 Gimnáziu-mok Gazdasági 
Szervezete 25 940 25 940 25 940

Összesen 8 598 2 322 25 940 36 860 36 860 3

Határidő: 2015. évtől a mindenkori költségvetés ter-
vezésekor

Felelős: Tarlós István 

1061/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Deák17 Gyermek 
és Ifjúsági Galéria a pénzügyi-gazdálkodási felada-
tait ellátó Gimnáziumok Gazdasági Szervezetével 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 10. § (4) 
bekezdése szerint kötött munkamegosztási megál-
lapodást jóváhagyásra terjessze a Fővárosi Köz-
gyűlés elé.

Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 58. pontja: Javaslat együttműködési 
megállapodások megkötésére 

a.) a Külügyminisztériummal
b.) a Gandhi Gimnázium Nonprofit Kft-vel.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1062/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Külügyminisztérium, Bu-
dapest Főváros Önkormányzata és Budapest Fővá-
ros Levéltára között a Beregszászi Levéltár hely-
zetének komplex felmérése, állományvédelmi 
munkálatok lebonyolítása céljából az előterjesztés 
1. sz. melléklete szerint létrejött támogatási szerző-
dést és felkéri a főpolgármestert annak, valamint a 
felhatalmazó levél és nyilatkozatok aláírására.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

1063/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
A támogatási szerződésben foglalt, a Külügymi-
nisztérium által biztosított forrás 2014. évi ütemé-
ből, a Beregszászi levéltár állományvédelmi felada-
tainak lebonyolítása érdekében megemeli:
a „853501 Egyéb működési célú támogatások be-
vételei áht-n belülről” cím egyéb működési célú 

támogatások bevételei áht-n belülről sor előirány-
zatát 12 690 E Ft-tal, a „853601 Beruházási célú 
támogatások államháztartáson belülről” cím egyéb 
felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n be-
lülről sor előirányzatát 4 270 E Ft-tal.
Egyidejűleg megemeli az „560101 Budapest Fővá-
ros Levéltára” cím támogatási és kiadási, azon be-
lül a/az:
személyi juttatások előirányzatát  3 252 E Ft-tal,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá-
járulási adó előirányzatát 776 E Ft-tal,
dologi kiadások 
(többi dologi kiadás) előirányzatát 8 662 E Ft-tal,
intézményi beruházások 
előirányzatát 4 270 E Ft-tal.
Továbbá a fenti új „Budapest Főváros Levéltára 
Beregszászi állományvédelem” nevű (5 423 E Ft 
összköltségű) intézményi beruházás áfáját az intéz-
mény fizeti, ezért címen belül csökkenti a kiadási, 
azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) 
előirányzatát 1 153 E Ft-tal, egyidejűleg azonos 
összeggel megemeli címen belül a kiadási, azon 
belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa 
előirányzatát.
Az Intézmény a biztosított előirányzatot csak a tá-
mogatás továbbutalását követően használhatja fel. 

1064/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy amennyiben a tá-
mogatás fennmaradó része (4 240 E Ft) az átmeneti 
finanszírozás alatt érkezik, a támogatási szerződés 
maradéktalan végrehajtása érdekében, a beérkező 
támogatás 15 napon belül történő továbbutalásának 
biztosításáról a 2015. évi átmeneti finanszírozásról 
szóló rendeletben gondoskodjon.

Határidő: a 2015. évi átmeneti finanszírozásról szóló 
rendelet megalkotása 

Felelős: Tarlós István 

1065/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2015. évi költ-
ségvetés tervezésekor a támogatási szerződésben 
foglalt, a Külügyminisztérium által biztosított for-
rás 2015. évi üteméből, a beregszászi levéltár állo-
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mányvédelmi feladatainak lebonyolítása érdekében 
az alábbi előirányzatokat tervezze meg: 
„853501 Egyéb működési célú támogatások bevé-
telei áht-n belülről” cím 
egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n 
belülről sor előirányzatán  +4 240 E Ft-ot,
„560101 Budapest Főváros Levéltára” cím támoga-
tási és kiadási, azon belül: személyi juttatások sor 
előirányzatán +1 376 E Ft-ot,
a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hoz-
zájárulási adó sor előirányzatán +331 E Ft-ot,
a dologi kiadások (többi dologi kiadás)
sor előirányzatán +2 533 E Ft-ot.
Az intézmény a biztosított előirányzatot csak a tá-
mogatás továbbutalását követően használhatja fel.

Határidő: a 2015. évi költségvetés tervezése 
Felelős: Tarlós István 

1066/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Gandhi Gimnázium Közhasznú Non-
profit Kft. és a Fővárosi Önkormányzat között kö-
tendő együttműködési szakmai megállapodást az 
előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és 
felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 59. pontja: Javaslat kulturális rendezvé-
nyek támogatására.

a.) Kárpát-medencei Cigányprímások és Zeneka- 
 rok Fesztiválja.

b.) Art Market Budapest 2014.
Előterjesztők:Csomós Miklós, dr. Szentes Tamás 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1067/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
támogatja a Kárpát-medencében Élő Magyarokért 
Alapítvány kérését és a 2014. szeptemberben meg-
rendezésre kerülő Kárpát-medencei Cigányprímá-
sok és Zenekarok Fesztiváljának megrendezéséhez 
20 000 E Ft támogatást biztosít a „930001 Általá-
nos tartalék” cím előirányzata terhére.

1068/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
A Kárpát-medencei Cigányprímások és Zenekarok 
Fesztiváljának megrendezése érdekében csökkenti 
a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon be-
lül a tartalékok előirányzatát 20 000 E Ft-tal, egy-
idejűleg azonos összeggel megemeli a „847102 
Kulturális célú kiadások” cím kiadási, azon belül 
az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 
előirányzatát.

1069/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat 
és a Kárpát-medencében Élő Magyarokért Alapít-
vány között a Kárpát-medencei Cigányprímások 
és Zenekarok Fesztiválja megrendezésének támo-
gatása tárgyban megkötendő, az előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerinti támogatási szerződést és felkéri 
a főpolgármestert annak aláírására.

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

Felelős: Tarlós István 

1070/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Támogatja az Art Market Budapest nemzetközi 
művészeti kiállítás és vásár 2014. évi megrende-
zését és az ezzel kapcsolatos kiadások fedezetére 
15 000 E Ft támogatást biztosít a „930001 Általá-
nos tartalék” cím előirányzata terhére az Art Today 
Kft. számára.

1071/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
A feladat végrehajtása érdekében 15 000 E Ft-tal 
csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím tarta-
lékok előirányzatát és ezzel egyidőben ugyanezen 
összeggel megemeli az új „815902 Art Today Kft. 
támogatása” cím kiadási, ezen belül egyéb műkö-
dési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát. 

1072/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az Art Today Kft., valamint 
a Fővárosi Önkormányzat között az előterjesztés 3. 
számú melléklete szerinti támogatási szerződést és 
felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

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

Felelős: Tarlós István 

1073/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Megbízza a Debreceni Egyetem Orvos- és Egész-
ségtudományi Centrumot a Háziorvosi Morbiditási 
Adatgyűjtés Program fővárosi kiterjesztésével kap-
csolatos feladatok ellátásával az előterjesztői kiegé-
szítés mellékletében szereplő megbízási szerződés 
szerinti tartalommal. A megbízás 9 800 E Ft össze-
gű fedezete a „881802 Budapest Egészségterv” cím 
kiadási, azon belül a dologi kiadási előirányzatán 
rendelkezésre áll.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István

1074/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Felhatalmazza a főpolgármestert az előterjesztői ki-
egészítés mellékletében szereplő megbízási szerző-
dés aláírására. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István
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A napirend 60. pontja: Javaslat a Budapesti Sport-
szolgáltató Központ vagyonkezelési szerződésének meg-
kötésére.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1075/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Budapesti Sportszolgálta-
tó Központ költségvetési szervvel az előterjesztés – 
az előterjesztő által szóban módosított – melléklete 
szerinti vagyonkezelési szerződést, egyben felkéri a 
főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a minisztériumi engedélyek beérkezését 
követő 15 napon belül 

Felelős: Tarlós István 

1076/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a vagyonkezelési 
szerződésben megjelölt ingatlanokon kívüli ingat-
lanoknak a Budapesti Sportszolgáltató Központ te-
lephelyeként való törlése miatti alapító okirat mó-
dosítást tartalmazó előterjesztést készítse elő. 

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

A napirend 61. pontja: Budapest Főváros 
szmogriadótervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. 
rendelet módosítása.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 41/2014. (VII. 15.) önkormányzati ren-
deletét Budapest Főváros szmogriadótervéről szóló 
69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításá-
ról az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tarta-
lommal. 

A napirend 62. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást 
nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a csa-
ládok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési dí-
jakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 
18.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 42/2014. (VII. 15.) önkormányzati ren-
deletét a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában 
lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított 
szociális intézmények, valamint a családok átme-
neti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal 
kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) 

Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 5. 
sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 63. pontja: Javaslat a Budapesti Sport-
szolgáltató Központ támogatására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1077/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
úgy dönt, hogy újból napirendjére veszi „A fővá-
rosi autóbusz-járműpark megújításának bemutatása 
és ezzel kapcsolatos egyes döntések meghozatala” 
című előterjesztést.

A fővárosi autóbusz-járműpark megújításának be-
mutatása és ezzel kapcsolatos egyes döntések meg-
hozatala.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, 
dr. György István

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1078/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
tudomásul veszi a fővárosi autóbusz-járműpark 
megújításának tervezett lépéseivel kapcsolatban, az 
előterjesztésben foglaltakat.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 43/2014. (VII. 15.) önkormányzati ren-
deletét a Budapest közlekedésszervezési feladatai-
nak ellátásáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. 
rendelet módosításáról az előterjesztés 4. sz. mel-
léklete szerinti tartalommal. 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1079/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Budapest Főváros Önkormány-
zata és a BKK Zrt. között a feladat-ellátásról és 
közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 13 4. 
pontja alapján eseti hozzájárulást ad az éven túli 
kötelezettségvállalásokra a 8+2 év üzemeltetési 
időtartamra egy olyan közbeszerzési eljárás meg-
indítására, mely legfeljebb 75 db autóbusz jármű 
tartós bérletére vonatkozik, és amely mennyiségből 
legalább 5 db-nak elektromos üzeműnek kell len-
nie. A közbeszerzési eljárások dokumentumában, 
illetve szerződésekben rögzíteni kell, hogyha a hi-
telező bankok nem adják meg az előzetes hozzájá-
rulást a szerződés-tervezet lezárására a tárgyalások 
végén, az olyan oknak minősül, amely alapján az 
ajánlatkérő – a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 
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CVIII. törvény 76. § (1) bek. d) pontja alapján – a 
szerződés teljesítésére képtelenné válására jogsze-
rűen hivatkozhat. Valamint azt, hogyha a szerződés 
megkötésével szemben a Fővárosi Közgyűlés 90 
napon belül kifogást emel, az olyan oknak tekinten-
dő, amely alapján a BKV Zrt. köteles a szerződést 
felmondani. A közbeszerzési eljárások dokumentu-
mában, illetve a szerződésekben rögzíteni kell to-
vábbá, hogy az előzőekben hivatkozott 90 nap le-
teltéig a szerződés teljesítése nem kezdődhet meg, 
felmondás esetén semmilyen költség vagy kár az 
ezen időszak alatt teljesített tevékenység miatt nem 
érvényesíthető. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a BKK 
Zrt. vezető tisztségviselőit értesítse. 

Határidő: 8 nap 
Felelős: Tarlós István 

1080/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, gondoskodjon arról, 
hogy a BKK Zrt. és a BKV Zrt. vezérigazgatója te-
gye meg a szükséges intézkedéseket a közszolgál-
tatási szerződés módosítása érdekében oly módon, 
hogy a rendelkezésre tartási szerződések üzemelte-
tési időtartama 8+2 évben legyen meghatározható. 

Határidő: 8 nap 
Felelős: Tarlós István 

Javaslat a Budapesti Sportszolgáltató Központ támoga-
tására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1081/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Budapesti Sportszolgáltató Köz-
pont működőképessége megőrzése érdekében 
31 000 E Ft támogatást biztosít az intézmény szá-
mára a „930001 Általános tartalék” cím előirány-
zata terhére. Ennek érdekében csökkenti a „930001 
Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tar-
talékok előirányzatát 31 000 E Ft-tal, egyidejűleg 
azonos összeggel megemeli az „580201 Budapes-
ti Sportszolgáltató Központ” cím támogatási és ki-
adási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi 
kiadás) előirányzatát. 

A napirend 64. pontja: Javaslat kiemelt budapes-
ti sportegyesületek és egyéb sportszervezetek támogatá-
sára.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1082/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és most tárgyalja meg a „Javas-
lat 100 %-ban fővárosi tulajdonú taxi fuvarszer-
vező cég alapításának előkészítése” és a „Javaslat 
képviselők, bizottságok által használt elektronikai 
eszközök megvásárlásának biztosítása” című elő-
terjesztéseket. 

A napirend 65. pontja: Javaslat 100 %-ban fővá-
rosi tulajdonú taxi fuvarszervező cég alapításának elő-
készítésére.

Előterjesztő: Szabó György 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1083/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgáltassa meg 
egy 100 %-ban fővárosi tulajdonú taxi fuvarszerve-
ző cég alapításának lehetőségét, és a vizsgálat ered-
ményét terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 66. pontja: Javaslat képviselők, bizottsá-
gok által használt elektronikai eszközök megvásárlásá-
nak biztosítására. 

Előterjesztő: Szabó György 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1084/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a kép-
viselők/bizottsági tagok által használt elektronikai 
eszközök megvásárlásának lehetőségéről az aktuá-
lis értékbecslési áron. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

Javaslat kiemelt budapesti sportegyesületek és egyéb 
sportszervezetek támogatására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1085/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
támogatja az Újpesti Torna Egylet támogatási ké-
rését és az egyesület utánpótlás-nevelési tevékeny-
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ségének kiadásaira 48 125 E Ft támogatást biztosít. 
A támogatás biztosítása érdekében 48 125 E Ft-tal 
csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím ki-
adási, azon belül a tartalékok előirányzatát és ez-
zel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a 
„841302 Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon 
belül az egyéb működési célú támogatások áht-n 
kívülre előirányzatát.
Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 1. számú mel-
lékletében szereplő támogatási megállapodást és 
felkéri a főpolgármestert annak aláírására 

Határidő: a szerződéskötés esetében: a költségvetési 
rendeletmódosítás hatálybalépését követő 25 mun-
kanap

Felelős: Tarlós István 

1086/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Támogatja a Ferencvárosi Torna Club támogatási 
kérését és az egyesület egyes szakosztályai utánpót-
lás-nevelési tevékenységének kiadásaira összesen 
41 250 E Ft támogatást biztosít az alábbiak szerint:

FTC Kézilabdasport Nonprofit Kft. 33 000 E Ft

FTC Női Torna Kft. 1 000 E Ft

FTC-FT Ferencvárosi Torna Club Férfi Torna Kft. 1 000 E Ft

FTC Akrobatikus Torna Kft. 500 E Ft

FTC Kerékpár Kft. 1 000 E Ft

FTC Úszó Nonprofit Kft. 1 500 E Ft

FTC Curling Nonprofit Kft. 750 E Ft

FTC Kajak-kenu Utánpótlás-nevelés Közhasznú 
Nonprofit Kft. 1 500 E Ft

FTC Teke Nonprofit Kft. 1 000 E Ft

A támogatás biztosítása érdekében 41 250 E Ft-tal 
csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím ki-
adási, azon belül a tartalékok előirányzatát és ez-
zel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a 
„841302 Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon 
belül az egyéb működési célú támogatások áht-n 
kívülre előirányzatát.
Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 2/a-2/i. számú 
mellékleteiben szereplő támogatási megállapodá-
sokat és felkéri a főpolgármestert azok aláírására. 

Határidő: a szerződéskötés esetében: a költségvetési 
rendeletmódosítás hatálybalépését követő 25 mun-
kanap

Felelős: Tarlós István 

1087/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Támogatja a Vasas Sport Club támogatási kérését 
és az egyesület utánpótlás-nevelési tevékenységé-
nek kiadásaira 34 375 E Ft támogatást biztosít. A 
támogatás biztosítása érdekében 34 375 E Ft-tal 
csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím ki-
adási, azon belül a tartalékok előirányzatát és ez-
zel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a 
„841302 Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon 

belül az egyéb működési célú támogatások áht-n 
kívülre előirányzatát.
Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 3. számú mel-
lékletében szereplő támogatási megállapodást és 
felkéri a főpolgármestert annak aláírására. 

Határidő: a szerződéskötés esetében: a költségvetési 
rendeletmódosítás hatálybalépését követő 25 mun-
kanap

Felelős: Tarlós István 

1088/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Támogatja a Budapesti Honvéd Sportegyesület tá-
mogatási kérését és az egyesület utánpótlás-neve-
lési tevékenységének kiadásaira 27 500 E Ft támo-
gatást biztosít. A támogatás biztosítása érdekében 
27 500 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tar-
talék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirány-
zatát és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel 
megemeli a „841302 Sportcélú támogatás” cím ki-
adási, azon belül az egyéb működési célú támoga-
tások áht-n kívülre előirányzatát.
Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 4. számú mel-
lékletében szereplő támogatási megállapodást és 
felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a szerződéskötés esetében: a költségvetési 
rendeletmódosítás hatálybalépését követő 25 mun-
kanap

Felelős: Tarlós István 

1089/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Támogatja a Magyar Testgyakorlók Köre támoga-
tási kérését és az egyesület utánpótlás-nevelési te-
vékenységének kiadásaira 13 750 E Ft támogatást 
biztosít. A támogatás biztosítása érdekében 13 750 
E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” 
cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát és 
ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli 
a „841302 Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon 
belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kí-
vülre előirányzatát.
Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 5. számú mel-
lékletében szereplő támogatási megállapodást és 
felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a szerződéskötés esetében: a költségvetési 
rendeletmódosítás hatálybalépését követő 25 mun-
kanap

Felelős: Tarlós István 

1090/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Támogatja a Magyar Úszó Szövetség támogatá-
si kérését és a szövetség utánpótlás-nevelési tevé-
kenységének kiadásaira 27 500 E Ft támogatást biz-
tosít. A támogatás biztosítása érdekében 27 500 E 
Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím 
kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát és ez-
zel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a 
„841302 Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon 
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belül az egyéb működési célú támogatások áht-n 
kívülre előirányzatát.
Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 6. számú mel-
lékletében szereplő támogatási megállapodást és 
felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a szerződéskötés esetében: a költségvetési 
rendeletmódosítás hatálybalépését követő 25 mun-
kanap

Felelős: Tarlós István 

1091/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Támogatja a Póló Zugló Közhasznú Alapítvány 
támogatási kérését és az alapítvány utánpótlás-ne-
velési tevékenységének kiadásaira 13 500 E Ft tá-
mogatást biztosít. A támogatás biztosítása érdeké-
ben 13 500 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános 
tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok elő-
irányzatát és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeg-
gel megemeli a „841302 Sportcélú támogatás” cím 
kiadási, azon belül az egyéb működési célú támo-
gatások áht-n kívülre előirányzatát.
Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 7. számú mel-
lékletében szereplő támogatási megállapodást és 
felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a szerződéskötés esetében: a költségvetési 
rendeletmódosítás hatálybalépését követő 25 mun-
kanap

Felelős: Tarlós István 

1092/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Támogatja a Nagy Árpád Alapítvány a BVSC Ví-
vószakosztályáért támogatási kérését és az alapít-
vány utánpótlás-nevelési tevékenységének kiadá-
saira 14 000 E Ft támogatást biztosít. A támogatás 
biztosítása érdekében 14 000 E Ft-tal csökkenti a 
„930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon be-
lül a tartalékok előirányzatát és ezzel egyidejűleg 
ugyanezen összeggel megemeli a „841302 Sport-
célú támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb 
működési célú támogatások áht-n kívülre előirány-
zatát.
Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 8. számú mel-
lékletében szereplő támogatási megállapodást és 
felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a szerződéskötés esetében: a költségvetési 
rendeletmódosítás hatálybalépését követő 25 mun-
kanap

Felelős: Tarlós István 

A napirend 67. pontja: Javaslat az ERANDO Bizton-
ságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. részére tu-
lajdonosi hozzájárulás megadására és használati szerző-
dés megkötésére.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1093/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § 
(1) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében el-
járva úgy dönt, hogy az ERANDO Biztonságtechni-
kai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. kérelmére Bu-
dapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő, 
Budapest XIV. kerület, Rákosszeg park 4. szám 
alatti, 29978/131 hrsz.-ú ingatlant érintő térfigyelő 
kamera rendszer-rész kiépítésére, villamosenergia 
ellátására, illetve egy átjátszó antenna kihelyezésé-
re a tulajdonosi hozzájárulást megadja.
Felkéri a főpolgármestert az ingatlant érintően a 
„Budapest XIV. kerület területén térfigyelő kame-
rás rendszer bővítése, energia ellátása” című beru-
házáshoz a tulajdonosi hozzájárulás aláírására az 
előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

1094/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. 
§ (1) bekezdése alapján jóváhagyja, megköti a Bu-
dapest XIV. kerület, Rákosszeg park 4. szám alat-
ti, 29978/131 hrsz.-ú ingatlant érintő, „Budapest 
XIV. kerület területén térfigyelő kamerás rendszer 
bővítése, energia ellátása” című beruházáshoz kap-
csolódó használati szerződést az előterjesztés 2. sz. 
melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpol-
gármestert annak aláírására.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 68. pontja: A Menhely Alapítvány alapí-
tó okiratának módosítása.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1095/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja Baán Csaba kuratóriumi tagságát a 
Menhely Alapítvány (1052 Budapest, Vajdahunyad 
u. 3.) kuratóriumába, valamint kijelöli Mózer Pétert 
és Varga Csabát felügyelőbizottsági taggá.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 
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1096/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Menhely Alapítvány (1052 Budapest, 
Vajdahunyad u. 3.) alapító okiratának, az előter-
jesztés 2. számú melléklete szerinti módosításait és 
felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosí-
tása, valamint az előterjesztés 3. számú mellékletét 
képező, módosításokkal egységes szerkezetbe fog-
lalt alapító okirat aláírására, valamint felhatalmaz-
za a főpolgármestert a módosításokkal összefüggő 
kérelmek aláírására, mely okiratok a következőek: 
alapítvány változásbejegyzés iránti papír alapú ké-
relme, közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele 
iránti papír alapú kérelem. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 69. pontja: Beszámoló a szociális intéz-
ményi szolgáltatások intézményen kívüli szervezettel tör-
ténő ellátásáról a 2013. évben.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1097/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a szociális intézményekben külső szol-
gáltatók által végzett 2013. évi tevékenységről szó-
ló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint.

1098/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Az intézmény karbantartási és üzemeltetési felada-
tai ellátásához a „210701 Fővárosi Önkormányzat 
Idősek Otthona Kamaraerdei út” cím létszámkere-
tét 2014. július 1-jei hatállyal tartósan 5 fő intéz-
mény-üzemeltetésben foglalkoztatottal megemeli, 
így létszámkerete 278 főről 283 főre változik.

1099/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Az intézmény karbantartási és üzemeltetési felada-
tai saját foglalkoztatottakkal történő ellátásához a 
„210701 Fővárosi Önkormányzat Idősek Ottho-
na Kamaraerdei út” cím kiadási, azon belül dolo-
gi (többi dologi kiadás) előirányzatát 7 620 E Ft-tal 
csökkenti, ezzel egyidejűleg tartós jelleggel meg-
emeli címen belül a személyi juttatások előirány-
zatát 6 000 E Ft-tal (6 havi), a munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányza-
tát 1 620 E Ft-tal (6 havi).

1100/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Az intézmény takarítási feladatai ellátásához a 
„210901 Fővárosi Önkormányzat Idősek Ottho-
na Pesti út” cím létszámkeretét 2014. július 1-jei 
hatállyal tartósan 21 fő intézmény-üzemeltetésben 
foglalkoztatottal megemeli, így a címen a létszám-
keret 239 főről 260 főre változik. (Így az intézmény 
létszámkerete összesen 246 főről 267 főre nő.)

1101/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Az intézmény takarítási feladatai saját foglalkoz-
tatottakkal történő ellátásához a „210901 Fővárosi 
Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út” cím kiadá-
si, azon belül dologi (többi dologi kiadás) előirány-
zatát 34 925 E Ft-tal csökkenti, ezzel egyidejűleg 
tartós jelleggel megemeli címen belül a személyi 
juttatások előirányzatát 27 500 E Ft-tal (6 havi), a 
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá-
járulási adó előirányzatát 7 425 E Ft-tal (6 havi).

1102/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Az intézmény mosatási feladatai ellátásához a 
„212301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Ottho-
na Vámosmikola” cím létszámkeretét 2014. július 
1-jei hatállyal tartósan 1 fő intézmény-üzemeltetés-
ben foglalkoztatottal megemeli, így létszámkerete 
136 főről 137 főre változik.

Javaslat a „Margitszigeti futókör rekonstrukciója” és a 
„Budapesti Sportszolgáltató Központ fűtéskorszerűsítése” 
című engedélyokiratok módosítására, valamint a margit-
szigeti kamerarendszer kiépítésére. 

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1103/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
a „Margitszigeti futókör rekonstrukciója” és a „Bu-
dapesti Sportszolgáltató Központ fűtéskorszerűsí-
tése” feladatokhoz kapcsolódó vis maior támogatás 
pénzügyi rendezése érdekében csökkenti a „850901 
Egyéb működési célú központi támogatás” cím be-
vételi, azon belül önkormányzatok működési tá-
mogatásai (helyi önkormányzatok kiegészítő tá-
mogatásai) előirányzatát 154 646 E Ft-tal, ezzel 
egyidejűleg megemeli a „853601 Beruházási célú 
támogatások államháztartáson belülről” cím bevé-
teli, azon belül az egyéb felhalmozási célú támo-
gatások bevételei áht-n belülről (beruházási célú 
támogatások áht-n belülről) előirányzatát a „Bu-
dapesti Sportszolgáltató Központ fűtéskorszerű-
sítése” feladathoz kapcsolódóan 2 282 E Ft-tal, a 
„Margitszigeti futókör rekonstrukciója” feladathoz 
kapcsolódóan 152 363 E Ft-tal.
A „Budapesti Sportszolgáltató Központ fűtéskor-
szerűsítése” feladat 2014. évi előirányzata változat-
lanul 28 500 E Ft (ebből saját forrás 26 218 E Ft, 
Belügyminisztériumtól átvett pénz 2 282 E Ft).
Az öltözők és a vizesblokkok felújításának érdeké-
ben 30 000 E Ft többletfedezetet biztosít a „Mar-
gitszigeti futókör rekonstrukciója” feladat megva-
lósítására.
Ennek érdekében csökkenti a „930001 Általános 
tartalék” cím tartalékok előirányzatát 30 000 E Ft-
tal, ezzel egyidejűleg megemeli az „580202 Bu-
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dapesti Sportszolgáltató Központ” címen belül a 
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 
előirányzatát 23 622 E Ft-tal (ezen belül a Margit-
szigeti futókör rekonstrukciója feladatot), a beruhá-
zási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 
6 378 E Ft-tal.
A „Margitszigeti futókör rekonstrukciója” feladat 
összköltsége 380 000 E Ft-ra módosul (2014. évi 
üteme 380 000 E Ft, ebből saját forrás 227 637 E Ft, 
Belügyminisztériumtól átvett összeg: 152 363 E Ft). 

1104/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei 
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésé-
nek, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről 
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) 
bek. c) pontja értelmében jóváhagyja a 6861. egye-
di azonosító számú, „Margitszigeti futókör rekonst-
rukciója” tárgyú engedélyokirat 2. számú módosí-
tását az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete 
szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert 
annak aláírására.

Határidő: a vonatkozó költségvetési rendelet-módosí-
tás hatálybalépését követő 8 napon belül

Felelős: Tarlós István 

1105/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei 
beruházási és felújítási tevékenysége előkészíté-
sének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjé-
ről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. 
§ (1) bek. c) pontja értelmében jóváhagyja a 6857. 
egyedi azonosító számú, „Budapesti Sportszolgál-
tató Központ fűtéskorszerűsítése” tárgyú engedély-
okirat 2. számú módosítását az előterjesztés 4. sz. 
melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpol-
gármestert annak aláírására.

Határidő: a vonatkozó költségvetési rendelet-módosí-
tás hatálybalépését követő 8 napon belül

Felelős: Tarlós István 

1106/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Tudomásul veszi, hogy a 805/2014. (IV. 30.) Főv. 
Kgy. határozat alapján a közbiztonság növelését 
szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról 
szóló 28/2014. (IV. 1.) BM rendelet alapján a „Mar-
gitszigeti kamerarendszer fejlesztése” tárgyban be-
nyújtott pályázat – az előterjesztés 6. számú mel-
léklete – nem szerepel a nyertes pályázatok között.

1107/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy a Margit-
szigeti kamerarendszer kiépítését a FŐKERT Non-
profit Zrt. önálló beruházásként lássa el – az előter-
jesztés 6. számú melléklete szerinti „Margitszigeti 
kamerarendszer fejlesztése” tárgyban, a Fővárosi 
Önkormányzat által korábban benyújtott pályázat-

ban megjelölt azonos helyszíneken – a főváros tu-
lajdonában álló területen, melyhez egyidejűleg ki-
zárólagos tulajdonosi hozzájárulását adja. 

1108/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Felhatalmazza a FŐKERT Zrt.-t, hogy az éves zöld-
felületi közszolgáltatási szerződésének keretében a 
margitszigeti kamerarendszer műszaki karbantartá-
si feladatait ellássa. Ennek költségeit az éves zöld-
felületi közszolgáltatási szerződés kompenzációja 
keretében rendezi.
Felkéri továbbá a BVK HOLDING Budapesti Vá-
rosüzemeltetési Központ Zrt.-t a szükséges dönté-
sek kezdeményezésére.

Határidő: a feladatellátás esetében: a beruházástól 
kezdve folyamatos; 
a kompenzáció esetében: az éves kompenzáció el-
számolásának határideje

Felelős: Tarlós István 

1109/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
A margitszigeti kamerarendszer beruházás kiépíté-
sét és műszaki átadását követően a kamerarendszer 
üzemeltetésével, működtetésével és a diszpécse-
ri szolgálat ellátásával a Fővárosi Önkormányzati 
Rendészeti Igazgatóságot (FÖRI) bízza meg.
A 7x24 órás diszpécseri szolgálat magában foglalja 
a WiFi és segélykérő rendszerek működtetését.

1110/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal, hogy a margitszigeti kame-
rarendszer üzemeltetésével, működtetésével és a 
diszpécseri szolgálat biztosításával járó többletfel-
adatok ellátása érdekében 2014. október 1-jei ha-
tállyal a „100101 Fővárosi Önkormányzati Ren-
dészeti Igazgatóság” cím létszámkeretét 3 fővel 
megemeli.

1111/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
A margitszigeti kamerarendszer üzemeltetése, mű-
ködtetése és a diszpécseri szolgálat ellátása érdeké-
ben 8 750 E Ft összeggel csökkenti a „930001 Álta-
lános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok 
előirányzatát és ezzel egyidejűleg ugyanezen ösz-
szeggel tartós jelleggel 3 hóra megemeli a „100101 
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” 
cím támogatási és kiadási előirányzatát (ebből sze-
mélyi juttatások: 4 528 E Ft, munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 222 E Ft, 
dologi kiadások: 3 000 E Ft).

A napirend 70. pontja: Javaslat a BKK Zrt. és a 
Fővárosi Önkormányzat közötti egyedi megállapodások 
megkötésére és módosítására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, 
dr. György István 
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Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1112/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
egyetért „A Margitszigeti északi fizető parkoló ka-
pacitásának bővítése” feladat BKK Zrt. által, bruttó 
54 610 000 Ft összköltséggel történő megvalósítá-
sával.

1113/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
A feladatok megvalósítása érdekében:
– csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím ki-

adási, azon belül a tartalékok előirányzatát 54 610 
E Ft-tal, egyidejűleg

– tervbe veszi a „840301 Önkormányzati beruhá-
zások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati 
beruházások előirányzatán az új „A Margitszigeti 
északi fizető parkoló kapacitásának bővítése” fel-
adatot 3 000 E Ft-tal, valamint címen belül meg-
emeli a feladathoz kapcsolódóan a beruházási 
célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot 810 
E Ft-tal. A feladat összköltsége 54 610 E Ft, 2014. 
évi előirányzata 3 810 E Ft (3 000 E Ft nettó + 810 
E Ft egyenes áfa), 2015. évi üteme 50 800 E Ft 
(43 650 E Ft nettó + 10 800 E Ft egyenes áfa).

– ezzel egyidejűleg megemeli a „840701 Évkö-
zi indítású önkormányzati beruházások” cím ki-
adási, azon belül az önkormányzati beruházások 
előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének 
tartaléka”-t 50 800 E Ft-tal, továbbá

– csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormány-
zati beruházások” cím kiadási, azon belül az ön-
kormányzati beruházások előirányzatán a „Határ 
úti ügyfélcentrum kialakítása, kivitelezés” fel-
adatot 37 795 E Ft-tal, valamint címen belül csök-
kenti a feladathoz kapcsolódóan a beruházási célú 
előzetesen felszámított áfa előirányzatot 10 205 E 
Ft-tal, 2015. évi ütemét 142 000 E Ft-tal (önkor-
mányzati beruházások 111 811 E Ft, beruházási 
célú előzetesen felszámított áfa 30 189 E Ft), ez-
zel a feladat törlésre kerül.

– ezzel egyidejűleg megemeli a „813902 Budapes-
ti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon 
belül az egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n 
kívülre (beruházási célra) előirányzatán az „Ügy-
félcentrum elektronikus jegyrendszerhez” 2015. 
évi ütemét 190 000 E Ft-tal. A feladat teljes költ-
sége 670 000 E Ft-ra, 2014. évi üteme 292 000 E 
Ft-ra, 2015. évi üteme 366 009 E Ft-ra módosul, 

– megemeli a „840701 Évközi indítású önkor-
mányzati beruházások” cím kiadási, azon belül 
az önkormányzati beruházások előirányzatán a 
„Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 48 000 
E Ft-tal, 

– továbbá csökkenti a „883701 Út-, hídfelújítások” 
cím kiadási, azon belül az önkormányzati és in-
tézményi felújítások (önkormányzati felújítások) 

előirányzatán a „Duna hidak felújítása, előkészí-
tés” feladatot 78 740 E Ft-tal, valamint címen be-
lül csökkenti a feladathoz kapcsolódóan a felújí-
tási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot 
21 260 E Ft-tal, ezzel a feladat törlésre kerül. 

– ezzel egyidejűleg megemeli a „840701 Évkö-
zi indítású önkormányzati beruházások” cím ki-
adási, azon belül az önkormányzati beruházások 
előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének 
tartaléka”-t 100 000 E Ft-tal,

– és ezzel egyidejűleg tervbe veszi a „840301 Ön-
kormányzati beruházások” cím kiadási előirány-
zatán az új „Budapest új Duna-hídja megvalósítá-
sának előkészítése” feladatot 100 000 E Ft teljes 
költséggel, a feladat 2015. évi üteme 100 000 E Ft 
(78 740 E Ft nettó + 21 260 E Ft egyenes áfa). 

1114/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
„A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásá-
nak bővítése” feladat vonatkozásában:
a.) jóváhagyja a feladat engedélyokiratát az előter-

jesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal;
b.) jóváhagyja és megköti a megvalósítási megálla-

podást és meghatalmazást az előterjesztés 3. szá-
mú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 15 napon belül 

Felelős: Tarlós István 

1115/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti „Az elektronikus jegyrend-
szerhez kapcsolódó ügyfélcentrum kialakításával 
összefüggő feladatok megvalósítása érdekében” 
tárgyú fejlesztési megállapodás 2. sz. módosítását 
az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tarta-
lommal. 

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 15 napon belül 

Felelős: Tarlós István 

1116/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a „42-es villamos fejlesz-
téséhez szükséges FSZKT és KSZT módosítások 
érdekében” tárgyú fejlesztési megállapodás 3. sz. 
módosítását az előterjesztés 8. számú melléklete 
szerinti tartalommal. 

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

1117/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja és megköti „A dunai hajózás fejleszté-
se érdekében” tárgyú fejlesztési megállapodás 4. sz. 
módosítását az előterjesztés 10. számú melléklete 
szerinti tartalommal. 

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 
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1118/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a „Budapesti kerékpáros 
közösségi közlekedési rendszer kialakítása” beru-
házásra vonatkozó pénzeszköz átadás-átvételi meg-
állapodás (PEA) 4. sz. módosítását az előterjesztés 
12. számú melléklete szerinti tartalommal. 

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

1119/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Hatályon kívül helyezi az 516/2014. (IV. 30.) és a 
670/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. határozatokat.

1120/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a „Dunapart fejlesztés ter-
vezése érdekében” tárgyú fejlesztési megállapodás 
módosítását az előterjesztés 13. számú melléklete 
szerinti tartalommal.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

1121/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a „Böszörményi út fejlesz-
tésének előkészítése projektre” tárgyú megvalósí-
tási megállapodást és az ahhoz kapcsolódó meg-
hatalmazást az előterjesztés 14. számú melléklete 
szerinti tartalommal. 

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 71. pontja: Javaslat Budapest Főváros 
Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről 
szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1122/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
a főpolgármester javaslata és az előterjesztői kiegé-
szítés alapján a „844702 Főpolgármesteri keret” 
cím terhére az alábbi államháztartáson kívüli szer-
vezeteket támogatja:

Szervezet neve Támogatás célja Összege

ZORIL Hajnalodik 
Dél-Budai Cigány 
Kulturális Oktatási 

és Szociális 
Alapítvány

A 2014. szeptember elején 
az Újbudai Ciszterci Szent 

Imre templomban „Állj 
fel cigány népem” című 
kantáta bemutatásának 
megvalósítási költségei 

céljára támogatás

300 E Ft

A Magyar 
Kézművességért 

Alapítvány

A „Magyar Kézművesség 
- 2014” és „Kézművesség 

a vendéglátásban” 
című a Duna Palotában 
megrendezésre kerülő 

kiállítás legjobb fővárosi 
alkotói részére átadandó díj 

költségei céljára  
500 000 Ft, illetve ezen 
kiállításhoz kapcsolódó 
album kiadási költségei 

céljára 300 000 Ft 
támogatás

800 E Ft

Vándor Sándor 
és Révész László 

Emléke Alapítvány

A III. Budapesti Vándor-
Révész Fesztivál és az I. 

Nemzetközi Kórusverseny 
megvalósításának költségei 

céljára támogatás

500 E Ft

Európai Utas 
Alapítvány

„Hidak, korok, Budapest” 
című kiállítás 2014 

szeptemberében Nápolyban 
történő bemutatójához 

kapcsolódó munkálatok 
költségei céljára támogatás

1 000 E Ft

Fogadj Örökbe Egy 
Macit Alapítvány

A 2014. évben Budapesten 
megnyitni kívánt 

Magyarország első 
speciális Kávéháza - I. 

Fogadj Örökbe Egy Macit 
Kávéház, ahol fogyatékkal 

élők, megváltozott 
munkaképességűek 

számára újabb 
munkahelyeket 
teremtenének - 

megvalósításának költségei 
céljára támogatás 

3 000 E Ft

Reményt adó 
Alapítvány

A Jahn Ferenc Dél-pesti 
Kórház NIC-II Intenzív 

koraszülött osztálya 
számára eszközök 

beszerzésének költségei 
céljára támogatás

6 600 E Ft

 Összesen: 12 200 E Ft
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1123/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Módosítja a 399/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. határoza-
tot az alábbiak szerint:
„A 20/2014. (IV. 30.) NGM rendelettel módosított 
36/2013. (IX. 13.) NGM rendelete 10. § (3), (4) be-
kezdései, valamint a 12. §-a alapján Budapest Fő-
város Önkormányzata pénzmaradványát 45 763 327 
E Ft összegre módosítja az előterjesztői kiegészítés 
melléklete szerint.”

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 44/2014. (VII. 21.) önkormányzati ren-
deletét Budapest Főváros Önkormányzata 2014. 
évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 
14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesz-
tői kiegészítés –előterjesztő által szóban módosított 
– melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 72. pontja: Javaslat Budapest Közleke-
dési Rendszerének Fejlesztési Terve felülvizsgálatának, 
valamint a Balázs Mór-terv – Budapest középtávú közle-
kedésfejlesztési stratégiája 2014-2030 elfogadására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, 
dr. György István 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1124/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
elviekben egyetért a Budapest Közlekedési Rend-
szerének Fejlesztési Terve felülvizsgálatának ered-
ményeként a Balázs Mór-terv társadalmi egyezte-
tési munkaanyagában megfogalmazott budapesti 
közlekedésfejlesztési célokkal és intézkedésekkel. 

1125/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKRFT felülvizs-
gálat során kidolgozott fenntartható városi mobili-
tás tervezési tematika szerint folytassa a megkez-
dett stratégiai tervezési folyamatot és a társadalmi 
egyeztetés után nyújtsa be a Balázs Mór-tervet köz-
gyűlési jóváhagyásra. 

Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 73. pontja: Javaslat egyes gazdasági tár-
saságok 2014. évi üzleti terveivel kapcsolatos döntésekre.

Előterjesztő: dr. György István 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1126/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
egyetért azzal, hogy a BDK Budapesti Dísz- és 
Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésén a 

Fővárosi Önkormányzat tagi képviselője vegyen 
részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő 
meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási 
Kft. soron következő taggyűlésének napja

Felelős: Tarlós István 

1127/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva 
úgy dönt, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvi-
lágítási Kft. soron következő taggyűlésén Budapest 
Főváros Önkormányzata, mint tagi képviseletében 
eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” 
szavazatával támogassa a BDK Budapesti Dísz- és 
Közvilágítási Kft. 2014. évi üzleti tervének elfoga-
dását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tar-
talommal.

Határidő: a Társaság soron következő taggyűlésének 
napja

Felelős: Tarlós István 

1128/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Elfogadja a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú 
Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervét az előterjesz-
tés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.

1129/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Bizton-
sági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsola-
tos alapítói döntésről a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése 
értelmében a Társaság vezetését értesítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 74. pontja: Javaslat a Fővárosi Csa-
tornázási Művek Zrt.-vel kötendő 2014. évi vízterhelé-
si díjkedvezmény igénybevételére vonatkozó megállapo-
dás megkötésére.

Előterjesztő: dr. György István 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1130/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Fővárosi Csatornázási Mű-
vek Zrt.-vel a 2014. évi vízterhelési díjkedvezmény 
igénybevételére vonatkozó megállapodást az előter-
jesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri 
a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: az FCSM Zrt. közgyűlését követő 30 nap
Felelős: Tarlós István 
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1131/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. 
§ (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Fővárosi 
Csatornázási Művek Zrt. közgyűlésén Budapest 
Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője 
kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával 
támogassa az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti 
megállapodás megkötését. 

Határidő: az FCSM Zrt. közgyűlése
Felelős: Tarlós István 

1132/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a Fővá-
rosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő köz-
gyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi 
képviselőjeként kötött mandátummal eljárva ve-
gyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvé-
nyesi képviselő meghatalmazásának aláírására és 
kiadására.

Határidő: az FCSM Zrt. közgyűlését megelőző 15 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 75. pontja: Javaslat a Fővárosi Csatorná-
zási Művek Zrt. soron következő közgyűlésének napirendi 
pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára, va-
lamint önkormányzati hozzájárulás megadására a Csator-
na Holding Zrt. alapszabályának módosításához.

Előterjesztő: dr. György István 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1133/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljár-
va úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek 
Zrt. 2014. július 8-án 10 órai kezdettel (megismét-
lés esetében 2014. július 15-én 10 órai kezdettel) 
tartandó közgyűlésén Budapest Főváros Önkor-
mányzata, mint részvényes képviseletében eljáró 
személy kötött mandátummal eljárva „igen” szava-
zatával támogassa a következő döntések meghoza-
talát: 
1. napirend vonatkozásában: a Társaság felügye-

lőbizottsága jelentésének elfogadását a szám-
adás, a számviteli törvény szerinti beszámoló 
és az eredményfelhasználási indítvány meg-
vizsgálásáról.

2. napirend vonatkozásában: Az igazgatóság jelen-
tésének elfogadását a Társaság előző évi üzleti 
tevékenységéről.

3. napirendi pont vonatkozásában: A Társaság 
2014. március 31-ei auditált közbenső mérle-
gének és eredménykimutatásának az elfoga-

dását, amely szerint az I. negyedévben képző-
dött, auditált közbenső mérleg szerinti 1 007 M 
Ft összegű adózott eredmény fedezetet nyújt 
967 500 E Ft osztalékelőleg kifizetéséhez és en-
nek kapcsán az igazgatósági javaslat szerint az 
osztalékelsőbbségi részvényekre 967 500 E Ft 
osztalékelőleg megállapítását, továbbá ennek az 
összegnek a társasági közgyűlést követő kifize-
tését. 

4. napirendi vonatkozásában: A Fővárosi Közgyű-
lés jelen ülésén a „Javaslat a Fővárosi Csatorná-
zási Művek Zrt.-vel kötendő 2014. évi vízterhe-
lési díjkedvezmény igénybevételére vonatkozó 
megállapodás megkötésére” tárgyú közgyűlési 
előterjesztés keretében meghozott döntés sze-
rint. Döntés hiányában a napirendi pont napi-
rendről való levételét. 

5. napirend vonatkozásában: a Társaság igazgató-
ságának és felügyelőbizottságának javaslataiban 
foglaltakkal egyezően nem javasolja megemelni 
a Társaság igazgatósága és a felügyelőbizottsága 
tagjainak tiszteletdíját 2014. évre vonatkozóan.

6. napirend vonatkozásában: hozzájárulás megadá-
sát Nagykovácsi Víziközmű Kft. végelszámo-
lással történő jogutód nélküli megszűnésére és a 
végelszámolási eljárás megindítására vonatkozó 
közgyűlési döntés meghozatalához. 

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésé-
nek napja, 2014. július 8. (megismétlés esetén jú-
lius 15.)

Felelős: Tarlós István 

1134/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt sze-
mélyt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
2014. július 8-án 10 órai kezdettel (megismétlés 
esetén 2014. július 15-én 10 órai kezdettel) tartan-
dó közgyűlésén, a Fővárosi Önkormányzat részvé-
nyesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva 
vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvé-
nyesi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésé-
nek napja, 2014. július 8. (megismétlés esetén jú-
lius 15.)

Felelős: Tarlós István 

1135/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Hozzájárul a Csatorna Holding Vagyonkezelő Zrt. 
alapszabályának módosításához az előterjesztés 9. 
számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 76. pontja: Javaslat a Fővárosi Vízművek 
Zrt. 2014. június 24-i rendkívüli közgyűlésének napiren-
di pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. György István 
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Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1136/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy 
dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2014. június 
24-én (megismételt ülés esetén 2014. július 1-jén) 
tartandó rendkívüli közgyűlésén Budapest Fővá-
ros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött 
mandátummal eljárva „igen” szavazatával támo-
gassa a következő döntések meghozatalát.
„1. napirendi pont
A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2014. évi be-
ruházási tervének I. negyedéves teljesítéséről és a 
150 M Ft-ot meghaladó egyedi értékű beruházások 
helyzetéről szóló jelentést.
2. napirendi pont
Határozati javaslatok:
– A Közgyűlés elfogadja, hogy a 2014. évi beruhá-

zási főösszeg 4 397 017 E Ft-ról:
a. a rendelkezésre álló VTD kedvezmény 2013-

ról áthúzódó része kapcsán 93 000 E Ft-tal;
b. a Srí Lanka-i projekt 2013-ról áthúzódó része 

miatt 12 945 E Ft-tal;
c. a felhasználható értékcsökkenés összege okán 

352 383 E Ft-tal;
d. a 2014. évi tőkejuttatásból 865 000 E Ft-tal;
e. OPEX-ből CAPEX-be történő átvezetés (K+F 

forrás) okán 100 000 E Ft-tal, valamint
f. likviditási okokból 300 000 E Ft értékű keret-

csökkentés miatt,
 összességében 1 123 328 E Ft-tal 5 520 345 E 

Ft-ra megemelésre kerül.
– A Közgyűlés elfogadja az előterjesztés szerinti 

módosításokat az alábbiaknak megfelelően:
a. a budapesti szolgáltatási területet érintően:
 4 db tétel törlése a tervből 93 200 E Ft értékben;
 29 db új tétel tervbe való beemelése 811 399 E 

Ft értékben;
 7 db tétel keretének módosítása (ebből 5 db 

tétel keretének csökkentése 123 010 E Ft ér-
tékben, valamint 2 db tétel keretének emelé-
se 312 000 E Ft értékben), melynek szaldója  
-188 990 E Ft.

b. a biatorbágyi szolgáltatási területet érintően:
 1 db tétel törlése a tervből 1 500 E Ft értékben;
 1 db új tétel tervbe való beemelése 10 000 E Ft 

értékben;
 3 db tétel keretének emelése 5 500 E Ft értékben.
c. a budakeszi szolgáltatási területet érintően:
 5 db új tétel tervbe való beemelése 20 250 E Ft 

értékben.
d. a budaörsi szolgáltatási területet érintően:

2 db új tétel tervbe való beemelése 44 200 E Ft ér-
tékben.

e. a halásztelki szolgáltatási területet érintően:
 2 db új tétel tervbe való beemelése 9 250 E Ft 

értékben.
f. a kisoroszi szolgáltatási területet érintően:
 2 db új tétel tervbe való beemelése 6 250 E Ft 

értékben.
g. a pócsmegyeri szolgáltatási területet érintően:
 1 db új tétel tervbe való beemelése 1 750 E Ft 

értékben.
h. a szigetmonostori szolgáltatási területet érintően:
 1 db új tétel tervbe való beemelése 8 500 E Ft 

értékben.
i. a szigetszentmiklósi szolgáltatási területet 

érintően:
 5 db új tétel tervbe való beemelése 70 350 E Ft 

értékben.
j. a tököli szolgáltatási területet érintően:
 6 db új tétel tervbe való beemelése 83 600 E Ft 

értékben,
 valamint további intézkedésig általános tar-

talékba (42. főcsoport) kerül összességében 
121 767 E Ft fel nem használt forrás.

– A Közgyűlés jóváhagyja a 93 000 E Ft értékű 
2013. évi VTD kedvezmény felosztására és fel-
használására tett korábbi javaslat változatlan mű-
szaki tartalommal történő megvalósítását, így 7 
db új tétel tervbe való beemelését 93 000 E Ft ér-
tékben.

– A Közgyűlés az előterjesztés mellékletében fog-
laltak szerint jóváhagyja a 2014. évi beruházási 
terv 2. sz. módosítását azzal a feltétellel, hogy a 
997 600 E Ft összegű tervezett tőkeemelést a Tár-
saság közgyűlése jóváhagyja és Budapest Fővá-
ros Önkormányzata a tőkeemelésnek megfelelő 
összeget átutalja a Társaság részére. 

3. napirendi pont
– A Közgyűlés elfogadja a határozat mellékletét ké-

pező „Lakás mellékmérők leolvasásának vissza-
szervezése projekt” tárgyú, legfeljebb 181,68 M 
Ft + áfa értékű beruházási alapokmányt. 

– A Közgyűlés elfogadja a határozat mellékletét 
képező, „Víztisztító pilot projekt” tárgyú, legfel-
jebb 165,779 M Ft + áfa értékű beruházási alap-
okmányt. 

– A Közgyűlés elfogadja a határozat mellékletét ké-
pező, „Budapest I. ker., Lánchíd utcai vízcső-ki-
váltások” tárgyú, legfeljebb 365,00 M Ft + áfa ér-
tékű beruházási alapokmányt.

4. napirendi pont
A Közgyűlés elfogadja a felügyelőbizottság ügy-
rendjének jelen határozat melléklete szerinti, módo-
sításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét.”

Határidő: 2014. június 24., a Társaság közgyűlésének 
megismétlése esetén: 2014. július 1.

Felelős: Tarlós István 
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1137/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt sze-
mélyt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2014. jú-
nius 24-én tartandó közgyűlésén a Fővárosi Ön-
kormányzat részvényesi képviselőjeként kötött 
mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a fő-
polgármestert a részvényesi képviselő meghatalma-
zásának aláírására és kiadására.

Határidő: 2014. június 24., a Társaság közgyűlésének 
megismétlése esetén: 2014. július 1.

Felelős: Tarlós István 

A napirend 77. pontja: Javaslat a Budapesti Temet-
kezési Intézet Zrt. 2013. évi közszolgáltatási kötelezett-
ségeinek teljesítéséről szóló beszámolójának, kompenzá-
ció elszámolásának elfogadására, valamint a 2014. évi 
közszolgáltatási szerződés jóváhagyására, megkötésére.

Előterjesztő: dr. György István 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1138/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. 
2013. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek telje-
sítéséről szóló beszámolóját és kompenzáció elszá-
molását.

1139/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapesti Temetkezési 
Intézet Zrt.-vel kötendő 2014. évi közszolgáltatási 
szerződést az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti 
tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak alá-
írására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 78. pontja: Javaslat a FŐKÉTÜSZ Fővá-
rosi Kéményseprőipari Kft. 2013. évi közszolgáltatási te-
vékenységével kapcsolatos döntésekre.

Előterjesztő: dr. György István 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1140/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a Fővárosi Önkormányzat és a 
FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. kö-
zött 2008-ban létrejött közszolgáltatási szerződés 
2013. évi végrehajtásának teljesítéséről szóló, az 
előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti közszolgál-
tatási beszámolójának a díjkompenzáció elszámo-
lására vonatkozó részét azzal, hogy a díjkompen-
záció visszatérítésének mértéke a közszolgáltatási 
beszámolóban foglaltaktól eltérően, az előterjesz-
tés 4. mellékletében található feljegyzésben szerep-

lő adatoknak megfelelően 97 707 E Ft, azaz kilenc-
venhétmillió-hétszázhétezer forint – kiegészítve a 
2013. december 31-től a visszafizetésig szóló idő-
szakra vonatkozó kamattal, melynél a kamatláb 
mértéke megegyezik a kifizetés időpontjában ha-
tályos jegybanki alapkamat mértékével –, melyet 
a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. a 
döntést követő 30 napon belül a Fővárosi Önkor-
mányzat részére átutalni köteles.

Határidő: 45 nap 
Felelős: Tarlós Is ntván 

1141/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Elfogadja, hogy a FŐKÉTÜSZ Fővárosi 
Kéményseprőipari Kft. kompenzációhoz kapcsoló-
dó elszámolásának jóváhagyására a Fővárosi Köz-
gyűlés 2014. szeptember 30-át követő ülésén kerül 
sor, valamint felkéri a főpolgármestert, hogy az er-
ről szóló előterjesztést a Fővárosi Közgyűlés soron 
következő ülésére terjessze elő.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2014. szeptember 
30-át követő első rendes ülése 

Felelős: Tarlós István 

1142/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a FŐKÉTÜSZ Fővárosi 
Kéményseprőipari Kft.-vel az új közszolgáltatási 
szerződés 1. sz. módosítását az előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpol-
gármestert a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Tá-
mogatásokat Vizsgáló Iroda (TVI) jóváhagyó állás-
foglalásának beérkezését követő aláírására.

Határidő: a TVI döntésének beérkezése után 30 nappal
Felelős: Tarlós István 

A napirend 79. pontja: Beszámoló az FTSZV Fővá-
rosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. 2013. 
évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről és a 
2013. évi támogatások elszámolásáról.

Előterjesztő: dr. György István 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1143/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a Fővárosi Településtisztasági és Környe-
zetvédelmi Kft. 2013. évi közszolgáltatói gazdasági 
teljesítményéről szóló, az előterjesztés 1. sz. mel-
léklete szerinti beszámolóját. 

1144/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
46 765 E Ft alulkompenzáció összegével jóváhagy-
ja 2013. január 1. – 2013. december 31. közötti idő-
szakra a Fővárosi Településtisztasági és Környezet-
védelmi Kft. rendelkezésére bocsátott működési célú 
pénzeszköz felhasználásáról szóló elszámolást. 
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A napirend 80. pontja: Javaslat a BVK HOLDING 
Zrt. 2013. évi konszolidált éves beszámolójának és kon-
szolidált üzleti jelentésének elfogadására.

Előterjesztő: dr. György István 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1145/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. 
§ (1) bekezdése alapján, a BVK HOLDING Buda-
pesti Városüzemeltetési Központ Zrt. legfőbb szer-
vének hatáskörében eljárva 
– Elfogadja a BVK HOLDING Zrt. könyvvizsgáló-

jának jelentését a BVK HOLDING Zrt. 2013. évi 
konszolidált éves beszámolójáról és konszolidált 
üzleti jelentéséről.

– A BVK HOLDING Zrt. felügyelőbizottságá-
nak határozatára és a könyvvizsgálói jelentésre 
figyelemmel elfogadja a BVK HOLDING Zrt. 
2013. üzleti évére vonatkozó konszolidált éves 
beszámolóját (konszolidált mérlegét, konszoli-
dált eredménykimutatását, konszolidált kiegészí-
tő mellékletét) és konszolidált üzleti jelentését az 
alábbi fő számokkal:

2013. december 31.
(adatok E Ft-ban)

Mérlegfőösszeg 186 559 961

Adózás előtti eredmény 4 866 179

Adózott eredmény 3 764 525

Fizetett (jóváhagyott) osztalék 2 080 739

Mérleg szerinti eredmény 1 652 914

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1146/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Hozzájárul, hogy a BVK HOLDING Zrt. a Fővá-
rosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. 
(FTSZV Kft.) tulajdonában álló 200 db, 10 000 Ft 
névértékű IMMODUSZ Zrt. által kibocsátott rész-
vényt 2 000 000 Ft, azaz kétmillió forint vételáron 
megvásárolja.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1147/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntés-
ről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 81. pontja: Javaslat közfeladat átadásá-
ról szóló megállapodás megkötéséről a Várgondnokság 
Nonprofit Kft.-vel.

Előterjesztő: dr. György István 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1148/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
hatályon kívül helyezi a 735/2014. (IV. 30.) Főv. 
Kgy. határozatot.

1149/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja, megköti a Várgondnokság Nonprofit 
Kft.-vel a Budavári Palota díszvilágításának üze-
meltetésére vonatkozó közfeladat ellátásának át-
adásáról szóló megállapodást az előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpol-
gármestert annak aláírására.
Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 82. pontja: Javaslat a „Fővárosi házhoz 
menő szelektív hulladékgazdálkodási rendszer” kereté-
ben létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök használa-
ti jogának átruházásáról szóló megállapodás 6. sz. mó-
dosítására.

Előterjesztő: dr. György István 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1150/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a Fővárosi Közterület-fenntar-
tó Zrt.-vel a „Fővárosi házhoz menő szelektív hul-
ladékgazdálkodási rendszer” keretében létrehozott 
hulladékgazdálkodási eszközök használati jogának 
átruházásáról szóló megállapodás 6. sz. módosítá-
sát az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tarta-
lommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondos-
kodjon a megállapodás aláírásáról. 
Határidő: a KEOP Irányító Hatóság hozzájárulásá-
tól számított 30 napon belül 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 83. pontja: Javaslat kezelői feladatok át-
vállalásáról szóló megállapodás megkötésére a Buda-
pest 38236/11 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában.

Előterjesztő: dr. György István 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1151/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
jóváhagyja és megköti Budapest IX. kerület, belte-
rület, 38236/11 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos ke-
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zelői feladatok átvállalására vonatkozó szerződés-
tervezetben foglaltakat az előterjesztés 2. számú 
melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpol-
gármestert annak aláírására. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1152/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Egyetért a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. 
között 2014. március 13. napján kötött feladat-ellá-
tásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 
2014. évi éves szerződése módosításával, és felkéri 
a főpolgármestert, hogy az előterjesztés 2. számú 
mellékletének aláírását követően a módosítási ja-
vaslat Közgyűlés elé terjesztéséről gondoskodjon. 

Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek a közútkezelé-
si feladatok vállalásáról és ingatlan térítésmentes 
átruházásáról szóló szerződés megkötését követő 
rendes ülése 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 84. pontja: Javaslat a Budapest XXII. ke-
rület 6. számú főút Növény utca kétszintű csomópont köz-
útkezelői feladatai kapcsán kötendő megállapodás elfo-
gadására.

Előterjesztő: dr. György István 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1153/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti az előterjesztés 1. sz. mel-
lékletét képező kezelési és üzemeltetési feladat át-
vállalásáról szóló megállapodást és felkéri a főpol-
gármestert annak aláírására. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1154/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Önkor-
mányzat és a BKK Zrt. között 2014. március 13. 
napján kötött feladat-ellátásról és közszolgáltatás-
ról szóló keretmegállapodás 2014. évi éves szerző-
désének módosítására vonatkozó közgyűlési elő-
terjesztést az előterjesztés 1. számú mellékletének 
hatálybalépését követően készítse elő és terjessze a 
Közgyűlés elé. 

Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek a kezelési felada-
tok átvállalásáról szóló megállapodás hatálybalépé-
sét követő rendes ülése 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 85. pontja: Javaslat az EasyWay II el-
nevezésű projekt keretében megvalósult forgalomtechni-
kai eszközök átadására vonatkozó megállapodás megkö-
tésére.

Előterjesztő: dr. György István 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1155/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
44. § a) pontja alapján jóváhagyja és megköti a Fő-
városi Önkormányzat és a BKK Közút Zrt. közötti 
megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete 
szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a 
szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1156/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az átvett forga-
lomtechnikai eszközöket, mint aktivált vagyont a 
megállapodás aláírását követően a Fővárosi Önkor-
mányzat vagyonkimutatásában szerepeltesse.

Határidő: a megállapodás aláírását követően 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 86. pontja: Javaslat a Budapest Szíve 
Városfejlesztő NKft. közszolgáltatási szerződéseivel kap-
csolatos döntések meghozatalára.

Előterjesztők: dr. György István, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1157/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Ön-
kormányzata és a Budapest Szíve Városfejlesztő 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közötti 
városrehabilitációs közszolgáltatási keretszerződés 
1. sz. módosítását az előterjesztői kiegészítés 1. sz. 
melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpol-
gármestert a szerződés aláírására.

Határidő: a TVI jóváhagyását követően 
Felelős: Tarlós István 

1158/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkor-
mányzata és a Budapest Szíve Városfejlesztő Non-
profit Korlátolt Felelősségű Társaság közötti 2014. 
évi városrehabilitációs közszolgáltatási szerződés 
1. sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete 
szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a 
szerződés aláírására.

Határidő: 2014. augusztus 15. 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 87. pontja: Alapítói határozat kiadása a 
BKV Zrt. 2013. évi konszolidált beszámolójának és üzleti 
jelentésének elfogadására. 

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, 
dr. György István 
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Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1159/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. 
§ (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Buda-
pesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvény-
társaság legfőbb szerveként (alapítójaként) eljárva 
az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tarta-
lommal 
– Elfogadja a BKV Zrt. és konszolidációba bevont 

leányvállalatai 2013. évi tevékenységéről készí-
tett konszolidált üzleti jelentést.

– Elfogadja a BKV Zrt. felügyelőbizottságának 
a BKV Zrt. 2013. évi tevékenységéről készített 
konszolidált beszámolójáról szóló jelentését.

– Elfogadja a BKV Zrt. könyvvizsgálójának (Ba-
ker Tilly Hungária Könyvvizsgáló Kft., a könyv-
vizsgálatért felelős: Kőszegi Lászlóné bejegyzett 
könyvvizsgáló, kamarai nyilvántartási száma: 
003946) jelentését a BKV Zrt. 2013. évi konszo-
lidált beszámolójáról.

– Elfogadja – figyelemmel a felügyelőbizottság és 
a könyvvizsgáló jelentésére és a BKK Zrt. ja-
vaslatára is – a BKV Zrt. 2013. üzleti évre vo-
natkozó konszolidált beszámolóját (mérlegét, 
eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét) a 
következők szerint: 

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.

Mérlegfőösszeg 627 118 M Ft

Saját tőke 133 350 M Ft

Jegyzett tőke 127 000 M Ft

Tőketartalék 10 473 M Ft

Eredménytartalék -1 660 M Ft

Adózás előtti eredmény -1 999 M Ft

Mérleg szerinti eredmény -2 002 M Ft

1160/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntés-
ről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 88. pontja: Javaslat az Európai Mobili-
tási Héthez és az Autómentes Naphoz való csatlakozás 
alapjául szolgáló 2014. évi Karta elfogadására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, 
dr. György István 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1161/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányza-
ta csatlakozik a 2014. évi „Európai Mobilitási Hét” 

című programhoz az előterjesztés mellékletét képe-
ző Kartában foglaltak szerint és felkéri a főpolgár-
mestert a Karta, az előterjesztés melléklete szerinti 
aláírására.

Határidő: 2014. július 1. 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 89. pontja: Javaslat a Bp. XIII. ker., Mar-
gitsziget 23800/6 hrsz.-ú ingatlant érintő földhasználati 
szerződés jóváhagyására, valamint a margitszigeti Da-
nubius Szálloda és Gyógyüdülő Zrt. tulajdonjogi rende-
zésére.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. György István 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1162/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 22. 
§ (1) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében 
eljárva tudomásul veszi, hogy a 23800/6 hrsz.-ú in-
gatlan Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő 
90541/100786 tulajdoni hányadra eső 5686 m² 
alapterületű részen található épületegyüttes tulaj-
donjogát vétel jogcímén a Wellness Gate – Szoft-
ver Fejlesztő és Tanácsadó Kft. szerezte meg és a 
vétellel földhasználati jogot szerzett a területre. Az 
épületegyüttes korábbi tulajdonosával kötött föld-
használati jog gyakorlásának feltételeire vonatkozó 
szerződést az új tulajdonossal megerősíti és jóvá-
hagyja.
Egyidejűleg felkéri a főpolgármestert az előterjesz-
tés 6. számú melléklete szerinti földhasználati szer-
ződés aláírására.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

1163/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Egyetért azzal, hogy amennyiben az építési szabály-
zatok lehetővé teszik, a 23800/1 és 23800/2 hrsz.-ú 
ingatlanokon álló szállodák által elfoglalt terület te-
lekszabályozással önálló ingatlan kerüljön kiszabá-
lyozásra, mellyel a felépítmények a Danubius tu-
lajdonaként az ingatlan-nyilvántartásban osztott 
tulajdonként feltüntetésre kerülhetnek, továbbá a fel-
építmények alatti földterület és az üzemszerű műkö-
déshez szükséges parkolók használata a felek által 
külön szerződés keretében kerüljön rendezésre.

Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Tarlós István 

1164/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a 135/2014. (I. 29.) Főv. Kgy. határozat 
harmadik bekezdését azzal, hogy a következő szö-
vegrészt tartalmazza a határozat:
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„- A Grand Hotel előtti 84 db parkolóhelyet 50-50 
%-ban elkülönülten használja a DH és a Fővárosi 
Önkormányzat.”

A napirend 90. pontja: Döntés a Fővárosi Önkor-
mányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekinte-
tében. (Bp. V., Dorottya u. 6., Bp. VII., Erzsébet krt. 24., 
Bp. V., Ferenciek tere 10., Bp. I., Országház u. 34., Bp. 
V., Szent István tér 13., Bp. VI., Andrássy út 68., Bp. VI., 
Andrássy út 61., Bp. VI., Andrássy út 96.)

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1165/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Horváth Csabának az előterjesztés 
5. pontjának alábbi módosítását: 
„A Fővárosi Közgyűlés Budapest Főváros Önkor-
mányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulaj-
donosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) 
Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosí-
tott jogával élve a Budapest V., 24631 hrsz. alatt 
felvett, természetben Budapest V., Szent István tér 
13. szám alatt található, 914 m² alapterületű, kivett 
általános iskola megnevezésű ingatlan 703 000 000 
Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése so-
rán elővásárlási jogával élni kíván, egyúttal felkéri 
a főpolgármestert, hogy a döntésnek megfelelően 
az ingatlan tulajdonjogának megszerzése érdeké-
ben a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Úgy dönt, hogy az ingatlan vételárát a „930001 
Általános tartalék” terhére biztosítja. Felkéri a fő-
polgármestert, hogy a döntéssel kapcsolatos elő-
irányzat módosítást a Közgyűlés soron következő 
ülésére terjessze be.
Úgy dönt, hogy az ingatlan iskola funkcióját meg-
tartja és az épületet a továbbiakban is iskolaként 
fogja hasznosítani. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István.”

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1166/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § 
(1) bekezdésében biztosított jogával élve a 
– Budapest V., 24487/0/A/9 hrsz. alatt felvett, ter-

mészetben Budapest V., Dorottya utca 6. II/204. 
szám alatt található, 103 m² alapterületű, lakás 
megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá 
tartozó 61/10000 tulajdoni hányaddal, bútorozott 
állapotban;

– Budapest V., 24487/0/A/1 hrsz. alatt felvett, ter-
mészetben a Budapest V., Dorottya utca 6. pin-
ceszintjén található, a Teremgarázs 96/10000 tu-
lajdoni hányadát kitevő, GA96 számon megjelölt 
beálló1;

– Budapest V., 24487/0/A/1 hrsz. alatt felvett, ter-
mészetben a Budapest V., Dorottya utca 6. pin-
ceszintjén található, a Teremgarázs 72/10000 tu-
lajdoni hányadát kitevő, GA97 számon megjelölt 
beálló2;

– Budapest V., 24487/0/A/1 hrsz. alatt felvett, ter-
mészetben a Budapest V., Dorottya utca 6. pin-
ceszintjén található, a Teremgarázs 34/10000 tu-
lajdoni hányadát kitevő, ST47 számon megjelölt, 
5,58 m² alapterületű kerékpártároló,

 mindösszesen 575 000 EUR vételáron Vevő ré-
szére történő elidegenítése során elővásárlási jo-
gával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgár-
mestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1167/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. 
§ (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Bu-
dapest VII., 34366/0/A/2 hrsz. alatt nyilvántartott, 
természetben Budapest VII., Erzsébet krt. 24. 1. 
emeletén található, 337 m² alapterületű, iroda meg-
nevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tar-
tozó 831/10000 tulajdoni hányaddal, 50 000 000 Ft 
vételáron Vevő részére történő elidegenítése során 
elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri 
a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1168/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. 
§ (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Buda-
pest V., 24303 hrsz. alatt nyilvántartott, természet-
ben Budapest V., Ferenciek tere 10. szám alatt ta-
lálható, 2082 m² alapterületű, kivett lakóház, udvar 
megnevezésű ingatlan, 2 100 000 000 Ft vételáron 
Vevő részére történő elidegenítése során elővásár-
lási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpol-
gármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1169/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
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50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a 
Budapest I., 6635/2/A/15 hrsz. alatt nyilvántartott, 
természetben Budapest I., Országház utca 34. I/6. 
szám alatt található, 147 m² alapterületű, lakás meg-
nevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tarto-
zó 404/10000 tulajdoni hányaddal, 140 100 000 Ft 
vételáron Vevő részére történő elidegenítése során 
elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri 
a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1170/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14). Főv. Kgy. rendelet 50. 
§ (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Buda-
pest V., 24631 hrsz. alatt felvett, természetben Bu-
dapest V., Szent István tér 13. szám alatt található, 
914 m² alapterületű, kivett általános iskola meg-
nevezésű ingatlan, 703 000 000 Ft vételáron Vevő 
részére történő elidegenítése során elővásárlási jo-
gával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgár-
mestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1171/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. 
§ (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Bu-
dapest VI., 28717/0/A/59 hrsz. alatt felvett, termé-
szetben Budapest VI., Andrássy út 68. C. lh. II/1. 
szám alatt található, 92 m² alapterületű, lakás meg-
nevezésű ingatlan, 140 000 EUR + áfa vételáron 
Vevő részére történő elidegenítése során elővásár-
lási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpol-
gármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1172/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. 
§ (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Bu-
dapest VI., 29465/0/A/30 hrsz. alatt felvett, termé-
szetben Budapest VI., Andrássy út 61. III/8. szám 
alatt található, 112 m² alapterületű, lakás megneve-
zésű ingatlan, bruttó 73 000 000 Ft vételáron Vevő 
részére történő elidegenítése során elővásárlási jo-
gával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgár-
mestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1173/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. 
§ (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Buda-
pest VI., 28468/2 hrsz. alatt felvett, természetben 
Budapest VI., Andrássy út 96. szám alatt található, 
1118 m² alapterületű, kivett udvar és irodaház meg-
nevezésű ingatlan, 1 160 000 000 Ft + áfa vételáron 
Vevő részére történő elidegenítése során elővásár-
lási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpol-
gármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 91. pontja: Javaslat a Budapesti Nagy-
bani Piac Zrt. közgyűlésének egyes napirendi pontjaira 
vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1174/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljár-
va úgy dönt, hogy a Budapesti Nagybani Piac Zrt. 
soron következő közgyűlésén Budapest Főváros 
Önkormányzata, mint részvényes képviseletében 
a közszolgáltatási szerződés alapján eljáró BFVK 
Zrt. kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatá-
val támogassa a következő döntések meghozatalát: 
– A Budapesti Nagybani Piac Zrt. közgyűlése a 

Társaság közgyűlésének napjától 2016. május 
31. napjáig terjedő időtartamra a Társaság könyv-
vizsgálójának a CORRECT Pénzügyi és Könyv-
szakértő Kft.-t (1025 Budapest, Palánta u. 3/c., 
cégjegyzékszám: 01-09-907186), a könyvvizsgá-
latért felelős személynek Egri István Iván (1028 
Budapest, Arad u. 37., könyvvizsgálói kamarai 
nyilvántartási száma: 003152) bejegyzett könyv-
vizsgálót választja meg, díjazását pedig 1 390 000 
Ft/év + áfa összegben állapítja meg.

– A Budapesti Nagybani Piac Zrt. közgyűlése az 
előterjesztés mellékletének megfelelően jóvá-
hagyja a Társaság alapszabályának módosítását 
azzal, hogy a Társaság a további működése során 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tör-
vény hatálya alá helyezi magát.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésé-
nek napja 

Felelős: Tarlós István 
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A napirend 92. pontja: Javaslat a Budapesti Vál-
lalkozásfejlesztési Közalapítvány szervezeti és működési 
szabályzatának jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1175/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében 
meghatározott hatáskörében eljárva, mint az ala-
pító jogait gyakorló testület, egyetért a Budapes-
ti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány szervezeti 
és működési szabályzatának, az előterjesztés 2. sz. 
melléklete szerinti szövegével és felkéri a főpolgár-
mestert, hogy a döntésről a Közalapítvány Kurató-
riumát értesítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 93. pontja: Javaslat egyes gazdasági tár-
saságok 2014. évi üzleti tervének jóváhagyására.

a.) BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Köz- 
 pont Nonprofit Kft. 

b.) Budapesti Városfejlesztési és Városrehabili- 
 tációs Zrt.

c.) Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.  
d.) ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, 
Csomós Miklós 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1176/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdése alapján a Budapesti Fesztivál- és Tu-
risztikai Központ Nonprofit Kft. legfőbb szervének 
hatáskörében eljárva 
- Elfogadja a Társaság 2014. évi üzleti tervét az elő-
terjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.
- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse a 
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatko-
zással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való 
közléssel válik hatályossá.

Határidő: 2014. július 18.
Felelős: Tarlós István 

1177/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-

ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti 
Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. legfőbb 
szerveként eljárva
– Elfogadja a Társaság 2014. évi üzleti tervét az 

előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tarta-
lommal.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse 
a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hi-
vatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetés-
sel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 2014. július 18.
Felelős: Tarlós István 

1178/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest 
Főváros Városépítési Tervező Kft. legfőbb szerve-
ként eljárva
– Elfogadja a Társaság 2014. évi üzleti tervét az 

előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tarta-
lommal.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse 
a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hi-
vatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetés-
sel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 2014. július 18.
Felelős: Tarlós István 

1179/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról szóló 22/2012. (III 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, az 
ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. legfőbb 
szerveként eljárva
– Elfogadja a Társaság 2014. évi üzleti tervét az 

előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tarta-
lommal. 

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében érte-
sítse a Társaság vezető tisztségviselőit.

Határidő: 2014. július 18.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 94. pontja: Javaslat együttműködési 
megállapodások megkötésére, módosítására. 

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, 
Csomós Miklós 
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Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1180/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Budapest Airport Buda-
pest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Üzemel-
tető Zrt.-vel az együttműködési megállapodást az 
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalom-
mal, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a megál-
lapodás aláírására.
Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1181/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Magyar Autós Szakmai 
Szövetséggel az együttműködési megállapodást az 
előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalom-
mal, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a megál-
lapodás aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

1182/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti Eger Megyei Jogú Város 
és Budapest Főváros Önkormányzata között az 
együttműködési megállapodást az előterjesztés 3. 
számú melléklete szerinti tartalommal, egyidejűleg 
felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

1183/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és 
a Szent István Egyetem közötti keretmegállapodást 
az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tar-
talommal, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a 
megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

1184/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat 
és a Budapest Corvinus Egyetem között az együtt-
működési megállapodás 1. sz. módosítását az elő-
terjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, 
egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a megállapo-
dás aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 95. pontja: Javaslat a IX. kerülettel 2010. 
évben kötött egyes felhalmozási célú pénzeszköz átadásá-
ról szóló megállapodások módosítására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1185/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, módosítja Budapest Főváros Önkor-
mányzata és Budapest IX. kerület Ferencváros Ön-
kormányzata között a IX. kerület, Balázs Béla utca 
11. szám, Balázs Béla utca 32/A és 32/B, valamint 
a Viola utca 37/C épületek felújítására vonatkozó 
megállapodásokat az előterjesztés 1-4. számú mel-
lékletei szerinti tartalommal és felkéri a főpolgár-
mestert a megállapodások módosításának aláírására.

Határidő: 2014. július 31.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 96. pontja: Javaslat a TÉR_KÖZ 
Városrehabilitációs Pályázaton támogatást elnyert pro-
jektek támogatási szerződéseinek jóváhagyására. 

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1186/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és Budapest Főváros XVIII. kerület Pest-
szentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata között a 
XVIII. kerület „Kossuth tér közösségi célú komp-
lex megújítása” c. projektről szóló támogatási szer-
ződést az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tar-
talommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási 
szerződés aláírására.

Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős: Tarlós István 

1187/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzata között, a III. kerület 
„Multifunkciós közösségi tér kialakítása Békásme-
gyeren – A Heltai Jenő tér melletti lakóterület re-
habilitációja” c. projektről szóló támogatási szer-
ződést az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti 
tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támoga-
tási szerződés aláírására.

Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős: Tarlós István 

1188/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és Budapest Főváros VIII. kerület Jó-
zsefváros Önkormányzata között, a VIII. kerület 
„Európa Belvárosa Program II., a Palotanegyed 
Kulturális Városmegújítása” c. projektről szóló tá-
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mogatási szerződést az előterjesztés 3. sz. mellékle-
te szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert 
a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős: Tarlós István 

1189/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és Budapest Főváros VIII. kerület Jó-
zsefváros Önkormányzata között, a VIII. kerület 
„’JÁTSZÓTÁRSAK’ – A II. János Pál pápa téri 
játszótér közösségi célú fejlesztése” c. projektről 
szóló támogatási szerződést az előterjesztés 4. sz. 
melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpol-
gármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős: Tarlós István 

1190/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és Budapest Főváros XIV. kerület Zugló 
Önkormányzata között, a XIV. kerület „Mogyoró-
di úti közösségi sportpálya funkcióbővítő fejlesz-
tése” c. projektről szóló támogatási szerződést az 
előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal 
és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés 
aláírására.

Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős: Tarlós István 

1191/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és Budapest Főváros XVI. kerületi Ön-
kormányzat között, a XVI. kerület „Szilas-patak 
kerékpáros közösségi park - közösségi zöldterület 
rehabilitációja” c. projektről szóló támogatási szer-
ződést az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tar-
talommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási 
szerződés aláírására.

Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős: Tarlós István 

1192/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és Budapest XVII. kerület Rákosmente 
Önkormányzata között, a XVII. kerület „Litera-tér 
multifunkcionális közösségi felület kialakítása Rá-
koscsaba régi piacterén és környezetében” c. pro-
jektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 
7. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a 
főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős: Tarlós István 

1193/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és Budapest XVII. kerület Rákosmente 
Önkormányzata között, a XVII. kerület „Egész-

ség-kert a Rákoskerti régi piactér tereprendezése 
és térrehabilitációja” c. projektről szóló támogatási 
szerződést az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti 
tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támoga-
tási szerződés aláírására.

Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős: Tarlós István 

1194/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és Budapest Főváros XX. kerület Pest-
erzsébet Önkormányzata között, a XX. kerület „A 
Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és 
turisztikai célú, komplex fejlesztése, és szerves 
gyalogos összeköttetés kialakítása a városközpont-
tal” c. projektről szóló támogatási szerződést az 
előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal 
és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés 
aláírására.

Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős: Tarlós István 

1195/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és Budapest XXI. kerület Csepel Önkor-
mányzata között, a XXI. kerület „Csepel Városköz-
pont integrált rehabilitációja, 2. ütem” c. projektről 
szóló támogatási szerződést az előterjesztés 10. sz. 
melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpol-
gármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős: Tarlós István 

1196/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és Budafok-Tétény Budapest XXII. ke-
rületi Önkormányzat között, a XXII. kerület „A 
Stáció lépcső és a budafoki Kálvária és környeze-
te rehabilitációs jellegű megújítása” c. projektről 
szóló támogatási szerződést az előterjesztés 11. sz. 
melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpol-
gármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős: Tarlós István 

1197/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és Budafok-Tétény Budapest XXII. ke-
rületi Önkormányzat között, a XXII. kerület „Bu-
dafok-Belváros új piac létesítése és közterületi 
rehabilitációs program a Játék utca térségében” c. 
projektről szóló támogatási szerződést az előter-
jesztés 12. sz. melléklete szerinti tartalommal és 
felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés 
aláírására.

Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős: Tarlós István 
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1198/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és Budapest Főváros XXIII. kerület So-
roksár Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 
között, a XXIII. kerület „Molnár-szigeti volt nap-
közis tábor és környezetének komplex rehabilitá-
ciója” c. projektről szóló támogatási szerződést az 
előterjesztés 13. sz. melléklete szerinti tartalommal 
és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés 
aláírására.

Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős: Tarlós István 

1199/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és Budapest Főváros V. kerület Belváros-
Lipótváros Önkormányzata között, az V. kerület „V. 
kerület, Szervita tér megújítása” c. projektről szóló 
támogatási szerződést az előterjesztés 14. sz. mel-
léklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgár-
mestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős: Tarlós István 

1200/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és Budapest Főváros IX. kerület Ferenc-
város Önkormányzata között, a IX. kerület „Bol-
dogasszony Iskolanővérek Kolostori Kávéház 
kialakítása” c. projektről szóló támogatási szerző-
dést az előterjesztés 15. sz. melléklete szerinti tar-
talommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási 
szerződés aláírására.

Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős: Tarlós István 

1201/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Hozzájárulását adja a Budapest Főváros VIII. ke-
rület Józsefváros Önkormányzata által benyújtani 
kívánt, a Baross utca és a Fiumei út egy megjelölt 
szakaszának felújítása tárgyú projektelem „Buda-
pest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program III.” 
című projekt – KMOP-5 1 1./B-12-k-2012-0001 – 
támogatási szerződésébe történő beemeléséhez, és 
felkéri a főpolgármestert a Baross utca szerviz út 
(Lujza utca – Dobozi utca közötti szakasz, hrsz.: 
35922) és Fiumei út szerviz út (Bauer Sándor utca 
– benzinkút, hrsz.: 35123/6, 34593/4) területek te-
kintetében a tulajdonosi hozzájárulás aláírására a 
03-as sorszámon kiosztott előterjesztői kiegészítés 
16. sz. melléklete szerinti tartalommal. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

1202/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a tulajdonosi hoz-
zájárulás kiadásához kapcsolódó együttműködési 
megállapodás kidolgozása érdekében tegye meg a 
szükséges intézkedéseket és terjessze be a Fővárosi 
Közgyűlés elé. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

1203/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és Budapest Főváros XXI. kerület Cse-
pel Önkormányzata között, a XXI. kerület „RSD 
csepeli partszakaszának közvilágítás fejlesztése” 
c. projektről szóló támogatási szerződést a 012-es 
sorszámon kiosztott előterjesztői kiegészítés 16. sz. 
melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpol-
gármestert a támogatási szerződés aláírására. 

Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős: Tarlós István 

1204/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és Budapest Főváros IX. kerület Ferenc-
város Önkormányzata között, a IX. kerület „Nehru 
part I.” c. projektről szóló támogatási szerződést a 
012-es sorszámon kiosztott előterjesztői kiegészítés 
17. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a 
főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 97. pontja: Javaslat a „XIX-XX. Nagykő-
rösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme” tárgyú en-
gedélyokirat 5. számú módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1205/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
hatályon kívül helyezi a 680/b.)/2014. (IV. 30.) Főv. 
Kgy. határozatot.

1206/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a 006078 azonosító számú beruházási 
feladat engedélyokiratának 5. számú módosítását 
az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalom-
mal és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat 
aláírására. 

Határidő: 20 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 98. pontja: Javaslat a Széll Kálmán tér 
fejlesztéséhez kapcsolódó támogatási szerződések módo-
sítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 
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Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1207/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a 2011. évi központi költ-
ségvetésben nevesített „A Moszkva tér felújításá-
nak, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Ká-
posztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi 
közlekedés fejlesztésének támogatása” feladatra 
előirányosított 3 000 000 000 Ft felhasználhatósága 
érdekében megkötött támogatási szerződés 2. szá-
mú módosítását az előterjesztés 2. számú mellék-
lete szerinti tartalommal a költségvetési törvény-
ben nevesített, kormányzatilag illetékes szervekkel. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatási szer-
ződést és az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatokat, 
egyéb dokumentumokat írja alá.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

1208/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a 2012. évi központi költ-
ségvetésben nevesített „A Széll Kálmán tér felújítá-
sának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Ká-
posztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi 
közlekedés fejlesztésének támogatása” feladatra 
előirányzott 1 000 000 000 Ft felhasználhatósága ér-
dekében megkötött támogatási szerződés 2. számú 
módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete 
szerinti tartalommal a költségvetési törvényben ne-
vesített, kormányzatilag illetékes szervekkel. Fel-
kéri a főpolgármestert, hogy a támogatási szerző-
dést és az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatokat, egyéb 
dokumentumokat írja alá.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

1209/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a 2013. évi központi költ-
ségvetésben nevesített „A Széll Kálmán tér felújítá-
sának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Ká-
posztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi 
közlekedés fejlesztésének támogatása” feladatra 
előirányosított 1 000 000 000 Ft felhasználhatósága 
érdekében megkötött támogatási szerződés 1. szá-
mú módosítását az előterjesztés 6. számú mellék-
lete szerinti tartalommal a költségvetési törvény-
ben nevesített, kormányzatilag illetékes szervekkel. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatási szer-
ződést és az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatokat, 
egyéb dokumentumokat írja alá.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

1210/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a 2013. évi központi költ-
ségvetésben nevesített „A Széll Kálmán tér felújítá-

sának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Ká-
posztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi 
közlekedés fejlesztésének támogatása” feladatra 
előirányosított 1 000 000 000 Ft felhasználhatósága 
érdekében megkötött támogatási szerződés 1. szá-
mú módosítását az előterjesztés 8. számú mellék-
lete szerinti tartalommal a költségvetési törvény-
ben nevesített, kormányzatilag illetékes szervekkel. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatási szer-
ződést és az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatokat, 
egyéb dokumentumokat írja alá.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 99. pontja: Javaslat a Tematikus Fejlesz-
tési Programok elfogadására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1211/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a Duna menti területek összehangolt fej-
lesztése Tematikus Fejlesztési Programot az előter-
jesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, a Bar-
namezős területek fejlesztése Tematikus Fejlesztési 
Programot az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti 
tartalommal és a Szociális Városrehabilitáció Te-
matikus Fejlesztési Programot az előterjesztés 3. 
sz. melléklete szerinti tartalommal. 

1212/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gazdaságélénkítés 
és munkahelyteremtés témakörében egy Tematikus 
Fejlesztési Program egyeztetési folyamatát kezdje 
meg.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 100. pontja: Javaslat Budapest Terület-
fejlesztési Koncepciójának elfogadására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1213/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
elfogadja az előterjesztés 1. sz. mellékletét képe-
ző Budapest Területfejlesztési Koncepciót és annak 
mellékleteit.

A napirend 101. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyű-
lés 48/1998. (X. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (1) be-
kezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására a Bu-
dapest IV. kerület Újpest, Duna folyam – Városhatár – 2. 
sz. főközlekedési út – Váci út – Újpesti vasúti híd – Új-
pesti öböl – Duna sor – Rév utca – 75842 hrsz.-ú ingat-
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lan déli telekhatára által határolt terület Kerületi Szabá-
lyozási Tervéhez.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1214/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
egyetért a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. 
§ (1) bekezdése alapján a Budapest IV. kerület Új-
pest, Duna folyam – Városhatár – 2. sz. főközleke-
dési út – Váci út – Újpesti vasúti híd – Újpesti öböl 
– Duna sor – Rév utca – 75842 hrsz.-ú ingatlan déli 
telekhatára által határolt terület Kerületi Szabályo-
zási Tervében foglaltakkal.

1215/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről Buda-
pest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 102. pontja: Javaslat Budapest Fővá-
ros Településszerkezeti Terve eseti módosítására a Bu-
dapest XIV. kerület, Hungária körút – Kacsóh Pong-
rác út – Hermina út – Állatkerti körút – Gundel Károly 
út – 29737 hrsz.-ú KV-IK keretövezetbe sorolt terület – 
29834/3 hrsz.-ú KL-VA vasúti terület – Varannó utca ál-
tal határolt területre vonatkozóan.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1216/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a Budapest XIV. kerület, Hungária kör-
út – Kacsóh Pongrác út – Hermina út – Állatkerti 
körút – Gundel Károly út – 29737 hrsz.-ú KV-IK 
keretövezetbe sorolt terület – 29834/3 hrsz.-ú KL-
VA vasúti terület – Varannó utca által határolt terü-
letre vonatkozóan, az 1125/2005. (V. 25.) Főv. Kgy. 
határozattal elfogadott Budapest Főváros Telepü-
lésszerkezeti Terve II. Területfelhasználás tervlap 
módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete 
szerinti tartalommal.

1217/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővá-
rosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondos-
kodjon. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1218/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről Buda-
pest Főváros XIV. kerületi Önkormányzat polgár-
mesterét tájékoztassa.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 103. pontja: Javaslat a Fővárosi Telepü-
lésszerkezeti Terv és a Fővárosi Rendezési Szabályzat vé-
leményezési szakaszának lezárására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1219/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 39. § (2) bekez-
désére hivatkozással, Budapest teljes közigazgatá-
si területére készülő Fővárosi Településszerkezeti 
Terv és Fővárosi Rendezési Szabályzat tervezeté-
nek véleményezési eljárása során beérkezett észre-
vételek, vélemények közül:
– elfogadja az előterjesztés – az előterjesztő által 

szóban tett kiegészítéssel és az előterjesztő által 
befogadott 038-as sorszámon kiosztott módosí-
tó indítvánnyal módosított – 1. sz. mellékletében 
felsorolt kifogást emelő véleményeket és egyet-
ért azoknak a fővárosi településrendezési eszkö-
zök tervezetén történő átvezetésével, azzal, hogy 
amennyiben valamely államigazgatási szervtől a 
dokumentáció állami főépítésznek történő meg-
küldését megelőzően jogszabályon alapuló észre-
vétel, kifogás fennmarad, akkor a dokumentáció 
véglegesítése során a tervezőnek azt kötelessége 
figyelembe venni;

– nem fogadja el az előterjesztés 2. sz. mellékleté-
ben felsorolt kifogást emelő véleményeket az e 
mellékletben foglalt indokolás szerint.

 Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntés doku-
mentálásáról, közzétételéről, valamint a fővárosi 
településrendezési eszközök tervezetének a végső 
szakmai vélemény kialakítása érdekében az álla-
mi főépítész számára történő megküldéséről gon-
doskodjon. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1220/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
A kerületi önkormányzatok által a Fővárosi Tele-
pülésszerkezeti Tervvel és a Fővárosi Rendezési 
Szabályzattal összhangban megállapított Kerületi 
Építési Szabályzatból eredő, esetleges kártalanítá-
si kötelezettséget keletkeztető helyzet felmerülése 
esetén – a kártalanítási igényt megelőzendő – a ke-
rületi önkormányzat kezdeményezésére a Fővárosi 
Önkormányzat kötelezettséget vállal a Település-
szerkezeti Tervnek a vonatkozó magasabb szintű 
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jogszabályokkal összhangban történő felülvizsgá-
latára a kártalanítás megfizetésének elkerülése ér-
dekében.

Határidő: az igény felmerülését követő 60 nap
Felelős: Tarlós István 

1221/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Fővárosi Településszerkeze-
ti Tervvel és a Fővárosi Rendezési Szabályzattal 
összhangban megállapított Kerületi Építési Sza-
bályzatból eredően a kerületi önkormányzat terhére 
esetlegesen megállapításra kerülő kártalanítási ösz-
szeget Budapest Főváros Önkormányzata és a kerü-
leti önkormányzat közösen, arányosan köteles meg-
fizetni a jogosult részére.

Határidő: a kártalanítási összeg megállapítását köve-
tően haladéktalanul

Felelős: Tarlós István 

A napirend 104. pontja: Javaslat projekt előkészítési és 
megvalósítási feladatokra vonatkozó keretmegállapodás 
megkötésére az ENVIRODUNA Kft.-vel.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1222/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a projekt előkészítési és 
megvalósítási feladatokra vonatkozó közfel-
adat ellátáshoz kapcsolódó keretmegállapodást az 
ENVIRODUNA Kft.-vel az előterjesztés – az elő-
terjesztő által szóban módosított – 1. sz. melléklete 
szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármes-
tert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1223/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
keretmegállapodás hatálya alá tartozó szerződések 
előkészítéséről. 

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 105. pontja: Javaslat az MTA-t és a Lu-
dovika Akadémiát történelmi emlékhelyként jelölő sztélék 
elhelyezésének jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1224/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdése alap-
ján jóváhagyja, hogy a Nemzeti Örökség Intézete a 
felállítási, a karbantartási és a felújítási költségek 

vállalása mellett elhelyezze a Zsigmond Attila ipar-
művész által tervezett, a Magyar Tudományos Aka-
démiát történelmi emlékhelyként jelölő 2 m magas 
sztélét az V. kerület Széchenyi téri épület főbejára-
tától jobbra eső zöldfelületen a következő felirattal: 
TÖRTÉNELMI EMLÉKHELY / A „magyar tudós 
társaság” létrehozásának gondolata már a 18. szá-
zad végén felvetődött. Gróf Széchenyi István 1825-
ben az országgyűlésen birtokainak egyévi jövedel-
mét ajánlotta fel megalapítására. A magyar nyelv, 
a „tudományok és művészetek minden nemében 
leendő kiművelésére” létrehozott intézmény a ma-
gyar nemzetépítés kiemelkedő fóruma lett. / Nem-
zeti Örökség Intézete 

Határidő: a határozat megküldésére a döntést köve-
tő 25 nap

Felelős: Tarlós István 

1225/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdése 
alapján jóváhagyja, hogy a Nemzeti Örökség In-
tézete a felállítási, a karbantartási és a felújítási 
költségek vállalása mellett elhelyezze a Zsigmond 
Attila iparművész által tervezett, a Ludovika Aka-
démiát történelmi emlékhelyként jelölő 2 m magas 
sztélét a VIII. kerület Ludovika téri épület főbe-
járatától jobbra eső zöldfelületen a következő fel-
irattal: TÖRTÉNELMI EMLÉKHELY / Az „1808. 
évi VII. törvénycikk a katonai Ludovika-akadémi-
áról” teremtette meg az önálló magyar tisztképzés 
lehetőségét. A Pollack Mihály tervei alapján 1830 
és 1836 között elkészült klasszicista stílusú épület 
1872-től szolgált a magyar honvédtisztképzés szín-
teréül. 1945 után az épület otthont adott tisztképző, 
illetve felsőoktatási intézménynek, múzeumnak. / 
Nemzeti Örökség Intézete

Határidő: a határozat megküldésére a döntést köve-
tő 25 nap

Felelős: Tarlós István 

A napirend 106. pontja: Javaslat a Petőfi Csarnok 
Nonprofit Kft. „v. a.” végelszámolásának lezárására.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1226/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a Ctv. 111. § (1) bekezdése alapján el-
készített végelszámolási záródokumentumokat (a 
zárójelentést, valamint annak mellékleteit, különö-
sen az adóbevallásokat, a számviteli beszámolót és 
eredménykimutatást, valamint a vagyonfelosztási 
javaslatot) és felkéri a végelszámolót, hogy kezde-
ményezze a Petőfi Csarnok Nonprofit Kft. „v. a.” 
cégjegyzékből való törlését a Fővárosi Törvény-
szék Cégbíróságánál, egyben jóváhagyja, hogy a 
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Társaság a – vagyonfelosztási javaslat szerinti – ki 
nem egyenlített végelszámolói díjat jelen határozat 
meghozatalát követően kifizesse a végelszámoló 
részére.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1227/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a végelszámolót, hogy a Petőfi Csarnok 
Nonprofit Kft. „v. a.” törléséről szóló cégbírósági 
végzés közlését követő 30 napon belül a vagyonfel-
osztási javaslat szerinti pénzeszközt és követelést 
adja át a Pro Cultura Urbis Közalapítvány részére.

Határidő: a Társaság törléséről szóló végzés közlését 
követő 30 nap

Felelős: Tarlós István 

A napirend 107. pontja: Javaslat egyes kulturális 
társaságok szervezeti és működési szabályzata módosítá-
sának jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1228/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest 
Bábszínház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként el-
járva jóváhagyja a Budapest Bábszínház Nonprofit 
Kft. szervezeti és működési szabályzatának módo-
sítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tar-
talommal.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1229/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. 
§ (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Buda-
pest Bábszínház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként 
eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói 
döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében 
a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1230/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzat vagyonáról, a va-
gyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Katona 
József Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként 
eljárva jóváhagyja a Katona József Színház Non-

profit Kft. szervezeti és működési szabályzatának 
módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete sze-
rinti tartalommal.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1231/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. 
§ (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Katona 
József Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként 
eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói 
döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében 
a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1232/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy 
dönt, hogy a Pro Regio Közép-Magyarországi Re-
gionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Köz-
hasznú Kft. taggyűlési ülés nélküli tagi határozat-
hozatala során Budapest Főváros Önkormányzata, 
mint tag képviseletében eljáró személy kötött man-
dátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a 
következő döntés meghozatalát:
A Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt szervezeti és működési szabályzatának jó-
váhagyását a módosító indítvány 2. sz. melléklete 
szerinti tartalommal. 

Határidő: a taggyűlési ülés nélküli tagi határozatho-
zatal napja 

Felelős: Tarlós István 

1233/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt 
személyt, hogy a Pro Regio Közép-Magyarorszá-
gi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit 
Közhasznú Kft. taggyűlési ülés tartása nélküli hatá-
rozathozatalában Budapest Főváros Önkormányza-
ta tag képviseletében kötött mandátummal eljárjon, 
és felkéri a főpolgármestert az általa a tagi határo-
zatok aláírására kijelölt tagi képviselő meghatalma-
zásának aláírására és kiadására. 

Határidő: a taggyűlési ülés nélküli tagi határozatho-
zatal napja 

Felelős: Tarlós István 

1234/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Pro Regio Közép-
Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató 
Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője útján gondos-
kodjon 2014. december 31-ig a Társaság szervezeti 
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és működési szabályzatának felülvizsgálatáról és a 
módosítások taggyűlés elé terjesztéséről. 

Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 108. pontja: Javaslat Budapest Márka 
elismerő címek adományozására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1235/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
„Budapest Márka” elismerő címet adományoz az 
országos EDR hálózat 4-es metró ellátottságát biz-
tosító optikai jelismétlő rendszer termék minősége 
elismeréseként a BHE Bonn Hungary Elektronikai 
Kft. részére.

Határidő: 2014. július 31. 
Felelős: Tarlós István 

1236/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
„Budapest Márka” elismerő címet adományoz a 
környezetbarát innovációs projektek megvalósítá-
sáért a városi közlekedési rendszerek, vasúti diag-
nosztika, elektromos/hibrid Modulo buszcsalád fej-
lesztése terén az evopro Holding Zrt. részére.

Határidő: 2014. július 31. 
Felelős: Tarlós István 

1237/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
„Budapest Márka” elismerő címet adományoz a 
gyógyszerkutatás, fejlesztés és kereskedelem révén 
végzett gyógyászati tevékenységért a Richter Ge-
deon Nyrt. részére.

Határidő: 2014. július 31. 
Felelős: Tarlós István 

1238/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
„Budapest Márka” elismerő címet adományoz a 
tradicionális vendéglátás terén végzett tevékenysé-
géért a Zila Vendéglő, Zila Vendéglő Kft. részére.

Határidő: 2014. július 31. 
Felelős: Tarlós István 

1239/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
„Budapest Márka” elismerő címet adományoz a 
tradicionális vendéglátás terén végzett tevékenysé-
géért a Torockó Vendéglő, MÁKO Vendéglátó és 
Kereskedelmi Bt. részére.

Határidő: 2014. július 31. 
Felelős: Tarlós István 

1240/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
„Budapest Márka” elismerő címet adományoz pe-
dagógiai és tehetséggondozó tevékenysége elisme-
réseként a Szent László Gimnázium részére.

Határidő: 2014. július 31. 
Felelős: Tarlós István 

1241/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
„Budapest Márka” elismerő címet adományoz a 
XIX-XX. századi költők verseinek rendhagyó meg-
zenésítése, karitatív jellegű irodalmi zenés esték 
rendezése elismeréseként Nemes Levente zenész, 
énekes részére. 

Határidő: 2014. július 31. 
Felelős: Tarlós István 

1242/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
„Budapest Márka” elismerő címet adományoz a 
zongorapedagógiai és a gyermekek körében vég-
zett, komolyzene népszerűsítését célzó tevékeny-
ségük elismeréseként Várnagy Andrea és Farkas 
Zsolt, Zeneképzelet Bt. részére. 

Határidő: 2014. július 31. 
Felelős: Tarlós István 

1243/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
„Budapest Márka” elismerő címet adományoz a ma-
gyar kultúrtörténelem, művelődéstörténet és építé-
szet kiemelkedő alkotása, a Művész Páholy rendez-
vénysorozat helyszíne, egyben a főváros jelentős 
turisztikai attrakciója, a „Világ legszebb kávéháza” 
címet viselő New York Kávéház, CER Kft. részére. 

Határidő: 2014. július 31. 
Felelős: Tarlós István 

1244/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
„Budapest Márka” elismerő címet adományoz a bi-
zánci rítusú keresztény világ vokális örökségének 
kutatása, bemutatása, az európai kortárs zene új 
kompozícióinak megszólaltatása és a magyar fér-
fikari hagyomány ápolása, valamint mindezek nép-
szerűsítése terén végzett munkája elismeréseként a 
Szent Efrém Férfikar, Szent Efrém Közhasznú Ala-
pítvány részére. 

Határidő: 2014. július 31. 
Felelős: Tarlós István 

1245/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
„Budapest Márka” elismerő címet adományoz a 
magyar gasztronómiát és éttermi kultúrát gazdagí-
tó Budapest első „fine dining” éttermi szolgáltatása 
elismeréseként a LouLou étterem, PLP – Vár Kft. 
részére. 

Határidő: 2014. július 31. 
Felelős: Tarlós István 

1246/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
„Budapest Márka” elismerő címet adományoz a 
sejtélettani kutatások területén elért nemzetközi 
szinten is kiemelkedő eredmények és az orvos-, il-
letve fogorvostan hallgatók magas színvonalú ok-
tatása terén kifejtett tevékenysége elismeréseként a 
Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi 
Kar Élettani Intézete részére.

Határidő: 2014. július 31. 
Felelős: Tarlós István 
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1247/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
„Budapest Márka” elismerő címet adományoz a 
több mint 125 éve folyó gyermek betegellátás, gyó-
gyító és terápiás központ működtetése és a nemzet-
közileg elismert klinikai oktatási és kutatási tevé-
kenysége elismeréseként a Semmelweis Egyetem, 
II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika részére. 

Határidő: 2014. július 31. 
Felelős: Tarlós István 

1248/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
„Budapest Márka” elismerő címet adományoz a 
Budapest és az ország patológiai diagnosztiká-
ját meghatározó intézmény, konzultációs központ, 
valamint a világhírű kutatási eredményeket elérő 
MTA – SE Molekuláris Onkológiai Kutatócsoport 
tevékenysége elismeréseként a Semmelweis Egye-
tem, 2. sz. Patológiai Intézete részére.

Határidő: 2014. július 31. 
Felelős: Tarlós István 

1249/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
„Budapest Márka” elismerő címet adományoz a 
Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömb ál-
tal végzett kiemelkedő gyógyító és speciális egész-
ségügyi ellátás, kutató és nemzetközi oktató tevé-
kenység elismeréseként a Semmelweis Egyetem, 
Kútvölgyi Klinikai Tömb részére.

Határidő: 2014. július 31. 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 109. pontja: Az SZMSZ – 11/2013. (III. 
18.) – 6. melléklet 4.4. pontja szerinti beszámoló.

Előterjesztő: Hutiray Gyula 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1250/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
elfogadja az épített környezet alakításáról és védel-
méről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30. §-ára 
alapozott kártalanítási ügyekben a Gazdasági Bi-
zottság 2013. II. félévében hozott döntéseiről szóló 
beszámolóját. 

A napirend 110. pontja: Előterjesztés a „Rögtön jö-
vök!” program folytatásáról.

Előterjesztő: Ughy Attila

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1251/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
a Pop-up Fesztivál megvalósítása érdekében jó-
váhagyja és megköti az együttműködési megál-
lapodás módosítását Budapest Főváros I. kerület 

Budavári Önkormányzattal az előterjesztés 2. sz. 
melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a 
főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1252/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
A Pop-up Fesztivál megvalósítása érdekében jóvá-
hagyja és megköti az együttműködési megállapo-
dás módosítását Budapest Főváros II. kerület Ön-
kormányzatával az előterjesztés 3. sz. melléklete 
szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgár-
mestert a szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1253/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
A Pop-up Fesztivál megvalósítása érdekében jóvá-
hagyja és megköti az együttműködési megállapo-
dás módosítását Budapest Főváros IV. kerület UV 
Újpesti Vagyonkezelő Zrt.-vel az előterjesztés 4. sz. 
melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a 
főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1254/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
A Pop-up Fesztivál megvalósítása érdekében jóvá-
hagyja és megköti az együttműködési megállapo-
dás módosítását Budapest Főváros VI. kerület Te-
rézváros Önkormányzatával az előterjesztés 5. sz. 
melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a 
főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1255/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
A Pop-up Fesztivál megvalósítása érdekében jóvá-
hagyja és megköti az együttműködési megállapo-
dás módosítását Budapest Főváros VII. kerület Er-
zsébetváros Önkormányzatával az előterjesztés 6. 
sz. melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza 
a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1256/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
A Pop-up Fesztivál megvalósítása érdekében jóvá-
hagyja és megköti az együttműködési megállapo-
dás módosítását Budapest Főváros VIII. kerület Jó-
zsefváros Önkormányzatával az előterjesztés 7. sz. 
melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a 
főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 
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1257/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h. 
A Pop-up Fesztivál megvalósítása érdekében jóvá-
hagyja és megköti az együttműködési megállapo-
dás módosítását Budapest Főváros IX. kerület Fe-
rencváros Önkormányzatával az előterjesztés 8. sz. 
melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a 
főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1258/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
A Pop-up Fesztivál megvalósítása érdekében jóvá-
hagyja és megköti az együttműködési megállapo-
dás módosítását Budapest Főváros XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatával 
az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalom-
mal és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés 
aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 111. pontja: Jelentés a lejárt határidejű 
közgyűlési határozatok végrehajtásáról. 

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr. 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1259/2014.(VI 30.) Főv. Kgy. h.
a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló 
jelentést – figyelemmel az 1260-1261/2014. (VI. 
30.) Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra – elfo-
gadja.

1260/2014.(VI 30.) Főv. Kgy. h.
Az 1937/2007. (XI. 29.) sz. határozatot hatályon kí-
vül helyezi;
– az 1798/2009. (X. 29.) sz. határozatot hatályon 

kívül helyezi;
– a 82/2010. (I. 28.) sz. határozatot hatályon kívül 

helyezi;
– a 842/2010. (IV. 29.) sz. határozatot hatályon kí-

vül helyezi;
– az 1401/2010. (VI. 3.) sz. határozatot hatályon kí-

vül helyezi;
– a 2654/2011. (IX. 21.) sz. határozatot hatályon kí-

vül helyezi;
– a 2678/2011. (IX. 21.) sz. határozatot hatályon kí-

vül helyezi;
– a 2956-2957/2011. (IX. 21.) sz. határozatokat ha-

tályon kívül helyezi;
– a 4091/2011. (XII. 14.) sz. határozatot hatályon 

kívül helyezi;
– az 1191-1192/2013. (VI. 12.) sz. határozatokat 

hatályon kívül helyezi;
– az 1195-1196/2013. (VI. 12.) sz. határozatokat 

hatályon kívül helyezi;

– az 1535/2013. (IX. 3.) sz. határozatot hatályon kí-
vül helyezi;

– az 1793/2013. (XI. 14.) sz. határozatot hatályon 
kívül helyezi;

– a 204/2014. (II. 26.) sz. határozatot hatályon kí-
vül helyezi.

1261/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.
A 694/2006. (IV. 27.) sz. határozat végrehajtási ha-

táridejét 2014. december 31-re módosítja;
– az 1940/2007. (XI. 29.) sz. határozat végrehajtási 

határidejét 2015. június 30-ra módosítja;
– a 2585/2010. (XII. 15.) sz. határozat végrehajtási 

határidejét 2014. augusztus 31-re módosítja;
– az 1026/2011. (IV. 27.) sz. határozat végrehajtási 

határidejét 2014. december 31-re módosítja;
– az 1272/2011. (V. 25.) sz. határozat végrehajtási 

határidejét 2014. szeptember 30-ra módosítja;
– az 1390/2011. (V. 25.) sz. határozat végrehajtási 

határidejét 2014. december 31-re módosítja;
– a 2139/2011. (VII. 14.) sz. határozat végrehajtási 

határidejét 2014. augusztus 31-re módosítja;
– a 2813/2011. (IX. 28.) sz. határozat végrehajtási 

határidejét 2015. március 31-re módosítja;
– a 2816-2817/2011. (IX. 28.) sz. határozatok végre-

hajtási határidejét 2015. március 31-re módosítja;
– a 3099/2011. (X. 21.) sz. határozat végrehajtási 

határidejét 2014. november 30-ra módosítja;
– a 3521/2011. (XI. 30.) sz. határozat végrehajtási 

határidejét 2015. június 30-ra módosítja;
– a 3717/2011. (XI. 30.) sz. határozat végrehajtási 

határidejét 2014. augusztus 31-re módosítja;
– a 4145/2011. (XII. 21.) sz. határozat végrehajtási 

határidejét 2014. szeptember 30-ra módosítja;
– a 169/2012. (I. 25.) sz. határozat végrehajtási ha-

táridejét 2014. szeptember 30-ra módosítja;
– a 243/2012.(II. 29.) sz. határozat végrehajtási ha-

táridejét folyamatosra módosítja;
– a 471/2012. (IV. 25.) sz. határozat végrehajtási 

határidejét 2014. december 31-re módosítja;
– a 602/2012. (IV. 25.) sz. határozat végrehajtási 

határidejét 2015. június 30-ra módosítja;
– a 632/2012. (IV. 25.) sz. határozat végrehajtási 

határidejét 2014. december 31-re módosítja;
– a 650/2012. (IV. 25.) sz. határozat végrehajtási 

határidejét 2014. december 31-re módosítja;
– a 809/2012. (V. 30.) sz. határozat végrehajtási ha-

táridejét 2014. szeptember 30-ra módosítja;
– a 957/2012. (V. 30.) sz. határozat végrehajtási ha-

táridejét 2014. december 31-re módosítja;
– az 1189/2012. (VI. 20.) sz. határozat végrehajtási 

határidejét 2015. március 31-re módosítja;
– az 1200/2012. (VI. 20.) sz. határozat végrehajtási 

határidejét 2014. december 31-re módosítja;
– a 2040/2012. (X. 3.) sz. határozat végrehajtási ha-

táridejét 2014. szeptember 30-ra módosítja;



1688 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. szeptember 12.

– a 2699/2012. (XII. 12.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2014. december 31-re módosítja;

– a 47/2013. (II. 22.) sz. határozat végrehajtási ha-
táridejét 2014. augusztus 31-re módosítja;

– a 142/2013. (II. 22.) sz. határozat végrehajtási ha-
táridejét 2014. július 31-re módosítja;

– a 156/2013. (II. 22.) sz. határozat végrehajtási ha-
táridejét 2015. április 30-ra módosítja;

– a 226/2013. (II. 27.) sz. határozat végrehajtási ha-
táridejét 2014. szeptember 30-ra módosítja;

– a 279/2013. (II. 27.) sz. határozat végrehajtási ha-
táridejét 2014. szeptember 30-ra módosítja;

– a 405/2013. (III. 27.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2014. augusztus 31-re módosítja;

– a 754/2013. (IV. 24.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2014. december 31-re módosítja;

– a 822/2013. (V. 29.) sz. határozat végrehajtási ha-
táridejét 2014. december 31-re módosítja;

– az 1105/2013. (VI. 12.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2014. augusztus 31-re módosítja;

– az 1271/2013. (VI. 12.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2014. augusztus 31-re módosítja;

– az 1345/2013. (VI. 12.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2015. június 30-ra módosítja;

– az 1581/2013. (IX. 26.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2015. május 31-re módosítja;

– az 1588/2013. (IX. 26.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2014. október 31-re módosítja;

– az 1913/2013. (XI. 14.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2014. október 31-re módosítja;

– a 2043/2013. (XII. 11.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2014. szeptember 30-ra módosítja;

– a 2245/2013. (XII. 11.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2014. augusztus 31-re módosítja;

– a 2304/2013. (XII. 11.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2014. december 31-re módosítja;

– a 2311/2013. (XII. 11.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2014. szeptember 30-ra módosítja;

– a 2339/2013. (XII. 11.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2014. szeptember 30-ra módosítja;

– a 18/2014. (I. 29.) sz. határozat végrehajtási ha-
táridejét 2014. augusztus 31-re módosítja;

– a 20/2014. (I. 29.) sz. határozat végrehajtási ha-
táridejét 2014. augusztus 31-re módosítja;

– a 23-24/2014. (I. 29.) sz. határozatok végrehajtá-
si határidejét 2014. augusztus 31-re módosítja;

– a 60/2014. (I. 29.) sz. határozat végrehajtási ha-
táridejét 2014. december 31-re módosítja;

– a 62-64/2014. (I. 29.) sz. határozatok végrehajtá-
si határidejét 2014. december 31-re módosítja;

– a 135/2014. (I. 29.) sz. határozat végrehajtási ha-
táridejét 2014. december 31-re módosítja;

– a 145/2014. (II. 26.) sz. határozat végrehajtási ha-
táridejét 2014. augusztus 31-re módosítja.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2014. június 30-i ülésén.

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



2014. szeptember 12. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1689

Kivonat
Budapest Főváros Közgyűlése

2014. augusztus 25-i rendkívüli ülésének
jegyzőkönyvéből

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1262/2014. (VIII. 25.) Főv. Kgy. h. 
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:
1. Javaslat a Fővárosi Választási Bizottság tagjai-

nak és póttagjainak megválasztására. 
2. Javaslat az M3 metróvonal infrastruktúrájának 

és járműparkjának megújításával kapcsolatos fel-
adatok végrehajtására.

A napirend 1. pontja: Javaslat a Fővárosi Választá-
si Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr. 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1263/2014. (VIII. 25.) Főv. Kgy. h. 
úgy dönt, hogy a Fővárosi Választási Bizottság tag-
jává
– dr. Temesi Istvánt,
– dr. Orosz Máriát,
– dr. Vértesy Lászlót;
 a Fővárosi Választási Bizottság póttagjává
– dr. Tóthné dr. Solt Máriát és
– dr. Tóth Ildikót
megválasztja.
Felkéri a főjegyzőt, hogy a megválasztásról az érin-
tetteket tájékoztassa, továbbá intézkedjen a Fővá-
rosi Választási Bizottság tagjai és póttagjai név-
sorának a Budapest Portálon történő közzététele 
érdekében.

Határidő: azonnal 
Felelős: Sárádi Kálmánné dr. 

A napirend 2. pontja: Javaslat az M3 metróvonal inf-
rastruktúrájának és járműparkjának megújításával kap-
csolatos feladatok végrehajtására.

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1264/2014. (VIII. 25.) Főv. Kgy. h. 
úgy dönt, hogy Nagy István, Hanzély Ákos és 
Wintermantel Zsolt hozzászólásaután a napirend 
vitáját lezárja. 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1265/2014. (VIII. 25.) Főv. Kgy. h. 
nem fogadja el Hanzély Ákos módosító 
indítványát, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, 
hogy mutassa be azokat az összehasonlító műszaki 
és pénzügyi elemzéseket, amelyek az M3-as metró 
felújításával kapcsolatosan a járműpark felújítását 
indokolják új járművek vásárlása helyett.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

Egyetért azzal, hogy a járműpark felújítása csak ak-
kor valósulhat meg, ha az összehasonlító elemzé-
sek alapján a járművek felújításának költségei jóval 
kedvezőbbek az új jármű vásárlásának alternatívá-
jánál. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István”.

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1266/2014. (VIII. 25.) Főv. Kgy. h. 
egyetért az M3 metróvonal járműparkjának megújí-
tásával kapcsolatos feladatok előterjesztésben fog-
laltaknak megfelelő végrehajtásával, és deklarálja a 
beruházás végrehajtásának kiemelt prioritását.

1267/2014. (VIII. 25.) Főv. Kgy. h. 
A Fővárosi Önkormányzat a felújítás kezdeménye-
zőjeként egyetért a Kormány 1468/2014. (VIII. 19.) 
sz. határozatában foglaltakkal, és azzal összhang-
ban felkéri a BKV Zrt.-t az M3 metróvonal jármű-
parkjának felújítására vonatkozó tender kiírására a 
Fővárosi Önkormányzattal és a BKK Zrt.-vel fo-
lyamatos együttműködésben. A közbeszerzési el-
járások dokumentumában, illetve a szerződésekben 
rögzíteni kell, hogyha a Fővárosi Önkormányzat és 
a BKV Zrt. között kötendő fejlesztési megállapodás 
nem jön létre a projekt finanszírozására, az olyan 
oknak minősül, amely alapján az ajánlatkérő – a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 
76. § (1) bek. d) pontja alapján – a szerződés teljesí-
tésére képtelenné válására jogszerűen hivatkozhat. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a BKK 
Zrt. és a BKV Zrt. vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 
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1268/2014. (VIII. 25.) Főv. Kgy. h. 
Egyetért azzal, hogy az M3-as metró járműveinek 
felújítására a Fővárosi Önkormányzat hitelt vegyen 
fel és felhatalmazza a főpolgármestert az ehhez 
szükséges minden előkészítő lépés, tárgyalás le-
folytatására.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

1269/2014. (VIII. 25.) Főv. Kgy. h.
Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy az M3-as 
metró járműparkjának felújítását szolgáló finan-
szírozási konstrukciót és a szükséges garanciális 
feltételrendszert a nemzeti fejlesztési miniszterrel 
egyeztesse, valamint a lehetséges finanszírozókkal 
egyeztessen és a szükséges döntési javaslatokat ter-
jessze a Fővárosi Közgyűlés elé. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

1270/2014. (VIII. 25.) Főv. Kgy. h. 
Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy az M3 met-
ró vonalának infrastruktúra-felújítása kapcsán a 
finanszírozási lehetőségekről a Kormánnyal foly-
tassa a tárgyalásokat, arra is tekintettel, hogy a Kor-
mány mérlegeli európai uniós vissza nem térítendő 
támogatás biztosítását a beruházáshoz. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2014. augusztus 25-i 
rendkívüli ülésén.

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

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szak-
szervezetek reprezentativitásának megállapításáról szóló 24/2011. (III. 9.) Korm. rendelet alapján létrehozott szakszer-
vezeti reprezentativitást megállapító bizottság döntése alapján közzéteszem a Fővárosi Önkormányzat területén rep-
rezentatív szakszervezetek névsorát:

Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete

          Sárádi Kálmánné dr. s. k.
           főjegyző

II. rész
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