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Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányza-
tokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdése
a) pontjában kapott felhatalmazása alapján a díszpolgári
cím adományozásáról az alábbiak szerint rendelkezik.

1. § 

A díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993.
(VIII. 1.) Fôv. Kgy. rendelet 2. számú melléklete – Bu-
dapest Fôváros Közgyûlése által adományozott díszpol-
gári cím kitüntetettjei – az alábbi szöveggel egészül ki:

„Bacsó Péter
Hankiss Elemér
Oláh György
Dr. Ranschburg Jenô
Sajdik Ferenc
Szabó Magda”

2. § 

Ez a rendelet 2006. november 17. napján lép hatályba. 

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Közgyûlés az 1993. augusztus 1-jén hatályba lépett
önkormányzati rendeletével úgy döntött, hogy a díszpol-
gári címet a kitüntetett személyek nevének a 26/1993.
(VIII. 1.) Fôv. Kgy. rendelet 2. számú mellékletében tör-
ténô feltüntetésével adományozza. Ezért szükséges az új
kitüntetettek nevével a melléklet módosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Fôvárosi Közgyûlés meghatározta azon szemé-
lyeket (Bacsó Péter, Hankiss Elemér, Oláh György, 
Dr. Ranschburg Jenô, Sajdik Ferenc, Szabó Magda),
akiknek díszpolgári címet adományoz elismerése jeléül.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépésének napja a fôváros egyesí-
tésének évfordulója.

I. RÉSZ

Budapest Fôváros Közgyûlésének

55/2006. (IX. 18.) önkormányzati rendelete

a díszpolgári cím adományozásáról szóló 

26/1993. (VIII. 1.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról



A Fôvárosi Közgyûlés a közüzemi szolgáltatásokat
igénybe vevô, rászoruló lakossági fogyasztók fizetôké-
pességének a fenntartása érdekében, a helyi önkormány-
zatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) és a 
63. § (2) bekezdésében levô felhatalmazás alapján a kö-
vetkezô rendeletet alkotja.

1. §

A Fôvárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló többször
módosított 71/1999. (XII. 30.) Fôv. Kgy. rendelet (a to-
vábbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése b) és c) pontjai helyé-
be a következô rendelkezések lépnek:

„b) családjában az egy fôre jutó havi nettó jövedelem
nem haladja meg az 50 000 Ft/fô összeget,”

„c) gyermekét (aki után családi pótlékot kap) egyedül
nevelô vagy egyedül élô és havi nettó jövedelme nem 
haladja meg a 60 000 Ft/fô összeget.”

2. §

Az R. 3. § (2) bekezdése harmadik francia bekezdése
helyébe a következô rendelkezés lép:

„– január–április hónapokban távhô-szolgáltatási
alapdíjakat tartalmazó számlákon                      4500 Ft.”

3. §

Az R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következô rendel-
kezés lép:

„(3) A távhô-szolgáltatási díjkompenzáció összege:
27 800 Ft/háztartás/év”

4. §

Az R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következô rendel-
kezés lép:

„(4) E rendelet 3. § (1) bekezdés szerinti távhô-szol-
gáltatási díjkompenzációra jogosult részére az adott hó-
napban a nyugdíjasok távhô-szolgáltatási támogatásáról
szóló 212/2005. (X. 5.) Korm. rendelet alapján, 2006.
október 1-jétôl pedig az Egyes szociálisan rászorult csa-

ládok 2006. évi gázár és távhô-szolgáltatási támogatásá-
ról szóló 138/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet alapján ka-
pott támogatási összeggel csökkentett díjkompenzációt
kell megállapítani.”

5. §

Az R. 4. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a követke-
zô rendelkezés lép:

„b) családjában van olyan személy, akinek az illeté-
kes kerületi önkormányzat a kompenzáció iránti igény-
lése benyújtásának idôpontjáig

– idôskorúak járadékát, vagy
– rendszeres szociális segélyt, vagy az illetékes szerv
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt állapított

meg, vagy
– rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, vagy
– közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik, vagy
– igazoltan közhasznú munkát végez, vagy” 

6. §

Az R. 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a követke-
zô rendelkezés lép:

„c) – családjában az egy fôre jutó havi nettó jövede-
lem nem haladja meg az 50 000 Ft/fô összeget,

– gyermekét (aki után családi pótlékot kap) egyedül
nevelô vagy egyedül élô és havi nettó jövedelme
nem haladja meg a 60 000 Ft/fô összeget.”

7. §

Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következô rendel-
kezés lép:

„(2) A díjkompenzáció havi összege:
a) vízszolgáltatás esetében: 650 Ft
b) csatornaszolgáltatás esetében: 650 Ft
c) szemétszállítási szolgáltatás esetében: 500 Ft.”

8. §

Az R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következô rendel-
kezés lép:
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56/2006. (IX. 18.) önkormányzati rendelete

a Fôvárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló 

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



„(3) A víz, csatorna, szemétszállítási díjkompenzáció
összege: 21 600 Ft/háztartás/év”

9. §

Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelke-
zés lép:

„(2) A téli fôvárosi kiegészítô lakásrezsi-támogatás
családonkénti évi egyszeri összege:

a) távhôszolgáltatás esetén 16 000 Ft,
b) egyéb fûtés esetén 12 000 Ft.”

10. §

Az R. 8. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelke-
zés lép:

„(3) Díjfizetô fogalma alatt a távhôszolgáltatásról
szóló 2005. évi XVIII. törvény 3. § b) pontjában foglalta-
kat kell érteni.”   

11. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdés kivételével – 2007.
január hó 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet 4. §-a a kihirdetés napján lép hatályba.   

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Fôvárosi Közgyûlés 1995 óta folyamatosan hatá-
rozatot hozott a fôvárosi lakásrezsi-támogatások folyósí-
tásához szükséges feltételek megteremtésérôl. 1999-ben
önkormányzati rendelet kihirdetésére került sor, amely
kimondta, hogy a rendelet szerinti támogatásokról, azok
nagyságáról, forrásáról a Rendelet mindenkori módosítá-
sával egyidejûleg kell rendelkezni. A tapasztalatok azt
mutatják, hogy a fôvárosi lakásrezsi támogatások to-
vábbra is jelentôs mértékben hozzásegítik a jogosultakat
a közmûszámlák kifizetéséhez, valamint csökkentik a
közszolgáltatást nyújtó részvénytársaságok „kintlévôsé-
geit”, ezért indokolt továbbra is biztosítani a Rendelet
végrehajtásának feltételeit. 

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelkezés figyelembe veszi a jövedelemviszo-
nyok alakulását, megemeli a jogosultságot meghatározó
jövedelemhatárokat. 

A b) pontban lévô jövedelemhatárt 45 000 Ft/fô
összegrôl 50 000 Ft/fô összegre emeli.

A c) pontban lévô jövedelemhatárt 55 000 Ft/fô
összegrôl 60 000 Ft/fô összegre emeli.

A 2. §-hoz

A január, február, március, április hónapokban a
távhô-szolgáltatási díjkompenzáció havi összegét 4000 Ft-
ról 4500 Ft-ra emeli az igénylôk száma és a rendelkezés-
re álló források alapján.

A 3. §-hoz

Meghatározza összegszerûen, a díjkompenzációk
összegének emelésére tekintettel a távhô-szolgáltatási
díjkompenzáció éves összegét háztartásonként.

A 4. §-hoz

2006. június 29-én jelent meg az egyes szociálisan rá-
szorult családok 2006. évi gázár- és távhô-szolgáltatási
támogatásától szóló 138/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet,
amely 2006. október 1-jével hatályon kívül helyezte a
nyugdíjasok távhô-szolgáltatási támogatásáról szóló
212/2005. (X. 5.) Korm. rendeletet.

Az 5. §-hoz

A rendelkezés technikai jellegû változást tartalmaz, a
gyermekvédelmi törvényt 2006. január 1-jével hatályba
lépett módosító rendelkezések alapján a rendszeres gyer-
mekvédelmi támogatás helyébe a rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezmény lépett. A víz, csatorna, szemétszállí-
tási díjkompenzációra a jövôben is jogosultak lesznek
azok, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt,
vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kapnak.       

A 6. §-hoz

A rendelkezés figyelemmel van a megváltozott jöve-
delemviszonyokra, ezért

– a korábbi 40 000 F/fô nettó jövedelemhatárt csalá-
doknál 50 000 Ft/fô nettó jövedelemhatárra, 

– míg a gyermeküket egyedül nevelôk, vagy egyedül
élôk esetében 60 000 Ft/fô jövedelemhatárra emeli.
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A 7. §-hoz

A rendelkezés megemeli a díjkompenzáció havi ösz-
szegét vízszolgáltatás esetén 600 Ft-ról 650 Ft-ra, csator-
naszolgáltatás esetén 600 Ft-ról 650 Ft-ra, és szemétszál-
lítási szolgáltatás esetén 400 Ft-ról 500 Ft-ra, figyelem-
mel a rendelkezésre álló forrásokra.

A 8. §-hoz

Meghatározza összegszerûen, a díjkompenzációk ösz-
szegének emelésére tekintettel a víz, csatorna, szemét-
szállítási díjkompenzáció éves összegét háztartásonként.

A 9. §-hoz

A rendelkezés megemeli a téli fôvárosi kiegészítô la-
kásrezsi-támogatás családonkénti évi egyszeri összegét:
távhôszolgáltatás esetén 12 000 Ft-ról 16 000 Ft-ra,
egyéb fûtés esetén 10 000 Ft-ról 12 000 Ft-ra.

A 10. §-hoz

A rendelkezés a díjfizetô fogalma alatt a távhôszolgál-
tatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 3. § b) pontjára

hivatkozik, tekintettel arra, hogy a korábban hivatkozott
jogszabályt a lakossági távhô-szolgáltatási díjakról, az
áralkalmazási és díjfizetési feltételekrôl, valamint a táv-
hô-szolgáltatási csatlakozási díjakról szóló 84/2005.
(XII. 16.) Fôv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdése hatá-
lyon kívül helyezte.

A 11. §-hoz

1. A rendelet hatályba léptetésérôl rendelkezik, figye-
lemmel arra, hogy a kompenzációs idôszak minden év
március hónapjától a következô év február hónapjáig
tart. 

A 2007. január 1. idôpontig megfelelô idô áll rendel-
kezésre az új rendelkezések alkalmazásához.

2. A rendelet 3. § (4) bekezdése a kihirdetés napján
lép hatályba, tekintettel arra, hogy a nyugdíjasok távhô-
szolgáltatási támogatásáról szóló 212/2005. (X. 5.)
Korm. rendelet és  az azt módosító kormányrendeletek
2006. október 1-jén hatályukat vesztik. Ezt követôen  az
egyes szociálisan rászorult családok 2006. évi gázár és
távhô-szolgáltatási támogatásáról szóló kormányrendelet
alapján kapják a jogosultak a havi 2500 Ft-ot távhôtámo-
gatásra, amely összeget be kell számítani a távhô-szol-
gáltatási díjkompenzáció összegébe, a dupla támogatás
kizárása céljából.

2006. szeptember 18. FÔVÁROSI KÖZLÖNY 1637



A távhôszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény
60. § (3) bekezdésében, valamint az árak megállapításá-
ról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (5) bekez-
désében és mellékletében kapott felhatalmazás alapján 
a lakossági távhô-szolgáltatási díjakról, az áralkalmazási
és díjfizetési feltételekrôl, valamint a távhô-szolgáltatási
csatlakozási díjakról szóló 84/2005. (XII. 16.) Fôv. Kgy.
rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról Budapest
Fôváros Közgyûlése a következôk szerint rendelkezik.

1. §

Az R. 4. § (1) bekezdésének helyébe a következô szö-
vegrész lép:

„(1) Az alapdíj
a) a TKSZ 2.1.1.2. pontja szerinti hôátalakítással

megvalósuló távhôenergia-szolgáltatás esetén az
épületnek, épületrésznek közüzemi szerzôdésben
meghatározott légtérfogata (légm3),

b) a TKSZ 2.1.1.1. pontja szerinti hôátalakítás nélküli
távhôenergia-szolgáltatás esetén a közüzemi szer-
zôdésben lekötött legnagyobb hôteljesítmény (MW)
után naptári évre fizetendô éves díj (Ft/légm3/év
vagy Ft/MW/év). ”

2. §

Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következô szöveg-
rész lép:

„(1) A hôdíjat az épületrészekben felszerelt, a távhô-
szolgáltató tulajdonában lévô hiteles hômennyiségmérô-
vel teljes körûen (a fûtési, illetve a használati melegvíz-
szolgáltatás célú hômennyiségre kiterjedôen) mért 
hômennyiség után – a távhôszolgáltató és a felhasználó
eltérô megállapodásának hiányában – a tárgyhót köve-
tôen, havonta utólag kell megfizetni.”

3. §

Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendeletnek a 
lakossági (háztartási) célú távhô-szolgáltatási díjakat
meghatározó melléklete lép.  

4. §

(1) E rendelet 2006. november 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R. 
6. § (2)–(3)–(4) bekezdése hatályát veszti, továbbá az R. 
6. § (5) és (6) bekezdés számozása (2) és (3) bekezdésre
változik. 

(3) Az új hôdíjakat az e rendelet hatálybalépését
követôen elsô alkalommal történô mérôleolvasás utáni
távhôfogyasztásra lehet alkalmazni.

(4) E rendeletet a hatálybalépésekor fennálló – az R.
hatálya alá tartozó – jogviszonyokra is alkalmazni kell.

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

INDOKOLÁS

a lakossági távhô-szolgáltatási díjakról,
az áralkalmazási és díjfizetési feltételekrôl, 

valamint a távhô-szolgáltatási csatlakozási díjakról szóló
84/2005. (XII. 16.) Fôv. Kgy. rendelet módosításához

Általános indokolás

A távhôszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény
60. § (3) bekezdése, illetve az árak megállapításáról
szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (5) bekezdése 
és melléklete Budapest Fôváros Közgyûlése hatáskörébe
utalta a Budapest fôváros területén érvényesülô távhô-
szolgáltatási csatlakozási díj, a lakossági távhô-szolgál-
tatási díj, valamint az áralkalmazási és díjfizetési 
feltételek önkormányzati rendeletben történô megállapí-
tását. 

A Fôvárosi Közgyûlés a törvényi felhatalmazásoknak
eleget téve 2005. novemberi ülésén megalkotta a lakos-
sági távhô-szolgáltatási díjakról, az áralkalmazási és díj-
fizetési feltételekrôl, valamint a távhô-szolgáltatási csat-
lakozási díjakról szóló 84/2005. (XII. 16.) Fôv. Kgy. 
rendeletét, amely 2006. január 1-jén lépett hatályba. 
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57/2006. (IX. 18.) önkormányzati rendelete

a lakossági távhô-szolgáltatási díjakról, az áralkalmazási és díjfizetési feltételekrôl, 

valamint a távhô-szolgáltatási csatlakozási díjakról szóló

84/2005. (XII. 16.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról



A jelenleg érvényben lévô lakossági távhô-szolgáltatási
díjak 2004. október 1-jétôl nem változtak. 

2004. október 1-je óta a hatósági energiaárak (föld-
gáz- és erômûi hôár), illetve a lakossági hôenergia érté-
kesítéséhez kapcsolódó gázár-támogatási összegek több
alkalommal emelkedtek. Legutóbb 2006. augusztus 
1-jétôl növekedtek a hatósági energiaárak és ugyancsak
2006. augusztus 1-jétôl emelkedett a háztartási célra 
értékesített vásárolt energia után igénybe vehetô gázár-
támogatás összege is. 2006. szeptember 1-jétôl – a táv-
hôszolgáltatás általános forgalmi adójának 5 száza-
lékpontos emelésével egyidejûleg a felhasználói teher
növekedésének mérséklése érdekében – a gázártámo-
gatás összege tovább nô. A megemelt összegû gázár-
támogatás azonban – ellentétben a korábbi gyakorlattal –
a hatósági energiaáraknak a növekedését csak részben
kompenzálja, ezért az ár és támogatás változása és az
idôszakban bekövetkezett egyéb inflációs hatások a szol-
gáltatás költségeit jelentôsen megnövelték. 

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII.
törvény 8. § (1) bekezdése elôírja, hogy „a legmagasabb
árat – a (2) bekezdésben szabályozott kivétellel – úgy
kell megállapítani, hogy a hatékonyan mûködô vállalko-
zó ráfordításaira és a mûködéséhez szükséges nyereség-
re fedezetet biztosítson, tekintettel az elvonásokra és a
támogatásokra is”. 

Budapest Fôváros Önkormányzata és a Budapesti
Távhôszolgáltató Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság
között érvényben lévô Együttmûködési Megállapodás
melléklete, a díjmechanizmus elôírása szerint a díjmeg-
állapítás alkalmával kell figyelembe venni a legutóbbi
díjváltozás óta bekövetkezett költségváltozásokat, így
különösen az energiaárak változásait, a jelenleg érvényes
távhôdíjban még el nem ismert, az eltelt huszonnégy hó-
nap idôszakában bekövetkezett inflációt, valamint az
egyéb ár- és költségváltozások hatásait.

A hatályos lakossági távhô-szolgáltatási díjak a bekö-
vetkezett ár- és költségváltozások miatt nem fedezik 
a szolgáltató indokolt ráfordításait, ezért szükséges az 
R. módosítása és új lakossági távhô-szolgáltatási díjak
megállapítása.

Az áralkalmazási és díjfizetési feltételek két helyen
történô módosítását az R. megalkotását követôen jelent-
kezô igények indokolják.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az R. hatályos 4. § (1) bekezdésének a) pontja szerint,
ha a hôközpont a távhôszolgáltató tulajdonában van, 

a felhasználónak az alapdíjat az épületnek, épületrésznek
közüzemi szerzôdésben meghatározott légtérfogata
(légm3) után kell fizetnie. A b) pont szerint, ha a hôköz-
pont nem a távhôszolgáltató tulajdonában van, a felhasz-
nálónak az alapdíjat az épületnek, épületrésznek közüze-
mi szerzôdésben lekötött legnagyobb hôteljesítmény
(MW) után kell fizetnie. A két alapdíj között a leglénye-
gesebb különbség abban van, hogy míg az a) pont esetén
a hôátalakításról, vagyis a hôközpont fenntartásáról, üze-
meltetésérôl, karbantartásáról a távhôszolgáltató gondos-
kodik, a b) pont esetén pedig nem. A két típusú alapdíj
nemcsak vetítési alapjában tér el egymástól, hanem a 
tartalmában és a mértékében is. Míg az a) pont esetén
meghatározott alapdíj tartalmazza a hôátalakítás, így a
hôközpont fenntartásának, üzemeltetésének és karban-
tartásának költségeit, addig a b) pont szerint meghatáro-
zott alapdíj nem.

A távhôszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény
végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) kormány-
rendelet 3. számú, a Távhô-szolgáltatási Közüzemi Sza-
bályzat címû mellékletének (a továbbiakban: TKSZ)
2.1.1. pontja alapján a távhôszolgáltatás az ellátás módja
szerint lehet:

2.1.1.1. hôátalakítás nélküli távhôenergia-szolgálta-
tás, amely esetben a távhôszolgáltató a távhôt közvetle-
nül adja át a felhasználónak,

2.1.1.2. hôátalakítással megvalósuló távhôenergia-
szolgáltatás, amely esetben a távhôszolgáltató a távhôt a
hôátalakító berendezés mûködtetésével a felhasználói
vezetékhálózat hôhordozó közegét felmelegítve adja át a
felhasználónak.

A TKSZ rendelkezései szerint a hôátalakítás nélküli
távhôenergia-szolgáltatás esetén a távhôszolgáltató a táv-
hôt közvetlenül adja át a felhasználónak, így a technoló-
giai folyamatban szükséges hôátalakításról (a hôközpont
fenntartásáról, üzemeltetésérôl, karbantartásáról) a fel-
használó gondoskodik, ennek költségeit is közvetlenül ô
viseli. A hôátalakítással megvalósuló távhôenergia-szol-
gáltatás esetén a távhôszolgáltató a távhôt a hôátalakító
berendezés mûködtetésével a felhasználói vezetékháló-
zat hôhordozó közegét felmelegítve adja át a felhaszná-
lónak, vagyis a hôátalakításról (a hôközpont fenntartásá-
ról, üzemeltetésérôl, karbantartásáról) a távhôszolgáltató
gondoskodik, ennek költségei is közvetlenül a távhôszol-
gáltatót terhelik. A módosítás alapján a TKSZ 2.1.1.2.
pontja szerinti hôátalakítással megvalósuló távhôenergia-
szolgáltatás esetén – vagyis, ha a hôátalakításról (a hô-
központ fenntartásáról, üzemeltetésérôl, karbantartásá-
ról) a távhôszolgáltató gondoskodik, ennek költségeit
közvetlenül a távhôszolgáltató viseli – a felhasználónak
az alapdíjat az épületnek, épületrésznek a közüzemi szer-
zôdésben meghatározott légtérfogata (légm3) után kell
fizetnie. Abban az esetben viszont, ha a távhôenergia-
szolgáltatás a TKSZ 2.1.1.1. pontja szerinti hôátalakítás
nélkül történik – vagyis a hôátalakításról a felhasználó
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gondoskodik, ennek költségei közvetlenül a felhasználót
terhelik – az alapdíjat a közüzemi szerzôdésben lekötött
hôteljesítmény (MW) után kell fizetni. A módosítás tehát
a légm3-es, illetve a MW-os alapdíj alkalmazását, fizeté-
sét a hôközpont tulajdoni helyzete helyett – összhangban
a TKSZ meghatározásával – attól teszi függôvé, hogy a
távhôenergia-szolgáltatás hôátalakítással, vagy hôátala-
kítás nélkül történik, vagyis a technológiai folyamatban
szükséges hôátalakításról a távhôszolgáltató vagy a fel-
használó gondoskodik. Ha a hôátalakításról a távhôszol-
gáltató gondoskodik, abban az esetben a felhasználónak
– ugyanúgy, mint eddig – a hôátalakítás költségeit is tar-
talmazó légm3-es alapdíjat kell fizetnie. Ha viszont a hô-
átalakítást a felhasználó végzi (vagy végezteti), abban az
esetben természetesen a hôátalakítás költségeit nem tar-
talmazó, alacsonyabb díjat kell a felhasználónak fizetnie.
A módosítás az R. pontosítását szolgálja, érdemi válto-
zást az alapdíj alkalmazásában nem jelent.

A 2. §-hoz

Az R. 6. §-a az épületrészenkénti hômennyiségmérés
szerinti távhôszolgáltatás (lakásonkénti mérés és el-
számolás) esetén a hôdíj elszámolásának és fizetésének
általános szabályait a következôk szerint állapítja meg:

– a hôdíjat az egyes épületrészekben felszerelt hiteles
hômennyiségmérôvel mért hômennyiség után a fel-
használó (az épületrész tulajdonosa), a felhasználó-
kat ellátó hôközpontban mért hômennyiség és az
egyes épületrészekben mért hômennyiségek ösz-
szessége közötti különbözet után a tulajdonosi
közösség fizeti;

– a hômennyiségmérôk leolvasását és az elszámoló
számla benyújtását évente egy alkalommal kell el-
végezni, a közbensô idôszakban a részszámlázásos
módszert kell alkalmazni;

– a felhasználónak részfizetésként az elôzô év hôfel-
használása 1/12-ed részének megfelelô hômennyi-
ség hôdíját kell havonta megfizetnie.

A távhôszolgáltató a felhasználók jobb kiszolgálása
érdekében az R. hatálybalépése óta eltelt idôszakban ki-
fejlesztette a távleolvasáson alapuló számlázás rendsze-
rét az épületrészenkénti hômennyiségmérés esetére is,
tekintettel arra, hogy e módszer a hôközponti hômennyi-
ségmérés szerinti elszámolású felhasználóknál már ered-
ményesnek bizonyult, jó visszhangra talált. A távleolva-
sáson alapuló számlázás ugyanis lényegesen egyszerûsí-
ti nemcsak a mérôk leolvasását, hanem a hôfelhasználás
elszámolását, amely feleslegessé teszi a bonyolult és 
vitára, reklamációra okot adó részszámlázásos módszer
alkalmazását.  

A 6. § (1) bekezdésének módosítása szerint a hôdíjat
az épületrészekben felszerelt, a távhôszolgáltató tulajdo-
nában lévô hiteles hômennyiségmérôvel teljes körûen 

(a fûtési, illetve a használati melegvíz-szolgáltatás célú
hômennyiségre kiterjedôen) mért hômennyiség után – a
távhôszolgáltató és a felhasználó eltérô megállapodásá-
nak hiányában – a tárgyhót követôen, havonta utólag kell
megfizetni.

Vagyis a módosítást követôen a hôdíj elszámolása
nem egy feltételezett hôfelhasználás alapján, hanem a
havonta leolvasott, ténylegesen felhasznált hô mennyisé-
ge szerint történik. Ezzel a hôdíj elszámolása a felhasz-
náló számára havonta pontosan figyelemmel kísérhetô-
vé, ellenôrizhetôvé válik, amely lényegesen egyszerûsíti
a számlát, megkönnyíti a számla érthetôségét, elfogadá-
sát, valamint megszünteti a részszámlázásból és az éves
elszámolásból származó vitákat, reklamációkat.

A módosítás arra is lehetôséget biztosít, hogy a távhô-
szolgáltató és a felhasználó a hôdíj elszámolásában és 
fizetésében az általános szabálytól eltérôen – a felhasználó
egyedi, sajátos igényének jobban megfelelô módon –
megállapodhasson. Értelemszerûen, ha a távhôszolgálta-
tó és a felhasználó között ilyen megállapodás nem jön
létre, abban az esetben a hôdíj elszámolását és fizetését a
rendeletben elôírtak szerint kell teljesíteni.

A javasolt módosítás a felhasználói igényeknek való
jobb megfelelést célozza.

A 3. §-hoz

E § alapján az R. 1. számú melléklete helyébe új 
1. számú melléklet lép, amely az új lakossági (háztartási)
célú távhô-szolgáltatási díjakat tartalmazza: az „A” pont-
ja az általános díjtételeket, a „B” pontja a választható 
díjtételeket.

A legutóbbi – 2004. október 1-jei – távhôdíjváltozás
óta a lakossági (háztartási) célra értékesített földgáz
hatósági ára a megemelt összegû gázártámogatást is
figyelembe véve 24,2%-kal, az erômûvektôl vásárolt,
lakossági (háztartási) célra értékesített hôenergia hatósá-
gi ára – szintén a megemelt összegû gázártámogatás
figyelembevételével – 18%-kal emelkedett. A társaság
energiavásárlási szerkezetében a lakossági (háztartási)
célra értékesített, vásárolt energia hatósági árának együt-
tes növekedése 20,2%. 

A társaság energiaköltségének növekedését mérsékli
ugyanakkor, hogy a Kormány 2006. szeptember 1-jétôl
tovább emeli a távhôtermeléshez felhasznált földgáz 
ártámogatását, amely a szükségessé váló távhôdíjemelés
mértékét csökkenti. Az ártámogatás növelésének célja a
távhôszolgáltatás általános forgalmi adójának 5 száza-
lékpontos emelésébôl adódó felhasználói terhek mérsék-
lése. Az ártámogatás 2006. szeptember 1-jei növelése a
társaság éves energiaköltségeit 685 millió forinttal,
6,4%-kal csökkenti.
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Az energiaköltségek növekedését mérsékli továbbá a
2005. június 1-jétôl üzemszerûen mûködô Füredi úti és
újpalotai, valamint a 2005. év végén üzembe lépett rá-
koskeresztúri gázmotoros fûtôerômûvek, továbbá három
kisebb gázmotor korábbinál alacsonyabb hôára. A társa-
ság energiaköltségeinek növekedését csökkenti még a
2006. augusztustól üzemelô új kelenföldi erômûi blokk-
ban termelt hô mérsékeltebb ára is. A társaság éves ener-
giaköltségét az említett korszerûsítések együttesen közel
1,3 milliárd forinttal, mintegy 9%-kal csökkentik.

2004. május 1. és 2006. április 30. közötti idôszakban
a KSH által közölt fogyasztói árindex 6,7%, az élelmi-
szeripar, villamosenergia-, gáz-, hô- és vízellátás nélküli
ipari belföldi értékesítési árindex 14,5% volt. Az ener-
gián kívüli inflációs költségnövekedés a társaság éves 
ráfordításait 1020 millió forinttal emeli.

Az energiaköltségek növekedése és az energián kívüli
inflációs költségemelkedés együttesen 8%-kal növeli, a
2006. szeptember 1-jétôl tovább emelkedô gázártámo-
gatás ugyanakkor 2,3%-kal csökkenti a lakossági (ház-
tartási) célú távhôdíjakat. 

A hatékonysági tényezô szinttartását a 2003. október
1-jétôl megállapított hatékonysági tényezô összegének a
díjmechanizmusban rögzített infláció mértékével való
megemelése biztosítja.

A díjmechanizmus alapján a minden év szeptember 
1-jei díjmegállapítás során kell figyelembe venni az
amortizációs költségek változását is. Ezen elôírás alap-
ján az értékcsökkenési leírás növekedése további 
2,4%-kal növeli a távhôdíjakat.

A távhôdíjakat még 0,3%-kal növeli a regionális ked-
vezménymérték szinten tartásának fedezetigénye. A tár-
saság a regionális díjkedvezmény rendszerét – a tulajdo-
nos Fôvárosi Önkormányzat egyetértésével – 2001. 
évben vezette be azzal a céllal, hogy a hôtermelô beren-
dezések megkezdett korszerûsítésének haszna a korszerû-
sítéssel érintett hôkörzetek felhasználói részére közvetle-
nül és azonnal érzékelhetôvé váljon. A már megvalósult,
üzembe lépett új, korszerû hôtermelô berendezésekben
termelt hôenergia alacsonyabb árának köszönhetôen a re-
gionális díjkedvezményben részesülô fogyasztók száma
dinamikusan nôtt, aránya mára eléri a felhasználók 
54%-át. A regionális díjkedvezmény az érintett felhasz-
nálók távhôszámlájának végösszegét 5%-kal csökkenti.
A növekvô díj azonban a felhasználóknak nyújtott, vál-
tozatlan mértékû regionális kedvezmény összegét (volu-
menét) a díjemeléssel arányosan emeli, amelynek a fe-
dezetigénye 0,3%-kal növeli a jelenleg érvényben lévô
díjakat. 

A bekövetkezett költségváltozások szükségessé teszik
a lakossági (háztartási) célú távhô-szolgáltatási díjaknak

– a hôteljesítmény lekötésû (MW-os) díjak kivételével
történô – átlagosan 8,4%-os mértékû emelését.

A lakossági felhasználók túlnyomó többsége – közel
99%-a – a légtérfogatos díjtételek szerint fizeti a távhô-
szolgáltatási díjakat, részükre a melléklet „A) Általános
díjtételek” I. pontja szerinti, a közüzemi szerzôdésben
meghatározott légtérfogat esetén alkalmazott díjtételek
8,4–8,5%-kal növekednek. Ezzel teljesül az az elvárás,
hogy az alapdíj-hôdíj aránya változatlan – fûtés és víz-
felmelegítés esetén 48–52% – maradjon. A tarifák növe-
kedése közötti minimális eltérést a díjak kerekítési és
oszthatósági követelménye okozza.

A felhasználók elenyészô hányada (0,8%-a, közel két-
ezer háztartás) a lekötött hôteljesítmény (MW) alapján
fizeti a távhôdíjat, tekintettel arra, hogy esetükben a táv-
hôszolgáltató a távhôenergiát átalakítás nélkül adja át a
felhasználónak, vagyis a hôátalakításról nem a távhô-
szolgáltató, hanem a felhasználó saját maga gondosko-
dik. A hôteljesítmény alapú (MW-os) díjak – a melléklet
„A) Általános díjtételek” II. pontjában szereplô, a köz-
üzemi szerzôdésben lekötött hôteljesítmény esetén alkal-
mazott díjtételek – az általános emelkedéstôl jelentôsen
eltérô mértékben, 31,5–31,6%-kal emelkednek. Ennek
okai a következôk:

Az R. szerint azok a felhasználók, akiknek a hôköz-
pontja nem a távhôszolgáltató tulajdonában van, az alap-
díjat a lekötött legnagyobb hôteljesítmény (MW) után,
míg azok a felhasználók, akiknek a hôközpontja a távhô-
szolgáltató tulajdonában van, az alapdíjat a lakáslégtér-
fogat (légm3) után fizetik. A MW-os alapdíj és a hozzá
tartozó hôdíj összességében alacsonyabb fizetési terhet
ró a felhasználókra, mint a légm3-es alapdíj és a hozzá
tartozó hôdíj. A MW-os díj azért alacsonyabb a légm3-es
díjnál, mivel a MW-os díj értelemszerûen nem tartalmaz-
za a felhasználó ellátását biztosító hôközpont amortizá-
ciós, üzemeltetési és karbantartási költségeit.

A kétféle tarifatípusban a felhasználói teher közötti
különbség jelenleg meghaladja a 30%-ot. Vagyis az a fel-
használó, aki a hôellátást biztosító hôközpontját maga lé-
tesítette és a tulajdonában lévô hôközpontja fenntartásá-
ról, üzemeltetésérôl, karbantartásáról, vagyis a hôátalakí-
tásról a saját költségére gondoskodik, több mint 30%-kal
alacsonyabb díjat fizet a távhôszolgáltatásért, mint az a
felhasználó, akinek a hôközpontját a távhôszolgáltató lé-
tesítette és azt a távhôszolgáltató üzemelteti, tartja fenn,
és a hôátalakításról a távhôszolgáltató gondoskodik. Ez a
különbözet azonban a kétszeresét is meghaladja annak,
mint az a ténylegesen felmerült költségek alapján indo-
kolt lenne. A szolgáltató jövôbeni veszteségeinek elkerü-
lése érdekében az új díjak megállapításával a MW-os 
tarifa az indokolt költségek szintjére nô, amely esetben
még mindig 15%-kal alacsonyabb lesz a felhasználók 
fizetési terhe, mint a légm3-es tarifa esetében. Ez a kü-
lönbség viszont már megfelel az indokolt költségeknek.
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Annak érdekében, hogy az újonnan megállapított tari-
fa ne okozzon jelentôs tehernövekedést a jelenleg meg-
lévô felhasználói körnek, a távhôszolgáltató csak az álta-
lános, 8,4%-os mértékû díjemelést érvényesít részükre.
(A legmagasabb hatósági árnál alacsonyabbat lehet al-
kalmazni.) A társaság az újonnan megállapított hatósági
díjat csak a légtérfogatos tarifáról a MW-os tarifára – a
rendelet hatálybalépését követôen – áttérô, illetve a táv-
hôszolgáltatásba újonnan belépô felhasználók esetében
alkalmazza.

A légtérfogatú alapdíjas felhasználók – a rendeletben
meghatározott feltételek mellett –  a mellékletben foglalt
„A) Általános díjtételek” helyett a „B) Választható díjté-
teleket” választhatják. Részükre a díjváltozás mértéke
megegyezik az általános díjtételekben bekövetkezett vál-
tozásokkal. A minimális eltéréseket a díjak oszthatósági
és kerekítési követelményei indokolják.

A 4. §-hoz

Az (1) bekezdés a rendelet hatálybalépésérôl rendel-
kezik.

A (2) bekezdés a rendelet hatálybalépésével egyide-
jûleg hatályon kívül helyezi az R. 6. § (1) bekezdésének
változásával összefüggésben a megszûnô részszámlázás
és éves elszámolás rendszeréhez kapcsolódó (2)–(3)–(4)
bekezdésben foglalt elôírásokat és az R. megtartandó 
(5) és (6) bekezdés számozását (2) és (3) bekezdésre vál-
toztatja.    

A (3) bekezdés arról rendelkezik, hogy az új hôdíjakat
a rendelet hatálybalépését követô elsô alkalommal törté-
nô mérôleolvasás utáni fogyasztásra lehet alkalmazni. 

A (4) bekezdés szerint e rendeletet a hatálybalépése-
kor fennálló – az R. hatálya alá tartozó – jogviszonyokra
is alkalmazni kell.
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Melléklet az 57/2006. (IX. 18.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 84/2005. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete

A lakossági (háztartási) célú távhô-szolgáltatási díjak

A)  Általános díjtételek

B)  Választható díjtételek

* A legmagasabb hatósági ár, amely az általános forgalmi adót nem tartalmazza.
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Megnevezés Mértékegység Díjtételek áfa nélkül*

I. Közüzemi szerzôdésben meghatározott légtérfogat 
esetén – 4. § (1) bekezdés a) pont szerint – alkalmazott 
díjtételek 

1. Alapdíjak

a) Fûtési alapdíj Ft/légm3/év 414,36

b) Vízfelmelegítési alapdíj Ft/légm3/év 53,88  

c) Melegvíz-alapdíj Ft/légm3/év 243,84

d) Együttes alapdíj A (a + b) Ft/légm3/év 468,24

e) Együttes alapdíj B (a + c) Ft/légm3/év 658,20

2. Hôdíj Ft/GJ 1 589

II. Közüzemi szerzôdésben lekötött hôteljesítmény 
esetén – 4. § (1) bekezdés b) pont szerint – alkalmazott 
díjtételek 

1. Alapdíj Ft/MW/év 11 384 616

2. Hôdíj Ft/GJ 1 276

Megnevezés Mértékegység Díjtételek áfa nélkül*

I. A 3. § (3) bekezdése szerint választható díjtételek

1. Alapdíjak

a) Fûtési alapdíj Ft/légm3/év 124,32

b) Vízfelmelegítési alapdíj Ft/légm3/év 16,20

c) Melegvíz-alapdíj Ft/légm3/év 206,16

d) Együttes alapdíj A (a + b) Ft/légm3/év 140,52

e) Együttes alapdíj B (a + c) Ft/légm3/év 330,48

2. Hôdíj Ft/GJ 2 615



Budapest Fôváros Közgyûlése (a továbbiakban: Fôvá-
rosi Közgyûlés) a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) be-
kezdésében kapott felhatalmazás alapján az Ötv. 79. § 
(2) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a 80. § (1) be-
kezdésben foglaltak, továbbá az Ötv. 80/B. §-ának, vala-
mint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 108. §-ának végrehajtásaként, a Fôvárosi Önkor-
mányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy.
rendelet, a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy.
rendelet, valamint a Budapest Fôváros Önkormányzata
és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége
elôkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának
rendjérôl szóló 50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. rendelet mó-
dosítására az alábbi rendeletet alkotja.

1. § 

(1) A Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet (a továbbiakban:
Vr.) 6. §-ának (1) bekezdésében, az „Áht. 116. §-ának
(8) bekezdésében” szövegrész helyébe „Áht. 116. §-ának
8. pontjában” kifejezés lép.

(2) A Vr. 6. §-ának (2) bekezdésében, a „szervezeti
egységeire megbontva” szövegrész helyébe a „szervezeti
egységeire, továbbá az egyes vagyonkezelôkre meg-
bontva” szövegrész lép.

2. §

A Vr. 7. §-ának (2) bekezdésében, „az önkormány-
zati vagyonkezelô szervek vezetôi” szövegrész helyébe
„a vagyonkezelôk” kifejezés lép.

3. §

A Vr. 13. §-a és alcíme helyébe az alábbi rendelke-
zések lépnek, továbbá a Vr. 13/A. §-ának számozása
12/A. §-ra változik: 

„Vagyonkezelés 

13. §

Az önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adása:
a) közfeladat átadásához kapcsolódóan, az Ötv.

80/A–80/B. §-a alapján (a továbbiakban: köz-
feladat átadásához kapcsolódó vagyonkezelés),

b) az a) pont alá nem tartozó egyéb módon, az Ötv.
64. § (8) bekezdése alapján (a továbbiakban: egyéb
jellegû vagyonkezelés)

történhet.

Közfeladat átadásához kapcsolódó vagyonkezelés

13/A. §

Az önkormányzati vagyon közfeladat átadásához kap-
csolódó vagyonkezelésbe adására és az ebbôl a célból
vagyonkezelésben lévô önkormányzati vagyonra ezen
címben foglaltakat kell alkalmazni.

13/B. §

(1) A Fôvárosi Közgyûlés, az Önkormányzat tulajdo-
nában lévô korlátozottan forgalomképes és forgalomké-
pes vagyonának ezen rendelet 4–5. §-aiban meghatáro-
zott körére – a (2) bekezdésben meghatározott kivételek-
kel – önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódó
vagyonkezelést létesíthet. 

(2) A vagyonkezelési szerzôdést a Fôvárosi Közgyûlés
döntése alapján, az Önkormányzat képviseletében a fô-
polgármester írja alá. 

(3) A vagyonkezelôi jog nem létesíthetô önkormány-
zati lakóépületre és vegyes rendeltetésû épületre, illetve
társasházban lévô önkormányzati lakásra, és nem lakás
céljára szolgáló helyiségre. 

13/C. §

(1) A vagyonkezelôi jog – a (2) bekezdésben meghatá-
rozott kivétellel – vagyonkezelési szerzôdés megkötésével
keletkezik.

1644 FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2006. szeptember 18.

Budapest Fôváros Közgyûlésének

58/2006. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról



(2) Ingatlanra vonatkozó vagyonkezelôi jog létrejötté-
hez – az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI.
törvény 16. § a) pontja és az Áht. 105/A. § (7) bekezdése
értelmében – az ingatlan-nyilvántartásba történô bejegy-
zés is szükséges.

13/D. §

(1) A közfeladatot átvállaló vagyonkezelôt – ha jog-
szabály másként nem rendelkezik – megilletik a tulaj-
donos jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei 
– ideértve a számvitelrôl szóló 2000. évi C. törvény sze-
rinti könyvvezetési és beszámolókészítési kötelezettséget
is – azzal, hogy a vagyont nem idegenítheti el, továbbá
nem terhelheti meg, és a vagyonkezelôi jogot harmadik
személyre nem ruházhatja át.

(2) A vagyonkezelô köteles:
a) viselni a vagyonhoz kapcsolódó terheket,
b) teljesíteni az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos

nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettséget,
c) a vagyonkezelésébe vett vagyon után elszámolt és a

bevételekben megtérülô értékcsökkenés összegének
felhasználásáról évente elszámolni,

d) teljesíteni a vagyonkezelési szerzôdésben vállalt,
illetve jogszabály alapján fennálló egyéb kötele-
zettségeket.

(3) A vagyonkezelô a vagyonkezelési szerzôdés alap-
ján gyakorolja a tulajdonost a polgári jogi kapcsolatok-
ban megilletô jogokat és teljesíti a tulajdonos ilyen köte-
lezettségeit.

(4) A vagyonkezelôi jog ugyanazon vagyontárgyra 
– meghatározott hányadok szerint – több vagyonkezelôt
is megillethet. Ilyen esetben a vagyontárgy birtoklásá-
nak, használatának szabályait, az egyes vagyonkezelôket
megilletô jogokat és kötelezettségeket a vagyonkezelési
szerzôdéseknek részletesen és egymástól egyértelmûen
elkülönítve kell tartalmazniuk.

13/E. §

(1) A vagyonkezelô köteles gondoskodni az önkor-
mányzati vagyon értékének megôrzésérôl, állagának
megóvásáról, üzemképes állapotának fenntartásáról.

(2) A vagyonkezelô a vagyonkezelése alatt álló önkor-
mányzati vagyonnal rendeltetésszerûen, az általában 
elvárható gondossággal köteles gazdálkodni. Az e köte-
lezettsége megszegésével okozott kárért az Önkormány-
zatnak a polgári jog általános szabályai szerint tartozik
felelôsséggel.

13/F. §

(1) A vagyonkezelôi jogot – a 13/G. §-ban szabályo-
zott kijelölés esetét kivéve – nyilvános pályázat (a továb-
biakban: pályázat) útján, ellenérték fejében lehet meg-
szerezni, és gyakorolni. 

(2) A pályázat kiírásáról a Fôvárosi Közgyûlés dönt.

(3) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell az önkor-
mányzattól átvállalt közfeladatok ellátására vonatkozó
törvényi elôírások szerint a pályázó személyi és szakmai
felkészültségével kapcsolatos elvárásokat, az ellátás biz-
tonságát szavatoló tényezôket, valamint az Ötv. 80/A. §
(7) bekezdésben meghatározott vagyon esetén a sajátos
védettség szempontjait, illetôleg az ellátás színvonalának
emelését szolgáló befektetések szükségességét.

(4) A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejû-
leg igazolnia kell, hogy nem áll csôd-, felszámolási el-
járás vagy végelszámolás alatt, és nincs olyan lejárt ese-
dékességû köztartozása, valamint az Önkormányzat felé
3 hónapnál régebbi tartozása, amelyek megfizetésére
nem kapott halasztást, valamint teljesítenie kell mindazt,
amit törvény a pályázat benyújtásának feltételeként hatá-
roz meg.

(5) A pályázat lebonyolításának eljárási rendjét a 
Fôvárosi Önkormányzat és szervei, valamint intézményei
Versenyeztetési Szabályzata tartalmazza.

13/G. §

(1) Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes 
és forgalomképes vagyonának vagyonkezelôi jogát kije-
löléssel szerezheti meg az önkormányzati közfeladatot 
átvállaló

a) más helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok
társulása,

b) az Önkormányzat vagy több önkormányzat, illetve
kisebbségi önkormányzat többségi tulajdonában
lévô gazdasági társaság és közhasznú társaság, il-
letôleg állam és önkormányzat közös alapításában
mûködô gazdasági társaság vagy az állam több-
ségi részesedésével létrehozott gazdasági társaság,
közhasznú társaság, ha ezek a szervezetek a köz-
feladat ellátását az Önkormányzat számára nem
üzletszerû vállalkozási tevékenységként végzik, az-
zal a feltétellel, hogy az állami vagy az önkormány-
zati többségi tulajdon a vagyonkezelési szerzôdés
megszûnéséig fennáll.

(2) A vagyonkezelôi jog kijelöléssel kizárólag ingyene-
sen szerezhetô meg.
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13/H. §

(1) A vagyonkezelési szerzôdést írásba kell foglalni.

(2) A vagyonkezelési szerzôdésnek a törvény által
elôírtakon, valamint az általános szerzôdési tartalmi kel-
lékeken kívül – figyelembe véve az adott vagyontárgy 
sajátos jellegét, valamint az ahhoz kapcsolódó önkor-
mányzati közfeladatot – tartalmaznia kell különösen az
alábbiakat:

a) a vagyonkezelô által kötelezôen ellátandó önkor-
mányzati közfeladatot és ellátható egyéb tevékeny-
ségeket, 

b) a vagyonkezeléssel érintett vagyoni kör pontos
megjelölését, 

c) a vagyonkezelô által a feladatai ellátásához alvál-
lalkozók, illetôleg közremûködôk igénybevételére,
és ezzel összhangban a vagyonkezelésbe adott va-
gyon birtoklására, használatára vonatkozó korlá-
tozó rendelkezéseket,

d) a közfeladat ellátása érdekében a vagyonkezelésbe
adott eszközöknek az Önkormányzat számviteli
nyilvántartási adataival megegyezô tételes jegyzé-
két értékével együtt, azon belül a kötelezô önkor-
mányzati feladathoz kapcsolódó vagyon megjelö-
lését,

e) a vagyonkezelésbe adott vagyonnal való gazdálko-
dásra vonatkozó rendelkezéseket, és a vagyonnal
való vállalkozás feltételeit,

f) a vagyonkezelôi jog megszerzésének ellenértékét,
illetve kijelölés esetén az ingyenesség tényét,

g) a vagyonkezelésbe vett vagyon tekintetében az ön-
kormányzati vagyonnal kapcsolatos nyilvántartási
és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének
módját és formáját,

h) az Önkormányzat költségvetését megilletô – a va-
gyonkezelésébe adott vagyon kezelésébôl szár- 
mazó – befizetések teljesítésére, a vagyonkezelésbe
adott vagyonnal történô elszámolásra vonatkozó
rendelkezéseket,

i) a szerzôdés teljesítésének biztosítására vonatkozó
rendelkezéseket, mellékkötelezettségeket és egyéb
biztosítékokat,

j) a vagyonkezelésbe adott vagyonnal való mérhe-
tôen eredményes gazdálkodásra vonatkozó elôírá-
sokat,

k) az elszámolási kötelezettség tartalmát, ideértve a
vagyonnal való folyamatos, valamint a vagyonke-
zelôi jog megszûnése következtében fennálló elszá-
molást, továbbá az Áht. 105/B. § (1) g) pontjában
meghatározott, az Önkormányzat költségvetését
megilletô bevételek, illetve a költségek és a ráfordí-
tások elkülönítésének módját,

l) annak rögzítését, hogy a vagyonkezelô a Fôvárosi
Önkormányzat és szervei, valamint intézményei
Versenyeztetési Szabályzatát megismerte és magá-
ra nézve kötelezô érvényûnek ismeri el,

m) ingatlan esetében a környezetkárosítást kizáró nyi-
latkozatot, amelynek értelmében a vagyonkezelô
felel a károsodástól mentes környezeti állapot
megôrzéséért,

n) a vagyonkezelési szerzôdés idôtartamát,
o) a szerzôdés megszûnése esetén a felek által teljesí-

tendô szolgáltatásokat, beleértve az ilyenkor szük-
séges elszámolást is,

p) amennyiben jogszabály a vagyonkezelési szerzôdés
hatálybalépését valamely szerv vagy személy hoz-
zájárulásához köti, a szerzôdés mellékleteként az
adott nyilatkozatot.

(3) Amennyiben a vagyonkezelôi jog megszerzésének
és gyakorlásának ellenértéke meghatározott pénzösszeg,
azt a vagyonkezelési szerzôdésben foglaltaknak megfele-
lôen egy összegben vagy meghatározott rendszeresség-
gel kell megfizetni.

(4) Az ellenértékként végzett tevékenység hónapokban
vagy években meghatározott idôtartamra esô, pénzben
kifejezett értékét a vagyonkezelési szerzôdésnek tartal-
maznia kell. Ellenértékként végzett tevékenységnek mi-
nôsül különösen: a vagyonkezelésbe vett vagyontárgyak
értékcsökkenését meghaladóan végzett, azok értékét
növelô felújítás, beruházás, továbbá az üzemeltetési költ-
ségek körébe nem tartozó állagvédelem.

(5) A (4) bekezdés szerint elvégzett tevékenység érté-
két a vagyonkezelônek bizonylatokkal – így különösen
elôzetes tételes költségvetéssel és számlákkal – kell iga-
zolnia, és arról a vagyonkezelési szerzôdésben megha-
tározott módon és gyakorisággal, de legalább évente a
Fôvárosi Közgyûlés részére be kell számolnia. A fôpol-
gármester – a Fôpolgármesteri Hivatal közremûködésé-
vel – köteles a beruházás helyszínén az elvégzett munká-
kat ellenôrizni.

(6) Amennyiben a vagyonkezelôi jog megszerzésének,
illetve gyakorlásának ellenértéke részben vagy egészben
a vagyonkezelésbe vett vagyontárgyon végzett, (4) bekez-
dés szerinti tevékenység, a vagyonkezelési szerzôdésben
rögzíteni kell, hogy az Önkormányzat az e tevékenység-
gel összefüggô általános forgalmi adó fizetési kötelezett-
ségét áthárítja a vagyonkezelôre.

13/I. §

(1) A vagyonkezelésben lévô  önkormányzati vagyon
bérbeadására ezen rendelet 15–15/L. §-ait, továbbá a
Fôvárosi Önkormányzat és szervei, valamint intézményei
Versenyeztetési Szabályzata elôírásait azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy a bérbeadással kapcsolatos jogo-
kat (így pl. a versenyeztetési eljárás kiírása, lebonyolí-
tása, eredményének megállapítása, a bérleti szerzôdés
megkötése stb.) a vagyonkezelô gyakorolja.
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13/J. §

(1) A vagyonkezelôt, a vagyonkataszter hiteles vezeté-
se érdekében – ezen rendelet szabályai szerint – adat-
szolgáltatási kötelezettség terheli az Önkormányzat felé. 

(2) A vagyonkezelô, a vagyonkezelési szerzôdés idô-
tartama alatt haladéktalanul köteles tájékoztatni az 
Önkormányzatot: 

a) ha ellene csôd- vagy felszámolási eljárás, helyi 
önkormányzatnál adósságrendezési eljárás indult,

b) ha végelszámolási eljárás kezdeményezésére, vagy
a jogutód nélküli megszüntetésre irányuló bírósági
vagy hatósági intézkedésre került sor,

c) ha 3 hónapnál régebbi köztartozása van, és annak
megfizetésére nem kapott halasztást, 

d) mindazokról a változásokról, amelyekkel kapcsola-
tos tájékoztatási kötelezettséget jogszabály, vagy a
vagyonkezelési szerzôdés elôírja.

13/K. §

(1) A vagyonkezelôt megilletô jogok gyakorlását, 
annak szabályszerûségét, célszerûségét az Áht. 105/B. §
(4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a fôpol-
gármester – a Fôpolgármesteri Hivatal közremûködésé-
vel – ellenôrzi.

(2) A tulajdonosi ellenôrzés célja az önkormányzati
vagyonnal való gazdálkodás vizsgálata, ennek keretében
különösen: az önkormányzati vagyonnyilvántartás hite-
lességének, teljességének és helyességének biztosítása,
továbbá a jogszerûtlen, szerzôdésellenes, vagy a tulajdo-
nos érdekeit sértô, illetve az Önkormányzatot hátrányo-
san érintô vagyongazdálkodási intézkedések feltárása és
a jogszerû állapot helyreállítása.

13/L. §

(1) A fôpolgármester, illetve a Fôpolgármesteri Hiva-
tal a tulajdonosi ellenôrzés keretében jogosult:

a) az ellenôrzött szerv fôvárosi önkormányzati tulaj-
donba tartozó, vagyonkezelésében álló ingatlan
területére belépni,

b) az ellenôrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és
más dokumentumokba, elektronikus adathordozón
tárolt adatokba – a külön jogszabályokban megha-
tározott adat- és titokvédelmi elôírások betartá-
sával – betekinteni, azokról másolatot, kivonatot,
illetve tanúsítványt készíttetni,

c) az ellenôrzött vagyonkezelô vezetôjétôl és bármely
alkalmazottjától írásban vagy szóban felvilágosí-
tást, információt kérni.

(2) A fôpolgármester, illetve a Fôpolgármesteri Hiva-
tal a tulajdonosi ellenôrzés során köteles:

a) jogait úgy gyakorolni, hogy az ellenôrzött vagyon-
kezelô tevékenységét és rendeltetésszerû mûködését
a lehetô legkisebb mértékben zavarja,

b) tevékenységének megkezdésérôl az ellenôrzött va-
gyonkezelô vezetôjét az ellenôrzés megkezdése
elôtt legalább 15 nappal tájékoztatni, 

c) megállapításait tárgyszerûen, a valóságnak meg-
felelôen ellenôrzési jelentésbe foglalni és a jelen-
téstervezetet, valamint a végleges jelentést az 
ellenôrzött vagyonkezelô vezetôjének megküldeni.

13/M. §

(1) Az ellenôrzött vagyonkezelô, illetve képviselôje 
jogosult:

a) az ellenôrzési cselekményeknél jelen lenni,
b) az ellenôrzés megállapításait megismerni, a jelen-

téstervezetre észrevételt tenni.

(2) Az ellenôrzött vagyonkezelô, illetve képviselôje kö-
teles:

a) az ellenôrzés végrehajtását elôsegíteni, abban
együttmûködni,

b) az ellenôrzést végzô részére szóban vagy írásban a
kért tájékoztatást, felvilágosítást, nyilatkozatot meg-
adni, a dokumentációkba a betekintést biztosítani,

c) az ellenôrzést végzô kérésére a rendelkezésre bo-
csátott dokumentáció (iratok, okmányok, adatok)
teljességérôl nyilatkozni,

d) az ellenôrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges
egyéb feltételeket megteremteni,

e) az ellenôrzés megállapításai, javaslatai alapján tett
intézkedéseirôl az Önkormányzatot tájékoztatni.

13/N. §

A fôpolgármester az adott évben elvégzett tulajdonosi
ellenôrzésének legfontosabb megállapításairól, össze-
foglaló jelentésben – a tárgyévet követô év március 
31-ig – tájékoztatja a Fôvárosi Közgyûlést. 

13/O. §

(1) A vagyonkezelési szerzôdés megszûnésére az Áht.
105/C. § szabályai az irányadók.

(2) A vagyonkezelési szerzôdés részleges megszûnése,
vagy a vagyonkezelési szerzôdés hatálya alá tartozó
vagyontárgyak körének megváltozása esetén a vagyon-
kezelô a változás bekövetkezésétôl számított nyolc napon
belül köteles kezdeményezni a szerzôdés módosítását.
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Egyéb jellegû vagyonkezelés

13/P. §

(1) Egyéb jellegû vagyonkezelésbe adásra és az ilyen
vagyonkezelésben lévô önkormányzati vagyonra ezen cím-
ben foglaltakat – a 19/A. §-ában, valamint a 22. § (2)–(8)
bekezdésében foglalt eltérésekkel – kell alkalmazni.

(2) Egymilliárd forint együttesen számított forgalmi
értékig – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – 
a Tulajdonosi Bizottság dönt a forgalomképes ingó és 
ingatlan vagyon e § szerinti vagyonkezelésbe adásáról,
feltéve, hogy az együttesen vagyonkezelésbe adott va-
gyontárgyak egyikének egyedi forgalmi értéke sem 
haladja meg az 500 millió forintot. Egyéb esetben dön-
tésre a Fôvárosi Közgyûlés jogosult.

(3) Amennyiben az önkormányzati vagyon e § szerinti
vagyonkezelésbe adása nem jogszabályon alapuló kizá-
rólagos jog alapján történik, úgy a vagyonkezelésbe
adás során a közbeszerzésekrôl szóló 2003. évi CXXIX.
törvény (a továbbiakban: Kbt.) szabályai figyelembe-
vételével kell eljárni, mely esetben döntésre a Fôvárosi
Önkormányzat és szervei Közbeszerzési Szabályzatának
megfelelôen, a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és
Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv.
Kgy. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) alapján hatás-
körrel rendelkezô szerv jogosult, a Tulajdonosi Bizottság
elôzetes hozzájárulásával.

(4) Vagyonkezelési szerzôdés – a vagyonkezelés tekin-
tetében kizárólagos joggal rendelkezô szervek kivételé-
vel – csak olyan szervvel köthetô, amely a szerzôdésben
vállalja a szerzôdést biztosító mellékkötelezettségek
(óvadék, készfizetô kezesség) és/vagy a vagyonkezelés
idôtartamára felelôsségbiztosítás kikötését.

(5)  Az ezen § szerinti vagyonkezelési szerzôdés vállal-
kozási, vagy megbízási típusú lehet.

(6) A vagyonkezelési szerzôdésekben az önkormányzati
döntést figyelembe véve meg kell határozni az ellenôrzés-
sel kapcsolatos eljárást, az ellenôrzési jogosítványokat és
rendelkezni kell az ellenôrzés végrehajtásáról.

(7) A vagyonkezelési szerzôdés célja hozam (osztalék,
részesedés) elérése, és/vagy a vagyonérték megtartása,
illetve elérése, és/vagy vagyongyarapodás elérése. A va-
gyonkezelési szerzôdésben a felek megállapodhatnak az
értékesítésbôl befolyt árbevétel vagy hozam megosztásá-
ban, illetve meghatározott hányadának a vagyonkezelô
szerv részérôl – a Vagyongazdálkodás Irányelveivel
összhangban történô – befektetésében.

(8) A vagyonkezelô a kezelésében, használatában lévô
önkormányzati vagyonnal – az önkormányzati kötelezô
feladatellátás sérelme nélkül – a vonatkozó jogszabályok
és ezen rendelet, valamint a vagyonkezelési szerzôdés ke-
retei között gazdálkodik.

(9) A vagyonkezelô köteles teljesíteni az általa va-
gyonkezelt vagyon tulajdonosát terhelô pénzügyi kötele-
zettségeket.

(10) Ha a vagyonkezelô létesítô okirata, vagy jogsza-
bály másként nem rendelkezik, gazdálkodása körében

a) 100 millió forint egyedi forgalmi értéket el nem
érôen – az SZMSZ 6. számú melléklete szerint ille-
tékes szakbizottság hozzájárulásával – a Tulajdo-
nosi Bizottság,

b) 100 millió forint értékhatárt elérôen vagy megha-
ladóan a Fôvárosi Közgyûlés 

engedélyével alapíthat gazdasági és közhasznú társasá-
got, szerezhet gazdasági és közhasznú társaságban érde-
keltséget.”

4. §

(1) A Vr. 14. §-ának alcíme az alábbi szöveggel egé-
szül ki:

[…], „továbbá az önkormányzati vagyon megterhelése”

(2) A Vr. 14. § (1) bekezdésének „átruházni, áten-
gedni” szövegrésze helyébe az „átruházni, átengedni,
megterhelni (a zálogjoggal való megterhelést kivéve),”
szövegrész lép.

(3) A Vr. 14. § az alábbi új (3) bekezdéssel egészül ki,
egyúttal a jelenlegi (3) bekezdés számozása (4) bekez-
désre változik:

„(3) Az Önkormányzat ingyenes vagy kedvezményes
vagyonszerzése esetében, az ezen rendelet 17. §-ában
foglalt kivétellel 

a) 200 millió forint egyedi forgalmi értéket el nem
érôen a Tulajdonosi Bizottság, az SZMSZ 6. számú
melléklete szerint illetékes szakmai bizottság hoz-
zájárulásával, 

b) 200 millió forint egyedi forgalmi értéket elérôen
vagy azt meghaladóan a Fôvárosi Közgyûlés 

határoz.”

(4) A Vr. 14. §-ának (4) bekezdésében „az Európai
Közösséget létrehozó Szerzôdés 87. cikkének (1) bekez-
dése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról
és a regionális támogatási térképrôl szóló 85/2004. 
(IV. 19.) Korm. rendelet alapján” szövegrész helyébe 
„a vonatkozó jogszabályoknak megfelelôen” szövegrész
lép.
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5. §

A Vr. 15/L. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„15/L. §

(1) Nem kell alkalmazni a versenyeztetés szabályait az
önkormányzati vagyon értékesítése, vagy hasznosítása
során, ha:

a) a vagyon forgalmi értéke nem éri el a mindenkori
költségvetési törvényben meghatározott értékha-
tárt, vagy

b) az Áht. a versenyeztetés alól kivételt enged, vagy
c) az Áht. versenyeztetési szabályainak alkalmazása

alól törvény ad felmentést.

(2) A tulajdonosi jogok gyakorlója a (1) bekezdésben
meghatározott esetekben is elrendelheti versenyeztetési
eljárás lefolytatását.”

6. §

(1) A Vr. 20. §-a elé az alábbi alcím kerül: 

„Az önkormányzati társaságok feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlása”

(2) A Vr. 20. § (1) bekezdésének e) és g) pontjai 
helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„e) a felügyelôbizottság tagjai és a könyvvizsgáló, 
továbbá az igazgatóság tagjai, és az ügyvezetô(k) meg-
bízása, visszahívása, illetve díjazásának megállapítása,
kivéve, ha a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi 
IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 37. §-a alapján a tár-
saság létesítô okirata másként rendelkezik.”

„g) a társaság vezérigazgatójának, ügyvezetô igaz-
gatójának megbízása, visszahívása, felmentése, munka-
bérének megállapítása, kivéve, ha a társaság alapító
okirata másként rendelkezik.”

7. §

A Vr. 21. §-ának (1) bekezdésében, a „(4)–(6) bekez-
désében” szövegrész helyébe a „(3)–(5) bekezdésében”
szövegrész lép.

8. §

A Vr. 22. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„22. §

(1) Az Önkormányzat kizárólag betéti társaság kül-
tagja, korlátolt felelôsségû társaság, közhasznú társaság
tagja és részvényes lehet.

(2) Az Önkormányzat tulajdonában álló, az éves va-
gyongazdálkodási irányelvekben nevesített és a különbö-
zô csoportokba sorolt portfólió vagyonnal kapcsolatos
portfóliókezelési tevékenységet kizárólag e rendelet 
3. számú melléklete 5. pontjának elsô franciabekezdésé-
ben megjelölt gazdasági társaság láthatja el, megbízási
típusú vagyonkezelési szerzôdés alapján – annak keretei
között – az alábbi vagyonelemek (társasági részesedé-
sek) tekintetében:

a) a „stratégiai” besorolású portfólió vagyon,
b) az „üzleti” besorolású portfólió vagyon (ideértve a

végelszámolás és felszámolás alatt álló gazdasági
társaságokban meglévô önkormányzati részesedé-
seket is) körében az „üzleti megtartandó” portfólió
vagyon, továbbá az „üzleti értékesítendô” port-
fólió vagyon közül azon társasági részesedések,
melyek a megbízási típusú vagyonkezelési szerzô-
désben nevesítésre kerültek.

(3) A forgalomképes önkormányzati portfólió vagyon
tekintetében a – (7) bekezdésben meghatározottak kivéte-
lével és a 23. §-ban meghatározott eltérésekkel – az
alábbiak az irányadóak:

a) az egymilliárd forint egyedi forgalmi értéket elérô
vagy azt meghaladó forgalomképes önkormányzati
portfólió vagyon felett a Fôvárosi Közgyûlés gya-
korolja a tulajdonosi jogokat,

b) az egymilliárd forint egyedi forgalmi értéket el nem
érô forgalomképes önkormányzati portfólió vagyon
felett – a (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel – 
a Tulajdonosi Bizottság gyakorolja a tulajdonosi
jogokat.

(4) Az 500 millió forint egyedi forgalmi értéket el nem
érô forgalomképes önkormányzati portfólió vagyon ese-
tén a Tulajdonosi Bizottság a (2) bekezdés szerint meg-
bízási típusú vagyonkezelési szerzôdést köt, azonban 
az önkormányzati portfólió vagyon feletti rendelkezésre
ebben az esetben is kizárólag a Tulajdonosi Bizottság jo-
gosult.

(5) A (2) bekezdés szerinti megbízási típusú vagyon-
kezelési szerzôdés alapján a portfóliókezelô:

– javaslatot tesz a Tulajdonosi Bizottságnak az ön-
kormányzati portfólió vagyon feletti rendelkezésre,

– a Tulajdonosi Bizottság megbízása alapján elô-
készíti az önkormányzati portfólió vagyon feletti
rendelkezéssel kapcsolatos tulajdonosi döntéseket
és jogügyleteket, és közremûködik azok lebonyolí-
tásában.

(6) A 10. § (5)–(6) bekezdése szerinti értékesítés ese-
tén egymilliárd-hatszázmillió forint együttesen számított
forgalmi értékig az értékesítésrôl, illetve a megbízási
típusú vagyonkezelési szerzôdés megkötésérôl a Tulajdo-
nosi Bizottság dönt, feltéve, hogy az együttesen értékesí-
tett, egy adott gazdasági társaságban meglévô társasági
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részesedések egyedi forgalmi értéke nem haladja meg az
egymilliárd forintot.

(7) A portfóliókezelôt az általa vagyonkezelt, társasági
részesedésekbôl álló portfólióval összefüggésben – ha a
vagyonkezelési szerzôdés másként nem rendelkezik –
nem illeti meg javaslattételi jog a társaságok által meg-
választandó, illetve kijelölendô vezetô tisztségviselôk,
felügyelôbizottsági tagok és a könyvvizsgáló személyére. 

(8) A Tulajdonosi Bizottság köteles folyamatosan figye-
lemmel kísérni és ellenôrizni a portfóliókezelési tevékeny-
séget. Ennek érdekében teljes körû betekintést nyerhet a
portfóliókezelô ezzel kapcsolatos irataiba, részletes írás-
beli jelentést, beszámolót, elszámolást kérhet – a szerzô-
désben meghatározott körben –, ellenôrizheti a megkötött
szerzôdéseket, vizsgálhatja a portfóliókezelô hitelességét,
konkrét ügyeket vizsgálhat meg. A Tulajdonosi Bizottság
az ellenôrzés, vizsgálat eredményérôl évente, illetve szük-
ség szerint beszámol a Fôvárosi Közgyûlésnek.”

9. §

(1) A Vr. 23. § (1) bekezdésének „értékesítésére 
– amennyiben azok nem tartoznak” szövegrésze helyébe
az „értékesítésében való közremûködésre – amennyiben
az nem tartozik” szövegrész lép.

(2) A Vr. 23. §-a az alábbi új (2) bekezdéssel egészül
ki, egyúttal a jelenlegi (2)–(6) bekezdésének számozása
(3)–(7) bekezdésre változik:

„(2) Amennyiben azonban a tôzsdén jegyzett különbö-
zô értékpapírok (részvénycsomag) értékesítése nem ezen
rendelet 3. számú melléklete 5. pontjának elsô franciabe-
kezdésében megjelölt gazdasági társaság közremûködése
útján történik, a Kbt. szabályai figyelembevételével kell
eljárni. Ebben az esetben a részvénycsomag értékesítésé-
ben közremûködô tanácsadó kiválasztásáról dönteni a
Fôvárosi Önkormányzat és szervei Közbeszerzési Sza-
bályzatának megfelelôen, az SZMSZ alapján hatáskörrel
rendelkezô szerv jogosult, a Tulajdonosi Bizottság elôze-
tes hozzájárulásával.” 

(3) A Vr. 23. §-ának átszámozott (4) bekezdése helyé-
be az alábbi rendelkezés lép:

„(4) Tôzsdén jegyzett különbözô értékpapírok értéke-
sítése esetén a Fôvárosi Közgyûlés dönt a (2) bekezdés
szerinti közbeszerzési eljárás eredményének megállapí-
tásáról és a befektetési vállalkozással kötendô (tanács-
adói) keretszerzôdés megkötésérôl, továbbá legkésôbb a
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáig,
valamint a keretszerzôdés hatálya alatt, idôszakonként
köteles megállapítani az értékesítés minimális árfolya-
mát és az értékesítés esetleges egyéb feltételeit.” 

(4) A Vr. 23. §-ának átszámozott (5) bekezdésében a
„pályázatot” kifejezés helyébe „közbeszerzési eljárást”
kifejezés lép.

(5) A Vr. 23. §-ának átszámozott (7) bekezdésében a
„(2) bekezdés” szövegrész helyébe „(3) bekezdés” szö-
vegrész lép.

10. §

(1) A Vr. 24. § (4) bekezdése az alábbi új 3/A. pont-
tal egészül ki:

„3/A. Egyéb jellegû vagyonkezelés: minden olyan 
vagyonkezelési tevékenység, ami nem kapcsolódik köz-
feladat átadásához.”

(2) A Vr. 24. § (4) bekezdése az alábbi új 21/A. pont-
tal egészül ki: 

„21/A. Közfeladat átadásához kapcsolódó vagyonke-
zelés: olyan vagyongazdálkodási tevékenység, amelynek
elsôdleges célja az önkormányzati feladatellátás, vala-
mint az önkormányzati költségvetési szervek mûködési
feltételeinek hatékony biztosítása, a vagyon állagának és
értékének megôrzése, védelme, értékének növelése.”

(3) A Vr. 24. § (4) bekezdése az alábbi új 37/A. pont-
tal egészül ki:

„37/A. Portfóliókezelô: olyan, megbízási típusú 
vagyonkezelést végzô vagyonkezelô, aki/amely az önkor-
mányzati portfólió vagyon feletti rendelkezéssel kap-
csolatos tanácsadást, javaslattételt lát el, valamint az
önkormányzati portfólió vagyon feletti rendelkezés elô-
készítését és lebonyolítását végzi.”

11. §

(1) A Vr. 1. számú mellékletének
– II. fejezet második bekezdésében a „kezelésre át-

adott” kifejezés helyébe „vagyonkezelésbe adott”
kifejezés lép;

– 1.2.3. pontjának bevezetô mondatában, a „kezelés-
re átadott” kifejezés helyébe a „vagyonkezelésbe
adott” kifejezés lép.

(2) A Vr. 2. számú mellékletének címe helyébe az
alábbi kifejezés lép:

„Önkormányzati társaságok”

(3) A Vr. 3. számú mellékletének címe helyébe az
alábbi kifejezés lép:

„Kizárólagos joggal rendelkezô önkormányzati 
társaságok”
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(4) A Vr. 3. számú melléklete 5. pontjának bevezetô
mondatában a „13. §-ában” szövegrész helyébe a „13/P. §
(2) bekezdésében” szövegrész lép.

(5) A Vr. 3. számú melléklete 6. pontjának bevezetô
mondatában a „13/A. §-ában” szövegrész helyébe a
„12/A. §-ában” szövegrész lép.

12. §

Budapest Fôváros Önkormányzata és intézményei
beruházási és felújítási tevékenysége elôkészítésének,
jóváhagyásának, megvalósításának rendjérôl szóló
50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. rendelet (a továbbiakban:
Br.) 7. § (5) bekezdése az alábbi utolsó mondattal egé-
szül ki:  

(5) […] „Indokolt esetben a beruházás/felújítás kivi-
telezésének lebonyolítója is kiválasztható. Ez esetben a
lebonyolítói szerzôdés pénzügyi ütemezésének és a kifi-
zethetôség feltételeinek követnie kell a beruházási/felújí-
tási feladat megvalósításának tervezett, illetve tényleges
ütemét.” 

13. §

(1) A Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködé-
si Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. ren-
delet (a továbbiakban: SZMSZ) 45. § (3)–(6) bekezdései
helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(3) Ha a képviselô bizottság tagja, a tiszteletdíja 
az alapdíjon felül – több bizottsági tagság esetén is – 
az alapdíj 45%-ával növekszik.

(4) A bizottság elnökének, a tanácsnoknak a tisztelet-
díja az alapdíjon felül – több tisztség, bizottsági tagság
esetén is – az alapdíj 90%-ával növekszik.

(5) A bizottság nem képviselô tagjának tiszteletdíja az
alapdíj 45%-a.

(6) A kötelezettségeit megszegô (így pl. a tárgyhó-
napban a Közgyûléseken történô szavazások több mint
25%-ában igazolatlanul részt nem vevô) képviselô
megállapított tiszteletdíja legfeljebb 25%-kal, maximum
12 havi idôtartamra csökkenthetô, illetôleg természetbeni
juttatása ugyanilyen idôtartamra megvonható a Jogi 
Bizottság eseti döntésével. Ismételt kötelezettségszegés
esetén a csökkentés, illetve a megvonás újra megállapít-
ható.”

(2) Az SZMSZ 46. §-a helyébe az alábbi rendelkezé-
sek lépnek:

„46. §

A képviselôt és a bizottság nem képviselô tagját a 
következô természetbeni juttatások illetik meg:

a) az önkormányzat közigazgatási területén a tömeg-
közlekedési eszközök igénybevételére jogosító uta-
zási bérlet, 

b) a Fôvárosi Közlöny elôfizetése.”

14. §

(1) Az SZMSZ 5. számú melléklete „II. A Közgyûlés
által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke”
fejezet „Valamennyi bizottságra vonatkozó általános
hatáskör” cím 7. pontjának elsô franciabekezdése helyé-
be az alábbi rendelkezés lép:

„– a Tulajdonosi Bizottság döntéséhez a 27/1995. 
(V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 14. § (1) bekezdésében meg-
határozott esetekben, 100 millió forint egyedi forgalmi
értéket el nem érôen.

27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 14. § (2)”

(2) Az SZMSZ 5. számú melléklete „II. A Közgyûlés
által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke” 
fejezet „Valamennyi bizottságra vonatkozó általános 
hatáskör” címe az alábbi új franciabekezdésekkel egé-
szül ki:

„– a Tulajdonosi Bizottság döntéséhez, a 27/1995. 
(V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 13/P. § (10) bekezdés a) pont-
jában meghatározott esetekben, 100 millió forint egyedi
forgalmi értéket el nem érôen,”

27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 13/P. § (10) a)

– a Tulajdonosi Bizottság döntéséhez a 27/1995. 
(V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 14. § (3) bekezdés a) pont-
jában meghatározott esetekben, az Önkormányzat in-
gyenes vagy kedvezményes vagyonszerzése tekintetében,
200 millió forint egyedi forgalmi értéket el nem érôen.

27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 14. § (3) a)”

(3) Az SZMSZ 5. számú melléklete „II. A Közgyûlés
által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke” fe-
jezet „JOGI BIZOTTSÁG” cím 4. pontja helyébe az
alábbi rendelkezés lép: 

„4. A képviselôcsoportok által elôterjesztett javas- 
lat alapján dönt a közgyûlési szavazások több mint 
25%-ában részt nem vevô képviselôk hiányzásának iga-
zolásáról, továbbá a kötelezettségeit megszegô képviselô
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tiszteletdíjának maximum 12 havi idôtartamú csökken-
tésérôl, illetôleg a természetbeni juttatás ugyanilyen 
idôtartamú megvonásáról.

1994. évi LXIV. tv. 17. § (2)”

(4) Az SZMSZ 5. számú melléklete „II. A Közgyûlés
által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke” 
fejezet „KIEMELT FEJLESZTÉSEK BIZOTTSÁGA”
cím 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9. A Tulajdonosi Bizottság döntését követôen, a
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 14. § (1) bekezdésé-
ben meghatározott esetekben, 100 millió forint egyedi
forgalmi értéket el nem érôen a kiemelt fejlesztések te-
kintetében, mint az SZMSZ 6. számú melléklete szerinti
illetékes bizottság jár el.

27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 14. § (2)”

(5) Az SZMSZ 5. számú melléklete „II. A Közgyûlés
által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke” fe-
jezet „TULAJDONOSI BIZOTTSÁG” cím 15–16. pont-
jai helyébe az alábbi új 15–19. pontok lépnek, egyúttal 
a jelenlegi 17–28. pontok számozása 20–32. pontokra
változik:

„15. Dönt a forgalomképes ingó és ingatlan vagyon
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 13/P. §-a szerinti 
vagyonkezelésbe adásáról – egymilliárd forint együttesen
számított forgalmi értékig – feltéve, hogy az együttesen
vagyonkezelésbe adott vagyontárgyak egyikének egyedi
forgalmi értéke sem haladja meg az 500 millió forintot.

27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 13/P. § (2) 

16. Elôzetes hozzájárulási jogot gyakorol, amennyi-
ben az önkormányzati vagyon 27/1995. (V. 15.) Fôv.
Kgy. rendelet 13/P. §-a szerinti vagyonkezelésbe adása a
Kbt. szabályai figyelembevételével kell, hogy történjen.

27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 13/P. § (3) 

17. Dönt a 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 13/P. §
(10) a) pontjában meghatározott esetekben, 100 millió
forint egyedi forgalmi értéket el nem érôen.

27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 13/P. § (10) a)

18. Dönt a 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 14. §
(1) bekezdésében meghatározott esetekben, 100 millió
forint egyedi forgalmi értéket el nem érôen, az SZMSZ 
6. számú melléklete szerint illetékes szakmai bizottság
hozzájárulásával.

27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 14. § (2)”

19. Dönt a 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 14. §
(3) bekezdés a) pontjában meghatározott esetekben, az
Önkormányzat ingyenes vagy kedvezményes vagyonszer-
zése tekintetében, 200 millió forint egyedi forgalmi érté-
ket el nem érôen.

27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 14. § (3) a)”

(6) Az SZMSZ 5. számú melléklete „II. A Közgyûlés
által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke” fe-
jezet „TULAJDONOSI BIZOTTSÁG” cím 29–32. pont-
jai helyébe az alábbi új 33–37. pontok lépnek, egyúttal 
a jelenlegi 33–36. pontok számozása 38–41. pontokra
változik:

„33. A portfólió vagyon tekintetében gyakorolja a tu-
lajdonosi jogokat az egymilliárd forint egyedi forgalmi
értéket el nem érô forgalomképes önkormányzati vagyon
felett a 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 22. § (4) be-
kezdésben foglaltakra tekintettel, továbbá a 27/1995. 
(V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 22. § (7) bekezdésében meg-
határozottak és a közüzemi tevékenységet ellátó társasá-
gok kivételével, valamint a 23. §-ban foglalt eltérésekkel.

27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 22. § (3) b)

34. 500 millió forint egyedi forgalmi értéket el nem
érô forgalomképes önkormányzati portfólió vagyon ese-
tén a 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 22. § (2) be-
kezdése szerint vagyonkezelési szerzôdést köt.

27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 22. § (4) 

35. A portfólió vagyon tekintetében dönt a 27/1995.
(V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 10. § (5)–(6) bekezdése sze-
rinti értékesítés esetén egymilliárd-hatszázmillió forint
együttesen számított forgalmi értékig az értékesítésrôl,
illetve a megbízási típusú vagyonkezelési szerzôdés meg-
kötésérôl, feltéve, hogy az együttesen értékesített, egy
adott gazdasági társaságban meglévô társasági részese-
dések egyedi forgalmi értéke nem haladja meg az egy-
milliárd forintot.

27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 22. § (6)

36. Folyamatosan figyelemmel kíséri és ellenôrzi a
portfóliókezelési tevékenységet. Ennek érdekében teljes
körû betekintést nyerhet a portfóliókezelô ezzel kapcsola-
tos irataiba, részletes írásbeli jelentést, beszámolót, 
elszámolást kérhet – a szerzôdésben meghatározott 
körben –, ellenôrizheti a megkötött szerzôdéseket, vizsgál-
hatja a portfóliókezelô hitelességét, konkrét ügyeket vizs-
gálhat meg. Az ellenôrzés, vizsgálat eredményérôl évente,
illetve szükség szerint beszámol a Fôvárosi Közgyûlésnek.

27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 22. § (8)

37. Amennyiben a tôzsdén jegyzett különbözô érték-
papírok (részvénycsomag) értékesítése a Kbt. szabályai
figyelembevételével kell, hogy történjen, a részvénycso-
mag értékesítésében közremûködô tanácsadó kiválasztá-
sa tekintetében elôzetes hozzájárulási jogot gyakorol.

27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 23. § (2)”

(7) Az SZMSZ 6. számú melléklete „II. Foglalkozta-
táspolitikai Bizottság” fejezet 1. pontjában a „rendelet
13. § (6) bekezdés a) pontjában” szövegrész helyébe a
„rendelet 13/P. § (10) bekezdés a) pontjában” szöveg-
rész lép.
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(8) Az SZMSZ 6. számú melléklete „XI. Pénzügyi 
Bizottság” fejezetében a „rendelet 13. § (6) bekezdés 
a) pontja, a 14. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a
„rendelet 13/P. § (10) bekezdés a) pontja, a 14. § (2) és
(3) bekezdése” szövegrész lép.

(9) Az SZMSZ 6. számú melléklete „XVI. Kiemelt
Fejlesztések Bizottsága” fejezetében a „rendelet 14. § 
(2) bekezdése” szövegrész helyébe a „rendelet 14. § 
(2) és (3) bekezdése” szövegrész lép.

(10) Az SZMSZ 7. számú melléklete „A Közgyûlés
által a fôpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke”
fejezet „XIII. Vagyongazdálkodás” cím az alábbi új 
4., 5., 6. pontokkal egészül ki, egyúttal a jelenlegi 4., 5.,
6., 7. pontok számozása 7., 8., 9., 10. pontokra változik:

„4. Ellenôrzi – a Fôpolgármesteri Hivatal közremû-
ködésével – a vagyonkezelésbe adott önkormányzati
vagyonon a 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 13/H. §
(4) bekezdése szerint, a vagyonkezelô által elvégzett 
beruházásokat. 

27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 13/H. § (5)

5. Ellenôrzi – a Fôpolgármesteri Hivatal közremûkö-
désével – a vagyonkezelôt megilletô jogok gyakorlását,
annak szabályszerûségét, célszerûségét az Áht. 105/B. §
(4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 13/K. § (1)

6. Az adott évben elvégzett tulajdonosi ellenôrzésének
legfontosabb megállapításairól, összefoglaló jelentésben
– a tárgyévet követô év március 31-ig – tájékoztatja a
Fôvárosi Közgyûlést. 

27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 13/N. §”

(11) Az SZMSZ 1. számú melléklete helyébe e rende-
let melléklete lép.

15. §

(1) Ezen rendelet – a (2)–(3) bekezdésekben foglaltak
kivételével – 2007. január 1. napján lép hatályba.

(2) Ezen rendelet 13. §-a és 14. § (3) bekezdése 2006.
október 1. napján lép hatályba.

(3) Ezen rendelet 1. § (1) bekezdése; 4–6. §-ai; 11. §
(2)–(3) bekezdése; 12. §-a; 14. §-ának (1) bekezdése, 
(2) bekezdésével módosított SZMSZ 5. számú melléklet
„Valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör”
cím 7. pontját kiegészítô új második franciabekezdése,
(4) bekezdése, az (5) bekezdésével módosított SZMSZ 
5. számú melléklet TULAJDONOSI BIZOTTSÁG cím
új 18–19. pontjai; (9) és (11) bekezdése a kihirdetés nap-
ján lép hatályba.

(4) Ezen rendelet kihirdetésének napján hatályát vesz-
ti a Vr. 14. §-ának (2) bekezdésében a „valamint az ön-
kormányzati vagyon megterhelése (a zálogjoggal való
megterhelést kivéve), továbbá az ingyenes vagy kedvez-
ményes önkormányzati vagyonszerzés esetében – e ren-
delet 17. §-ában, valamint 21. § (4) bekezdésében foglalt
kivételekkel” szövegrész, valamint a 24. § (4) bekezdés
7/A. pontja.

(5) 2007. január 1. napján hatályát veszti 
a) a Vr. 21. § (2) bekezdése, egyúttal a Vr. 21. §

(3)–(6) bekezdéseinek számozása (2)–(5) bekez-
désre változik;

b) A Vr. 21. § átszámozott (2) bekezdésébôl a követ-
kezô szöveg: „illetve a szerzôdéses vagyonkezelés-
be adásról”;

c) a Vr. 24. § (4) bekezdésének 25/A., 33., 34., 35.
pontja;

d) a Vr. 1. számú mellékletének
– 1.1.2. pontjában a „kezelésre átadott” és a „va-

gyonkezelésbe vett” kifejezések;
– 2.1.1.–2.1.7. pontjaiban a „vagyonkezelônként,”

kifejezés.

(6) Ezen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépésük-
kor folyamatban lévô ügyekben is alkalmazni kell.

(7) A Vr. szerinti bármilyen jellegû vagyonkezelésre
irányuló tevékenységet végzô  szervezetek, vagyonkeze-
lési tevékenységüket 2007. június 31-ét követôen kizá-
rólag a Vr. hatályos szabályai szerint megkötött vagyon-
kezelési szerzôdés birtokában folytathatják. 

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A javaslat a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendeletet (a továb-
biakban: Vr.), a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és
Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv.
Kgy. rendeletet (a továbbiakban: SZMSZ), valamint a
Budapest Fôváros Önkormányzata és intézményei beru-
házási és felújítási tevékenysége elôkészítésének, jóvá-
hagyásának, megvalósításának rendjérôl szóló 50/1998.
(X. 30.) Fôv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Br.) módo-
sítását célozza. 

2006. szeptember 18. FÔVÁROSI KÖZLÖNY 1653



A módosítás oka elsôsorban az, hogy a Vr. ezáltal 
felelhet meg az Állami Számvevôszéknek „Budapest 
Fôváros Önkormányzatánál a vagyonnal való gazdálko-
dás szabályszerûségének és tervszerûségének ellenôrzé-
sérôl” 2005 decemberében készült számvevôi jelenté-
sében (a továbbiakban: ÁSZ jelentés) megfogalmazott
javaslatoknak, valamint a Fôvárosi Közigazgatási Hiva-
tal levelében is megfogalmazott azonos tartalmú felveté-
seknek. 

Másrészt, 2007. január 1-jével lép hatályba a helyi ön-
kormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továb-
biakban: Ötv.), az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény, és az ingatlan-nyilvántartásról szóló
1997. évi CXLI. törvény módosításáról szóló 2005. évi
XCII. törvény önkormányzati vagyonnal kapcsolatos,
közfeladat átadásához kapcsolódó vagyonkezelôi jog lé-
tesítésére vonatkozó szabályozása, amely felhatalmazást
ad a helyi önkormányzatoknak a vagyonkezelôi jog 
megszerzése, gyakorlása, valamint a vagyonkezelés el-
lenôrzése részletes szabályainak rendeleti szintû szabá-
lyozására.

Mindezeken kívül több, a részletes indokolásban pon-
tosan hivatkozott – jelenleg hatályos, valamint 2007. 
január 1-jén hatályba lépô – jogszabály is szükségessé
teszi a Vr. módosítását. Az SZMSZ módosítására a 
Vr. módosításával összefüggésben van szükség, a Br.
módosítását pedig egyes, kiemelten fontos nagyberu-
házási, felújítási feladatok gyorsítása, hatékonyabb meg-
valósítása indokolja. 

Részletes indokolás

Az 1–2. §-hoz

A módosítást az indokolja, hogy 2007. január 1-jén
hatályba lép az államháztartás szervezetei beszámolási
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása, amely
módosítja a vagyonkimutatás készítésére vonatkozó sza-
bályokat. 

Az 3. §-hoz

A vagyonkezelés két fajtáját ismeri a helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továb-
biakban: Ötv.) 2007. január 1-jétôl hatályos szövege:

a) egyrészt az Ötv. 80/A–80/B. §-aiban szabályozott,
közfeladat átadásához kapcsolódó vagyonkezelést
(az Önkormányzat kötelezô, és önként vállalt köz-
feladataihoz kapcsolódóan),

b) másrészt az Ötv. 64. § (8) bekezdése szerinti va-
gyonkezelést, amely a Vr.-ben az „Egyéb jellegû
vagyonkezelés” elnevezést kapja (ide tartozik pl. 
a portfóliókezelés és a „hagyományos” ingatlanva-
gyon-kezelés is).

Az Ötv. 80/B. §-a felhatalmazást ad a helyi önkor-
mányzatoknak a közfeladat átadásához kapcsolódó, a va-
gyonkezelôi jog megszerzése, gyakorlása, valamint a 
vagyonkezelés ellenôrzése részletes szabályainak rende-
leti szintû szabályozására.

Az egyéb jellegû vagyonkezelés szabályai a vagyon-
kezelés korábbi szabályainak pontosításán alapulnak.
Ilyen jellegû vagyonkezelést létesíteni azonban – a köz-
beszerzésekrôl szóló 2003. évi CXXIX. törvény alap- 
ján – közbeszerzési eljárás lefolytatását követôen, vagy
jogszabályon alapuló kizárólagos joggal rendelkezô
szervezettel lehetséges.

A 4. §-hoz

A módosítás célja egyrészt a normaszöveg egyszerû-
sítése, pontosítása. Másrészt az ingyenes, kedvezményes
vagyonszerzés esetén az Önkormányzat érdekeinek érvé-
nyesítése kevésbé szigorú szabályokkal is biztosítható,
ezért indokolt az erre vonatkozó szabályokat külön be-
kezdésbe foglalni.

Az 5. §-hoz

A módosítás célja az Áht. 108. § (1) bekezdésében
foglaltaknak, valamint az Állami Számvevôszék és a 
Fôvárosi Közigazgatási Hivatal javaslatainak való meg-
felelés.

A 6. §-hoz

A módosítás célja egyrészt az, hogy az Önkormányzat
tulajdonában lévô társaságokra vonatkozó általános 
szabályok a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabili-
tációs Zrt.-re vonatkozó szabályoktól formailag is elkü-
lönüljenek. Másrészt 2006. július 1-jén hatályba lépett 
a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 
(a továbbiakban: új Gt.), ezért az új Gt.-re vonatkozó 
hivatkozásokat kell szerepeltetni a Vr.-ben.

A 7. §-hoz

A módosítás jogtechnikai jellegû pontosítást tartalmaz.

A 8. §-hoz

A módosítás oka egyrészt az, hogy a portfólió va-
gyonra vonatkozó vagyonkezelési szabályok az „egyéb
jellegû vagyonkezelés” általános szabályaitól eltérô sza-
bályozást igényelnek, másrészt az, hogy a nem tôzsdei
portfólió vagyon vagyonkezelésére vonatkozó szabá-
lyok tekintetében így kíván eleget tenni a Javaslat az

1654 FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2006. szeptember 18.



Ötv. 9. § (3) bekezdésében foglalt, az önkormányzati ha-
táskör átruházását szabályozó elôírásoknak. 

A 9. §-hoz

A módosítást az indokolja, hogy ne keveredjenek a
közbeszerzési és a versenyeztetési eljárás fogalmai. 
A portfóliókezelô kiválasztására – amennyiben nem ren-
delkezik kizárólagos joggal – csak közbeszerzési eljárás
lefolytatásával kerülhet sor.

A 10. §

(1) bekezdéséhez

A fogalom meghatározására a közfeladat átadásához
kapcsolódó vagyonkezeléstôl való elhatárolás érdekében
van szükség.

(2) bekezdéséhez

A fogalom az Ötv. 2007. január 1. napján hatályba lé-
pô, speciális vagyonkezelésre vonatkozó szabályai miatt
került meghatározásra. 

(3) bekezdéséhez

Az új fogalom meghatározásának oka az Ötv. 9. § 
(3) bekezdésében foglalt, az önkormányzati hatáskör át-
ruházását szabályozó elôírásoknak, valamint e rendelet
egyéb jellegû vagyonkezelésre vonatkozó elôírásainak
való megfelelés.

A 11. §-hoz

A módosítások a Vr. mellékleteire vonatkoznak, a Vr.
törzsszövegében bekövetkezett változások átvezetését
célozzák.

A 12. §-hoz

A Fôvárosi Önkormányzat által elhatározott beruhá-
zási/felújítási feladatok egy része igen összetett, több
szakma bevonását igényli, komoly pénzügyi ráfordítás
és részben külsô támogatás mellett valósul meg. A kivi-
telezést megelôzô, illetve a kivitelezéssel összefüggô
feladatok sokrétûsége (pl. tervpályázat, építési és szak-
hatósági engedélyeztetési eljárások, különbözô közbe-
szerzési eljárás lefolytatása stb.) és idôigénye indokolttá
tehetik, hogy már az elôkészítés szakaszában kerüljön

kiválasztásra a kivitelezés lebonyolítója, ily módon biz-
tosítva azt, hogy vegyen részt már a terveztetés, terv-
egyeztetés, engedélyeztetés folyamatában is. Ez egyben
a kivitelezés során megvalósítandó feladatok egyértel-
mûbb, pontosabb meghatározása mellett a lebonyolítói
közremûködés és felelôsség fokozottabb érvényesítését
is biztosítja. A beruházási rendelet tervezett módosítása
ugyanakkor – bár megengedi a lebonyolító kiválasztását
a kivitelezés teljes szakaszára –, a szerzôdéskötés felté-
teleként köti meg azt, hogy az kizárólag a költségvetés-
ben megtervezett ütemezés és ténylegesen elvégzett
munka szerint kerülhessen kifizetésre, azaz, amennyiben
esetlegesen az elôkészítô munka befejezését követôen az
adott feladat tényleges megvalósítására nem kerülne sor,
úgy ez bontó feltételként jelentkezik.

A 13. §-hoz

A polgármesteri tisztség egyes kérdéseirôl és az ön-
kormányzati képviselôk díjazásáról szóló 1994. évi
LXIV. törvénynek a képviselôk díjazására vonatkozó
egyes rendelkezései 2006. október 1-jei hatállyal mó-
dosulnak, és ezeknek a módosításoknak az SZMSZ-ben
való átvezetését tartalmazza a javaslat.

A 14. §-hoz

E § a Vr. módosításával, valamint az önként vállalt
feladatkörök aktualizálásával kapcsolatos SZMSZ mó-
dosításokat tartalmazza.

A 15. §

(1)–(3) bekezdéséhez

Ezek a bekezdések a rendelet hatálybalépésére vo-
natkozó szabályokat tartalmazzák. A Vr. és az SZMSZ 
módosításának „háromlépcsôs” hatálybalépését az teszi
szükségessé, hogy a közfeladat átadásához kapcsolódó
vagyonkezelésre vonatkozó törvényi-kormányrendeleti
szabályozás is 2007. január 1-jén lép hatályba, a Vr. és
az SZMSZ egyes rendelkezések hatálybalépésére azon-
ban – a jelenleg hatályos magasabb szintû jogszabályok-
nak való megfelelés miatt – a lehetô leghamarabb szük-
séges, míg a polgármesteri tisztség egyes kérdéseirôl és
az önkormányzati képviselôk díjazásáról szóló 1994. évi
LXIV. törvény módosított rendelkezései 2006. október
1-jétôl hatályosak. A Br. vonatkozásában pedig a Fôvá-
rosi Önkormányzat érdeke kívánja meg azt, hogy ne csak
a rendelet kihirdetését követôen induló, hanem a már 
folyamatban lévô ügyekre alkalmazható legyen. 
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Az 58/2006. (IX. 18.) Fôv. Kgy. rendelet melléklete 
A Szervezeti és Mûködési Szabályzat 1. számú melléklete

A Közgyûlés önként vállalt önkormányzati feladatai

1. A Fôvárosi Pályaválasztási Tanácsadót önkormányzati intézményként a pályaválasztási feladatok elvégzésére fenn-
tartja;

2. Nappali melegedôk fenntartása a szociálisan rászorultak számára;
3. Utcai szociális munkavégzés a hajléktalanok ellátása keretében;
4. Idôskorúak gondozóházának fenntartása;
5. „Budapest Start” támogatás az újszülöttek részére;
6. A fôvárosi romák szociális segítése a Cigányház Romano-Kher fenntartásával;
7. Fogyatékkal élôk számítógéppel való ellátása pályázat útján;
8. Az információtechnológiai eszközök szélesebb körû lakossági hozzáférésének biztosítása pályázati rendszerben;
9. Nagyobb forgalmú helyeken nyilvános internetelérési helyek biztosítása;

10. Társasházas és szövetkezeti lakóépületek felújításának támogatása.

(4)–(5) bekezdéséhez

E módosítások jogtechnikai jellegûek: egyrészt egyes
rendelkezések hatályon kívül helyezésre kerülnek a sza-
bályozás más §-ba helyezése miatt, másrészt egyes §-ok
hatályon kívül helyezése miatt változik az utánuk követ-
kezô §-ok számozása, továbbá egyes rendelkezések más
§-ba helyezése miatt az eredeti helyükön hatályon kívül
helyezésre kerülnek.

(6) bekezdéséhez

A javaslat átmeneti rendelkezéseket nem tartalmaz,
valamennyi szabályát a hatálybalépésükkor folyamatban
lévô ügyekben is alkalmazni kell, mivel a magasabb szin-
tû jogszabályoknak való megfelelés ezt teszi szükségessé.

(7) bekezdéséhez

E § türelmi idôt biztosít a Vr. alapján bármilyen va-
gyonkezelési jellegû tevékenységet végzô szervezetek-
nek, hogy szerzôdéssel rendezzék tényleges vagyon-
kezelési tevékenységüket. E türelmi idô eredménytelen
elteltét követôen azonban már nem lesznek jogosultak a
vagyonkezelôi jog gyakorlására.
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