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Budapest Főváros Közgyűlése a Magyar Köztársaság 
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskö-
rében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladat-
körében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A közterület- és városrésznevek megállapításáról, va-
lamint azok jelöléséről szóló 9/1989. (1990. I. 31.) Főv. 
Tan. rendelet 18. § (1) bekezdése hatályát veszti, ezzel 
egyidejűleg a (2)-(3) bekezdések számozása (1)-(2) be-
kezdésekre változik.

2. §

A helyi iparűzési adóról szóló 21/1991. (IX. 5.) Főv. 
Kgy. rendelet 2. § (8) bekezdésének második mondata 
(„A kedvezmény igénybevételének feltétele a fejlesztési 
cél és költségvetés előzetes jóváhagyása az Esélyegyen-
lőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottság 
által.”) hatályát veszti.

3. §

A fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományozá-
sáról szóló 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet 4-4/A. §-ai 
helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„4. § (1) A „Pro Urbe Budapest” díj, a „Budapestért” 
díj, a „Zalabai Gábor díj – A Budapestiek Esélyegyen-
lőségéért”, a „Fővárosért Emlékzászló”díj, a „Dr. Bar-
na Sándor Emlékérem – A Főváros Közbiztonságáért” 
díj, a „Csengery Antal Díj, a „Papp László Budapest-
Sportdíj”és a „Bárczy István Díj” adományozására ja-
vaslatot tehetnek:

– Budapest Főváros Közgyűlése tagjai,
– Budapest Főváros Közgyűlése bizottságai,
– a kerületi önkormányzatok képviselő-testületei,
– a fővárosi kisebbségi önkormányzatok képvise lő- 

tes tületei,
– a kerületi kisebbségi önkormányzatok képviselő-

testületei, továbbá
– a „Zalabai Gábor díj - A Budapestiek Esélyegyen-

lőségéért” díj tekintetében a Szociális Szakmai 
Szövetség is, illetve

– a „Bárczy István Díj” tekintetében a fővárosi 
fenntartású közoktatási intézmények vezetői, dol-
gozói, tanulói és ezek szervezetei is.

(2) A „Főváros Szolgálatáért” díjra javaslatot tehet a 
főpolgármester és a főjegyző.

4/A. § (1) A „Pro Urbe Budapest” díj adományozá-
sáról a Fővárosi Közgyűlés dönt a díszpolgári cím ado-
mányozását előkészítő ideiglenes bizottság előterjeszté-
se alapján.

(2) A „Budapestért” díj, a „Zalabai Gábor díj - A Bu-
dapestiek Esélyegyenlőségéért” díj, a „Fővárosért Em-
lékzászló” díj, a „Dr. Barna Sándor Emlékérem - A Fő-
város Közbiztonságáért” díj, a „Csengery Antal Díj” és 
a „Papp László Budapest-Sportdíj” adományozásáról a 
Fővárosi Közgyűlés dönt a főpolgármester előterjeszté-
se alapján.

(3) A „Bárczy István Díj” adományozásáról a Fővá-
rosi Közgyűlés dönt az Oktatási Bizottság előterjeszté-
se alapján.

(4) A „Főváros Szolgálatáért” díj adományozásáról 
saját kezdeményezésre, illetőleg a főjegyző javaslatára 
a főpolgármester dönt.”

4. §

(1) A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő sze-
mélyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények for-
máiról, azok igénybevételéről szóló 30/1993. (VIII. 1.) 
Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Szr.) 5/A. § (6) be-
kezdésének „Az intézmény vezetője a megállapodás egy 
példányát 15 napon belül megküldi a főpolgármester-
nek.” mondata helyébe „Az intézmény vezetője a meg-
állapodás egy példányát 15 napon belül megküldi a 
főpolgármesternek, aki intézkedik a megállapodások 
nyilvántartásba vételéről.” mondat lép.

(2) Az Szr. 5/A. § (10) bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:

„(10) Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képvi-
selője az intézményvezető (8) bekezdés szerinti dönté-
sét vitatja, az erről szóló értesítés kézhezvételétől számí-
tott nyolc napon belül a főpolgármesterhez panasszal 
fordulhat. Ilyen esetben a főpolgármester határozat-
tal dönt.”

(3) Az Szr. 5/B. § (8) bekezdése helyébe az alábbi ren-
delkezés lép:

„(8) Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képvise-
lője az intézményvezető 5/B. § (3) bekezdés, valamint a 
(7) bekezdés c) pontja szerinti döntését vitatja, az erről 

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
 58/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelete

egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról
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szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon be-
lül a főpolgármesterhez fordulhat jogorvoslatért. Ilyen 
esetben a főpolgármester határozattal dönt.”

(4) Az Szr. 5/C. § (9) bekezdése helyébe az alábbi ren-
delkezés lép:

„(9) Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képvise-
lője az intézményvezető (4) bekezdés, valamint a (8) be-
kezdés szerinti döntését vitatja, az erről szóló értesítés 
kézhezvételétől számított nyolc napon belül a főpolgár-
mesterhez fordulhat jogorvoslatért. Ilyen esetben a fő-
polgármester határozattal dönt.”

(5) Az Szr. 7. § (1) bekezdésének „Egészségügyi és 
Szociálpolitikai Bizottsága” szövegrésze hatályát veszti, 
12. § (3) bekezdésének „a Fővárosi Közgyűlés Egészség-
ügyi és Szociálpolitikai Bizottságához” szövegrésze he-
lyébe pedig „a főpolgármesterhez” szövegrész lép.

(6) Az Szr. 6. sz. mellékletében szereplő megállapo-
dás-minta 21. pontjának „illetve az átruházott hatáskör-
ben eljáró Fővárosi Közgyűlés Egészségügyi és Szoci-
álpolitikai Bizottsága” szövegrész hatályát veszti, a 23. 
pont „Főpolgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Ügyosz-
tályára” szövegrésze helyébe pedig a „Főpolgármesteri 
Hivatalnak” szövegrész lép.

5. §

(1) A főváros városképe és történelme szempontjából 
meghatározó épített környezet védelméről szóló 54/1993. 
(1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Ékvr.) 
15. § (2) bekezdésében a „Kulturális, Városképvédelmi, 
valamint Várostervezési és Fejlesztési Bizottsága együt-
tesen” szövegrész hatályát veszti, a 15. § (5) bekezdésé-
nek helyébe pedig az alábbi rendelkezés lép:

„(5) A beérkezett pályázatokat a főjegyző javaslatára 
a Közgyűlés bírálja el.”

(2) Az Ékvr. 16. § (2) bekezdésének „A 15. § (5) be-
kezdésben megjelölt bizottságok határozzák meg” szö-
vegrész helyébe „A Közgyűlés határozza meg” szöveg-
rész lép, a 16. § (5) bekezdés „a bíráló bizottságok, 
szükség esetén mások” szövegrésze helyébe pedig „a 
Főpolgármesteri Hivatal” szövegrész lép.

6. §

A Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában 
lévő önkormányzati bérlakások eladásának feltételeiről 
szóló 33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet  4. § (2) be-
kezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép, a 9. § (1) be-
kezdésének „illetve a 4. § (2) bekezdésében rögzített Bi-
zottság” szövegrésze pedig hatályát veszti: 

„(2) Az (1) bekezdésben rögzített lakások elidegeníté-
séről a Közgyűlés dönt.”

7. §

A vásárcsarnokokról, piacokról szóló 37/1994. (VI. 
24.) Főv. Kgy. rendelet 3. § (7) bekezdésének „az illeté-
kes bizottság” szövegrésze helyébe „a Gazdasági Bizott-
ság” szövegrész, 5. §-ának „a Kereskedelmi és Turiszti-
kai Bizottság” szövegrésze helyébe „a főpolgármester” 
szövegrész, 9. §-ának „27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rende-
let” szövegrésze helyébe pedig a „hatályos fővárosi ön-
kormányzati rendelet” szövegrész lép.

8. §

A főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII. 1.) 
Főv. Kgy. rendelet 4. sz. mellékletének II. fejezete helyé-
be az alábbi rendelkezések lépnek: 

„II.

A FTOM összetétele
Elnöke: A Főpolgármester által kijelölt személy
Társelnöke: A Főpolgármester felkérésének elfogadása 
esetén a fővárosi kormányhivatal képviselője
Elnökhelyettese: A Főpolgármesteri Hivatal Városüze-
meltetési Főosztályának vezetője
Titkára: A Főpolgármesteri Hivatal Városüzemeltetési 
Főosztályának vezetője által kijelölt személy
Tagjai:

– Főpolgármesteri Hivatal érintett szervezeti egysé-
geinek vezetője

– Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. vezérigazgató-
ja

– Budapesti Közlekedési Zrt. vezérigazgatója
– Fővárosi Szállítási Tanácsadó Kft. vezetője
– Fővárosi Közterület-felügyelet vezetője
– BRFK Közbiztonsági igazgató
– Budapesti Helyőrség Parancsnokság képviselője
– Országos Mentőszolgálat Budapesti Mentőszerve-

zete képviselője
– Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság képviselője
– MÁV Zrt. Budapesti Területi Igazgatóság képvise-

lője
– VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. képviselője
– mindazon érintett szervek képviselői, akiknek a 

munkacsoportban való részvételét a főpolgármes-
ter szükségesnek ítéli.

A Munkacsoport titkársági feladatait a Főpolgár-
mesteri Hivatal Városüzemeltetési Főosztálya látja el.”

9. §

(1) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő köz-
területek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 
20.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Ktr.) 4. § (1) be-
kezdés j) pontjában „az Egészségügyi és Szociálpolitikai 
Bizottság” szövegrész helyébe „a főpolgármester” szö-
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vegrész, „az 5. § (7)-(8) bekezdése” szövegrész helyébe 
pedig „az 5. § (4) bekezdése” szövegrész lép. 

(2) A Ktr. 4. § (2) bekezdésének „a Fővárosi Közgyű-
lés vagy a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság 
kétszer elutasította” szövegrésze helyébe a ”már kétszer 
elutasították” szövegrész lép. 

(3) A Ktr. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lép-
nek:

„5. § (1) A közterület-használati ügyekben – a (2) be-
kezdésben foglaltak kivételével – a főpolgármester dönt, 
határoz továbbá a közterület-használat és az egyéb el-
lenszolgáltatás értékarányossága kérdésében.

(2) A Fővárosi Közgyűlés dönt a 3 évet meghala-
dó időtartamú közterület-használati hozzájárulás kér-
désében.

(3) Naptári évenként a főpolgármester által kiírt pá-
lyázati eljárás keretében legfeljebb tíz darab I. kategó-
riás közterületi futó, kerékpáros és görkorcsolya sport-
esemény rendezhető meg.

(4) A főpolgármester által elfogadott éves közterüle-
ti futó, kerékpáros és görkorcsolya sportesemény nap-
tártervben, illetve a vonatkozó pályázat nyertesei között 
nem szereplő, I. kategóriába tartozó közterületi futó, 
kerékpáros és görkorcsolya verseny szervezőinek csak 
akkor adható közterület-használati hozzájárulás, ha a 
sportesemény nemzetközi rendezvényhez (VB, EB, Vi-
lágkupa) vagy kiemelkedő jelentőségű évfordulóhoz 
 kötődik. Az éves sportesemény naptártervben nem sze-
replő, II. és III. kategóriába tartozó közterületi futó, ke-
rékpáros és görkorcsolya verseny szervezőjének csak 
kivételes esetben, méltányosságból adható közterület-
használati  hozzájárulás.”

(4) A Ktr. 9. §-ának „19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. ren-
delet” szövegrésze helyébe a „hatályos fővárosi önkor-
mányzati rendelet” szövegrész lép; a 10/A. § (1) be-
kezdés „Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság 
(továbbiakban: Bizottság)” szövegrésze helyébe a „fő-
polgármester” szövegrész lép; a 10/A. § (2) bekezdésé-
nek „az (1) bekezdésben meghatározott testületek a köz-
terület-használati tulajdonosi hozzájárulás tárgyában” 
szövegrésze helyébe pedig „az (1) bekezdésben megha-
tározottak a közterület-használati hozzájárulás tárgyá-
ban” szövegrész lép.

(5) A Ktr. 10/E. § (1) bekezdésének, valamint a 10/F. § 
(1)-(2) és (5) bekezdéseinek „a Bizottság” szövegrészei 
helyébe mindenütt „a főpolgármester” szövegrész lép; a 
10/D. § (1) bekezdésének „és a Bizottság” szövegrésze 
pedig hatályát veszti.

(6) A Ktr. 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. 
melléklete lép.

10. §

A kerületi önkormányzatok által igénybe vehető, a 
szociális ellátás fejlesztésére szolgáló fővárosi támoga-
tásról, a Fővárosi Szolidaritási célú bizottsági keretről 
szóló 55/1997. (X. 17.) Főv. Kgy. rendelet címében, va-
lamint 1. § (1) bekezdésében szereplő „bizottsági” kife-
jezések hatályukat vesztik; az 5. § (2) bekezdésében „az 
Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság (továbbiak-
ban: Bizottság)” szövegrész helyébe „a Fővárosi Köz-
gyűlés” szövegrész lép; az 5. § (6) bekezdése hatályát 
veszti és ezzel egyidejűleg a jelenlegi (7)-(11) bekezdé-
sek számozása (6)-(10) bekezdésekre változik. 

11. §

A Fővárosi Önkormányzat közművelődési feladatai-
ról szóló 43/1998. (IX. 24.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (2) 
bekezdése hatályát veszti, ezzel egyidejűleg a (3) bekez-
dés számozása (2) bekezdésre változik. Hatályát veszti 
továbbá az 5. § (3) bekezdésének (átszámozást követő-
en (2) bekezdésének) „illetékes szakmai bizottsága” szö-
vegrésze is.

12. §

(1) Budapest Főváros Önkormányzata és intézmé-
nyei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésé-
nek, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szó-
ló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: 
Br.) 2. § (4) bekezdése hatályát veszti, egyidejűleg az (5)-
(12) bekezdések számozása (4)-(11) bekezdésekre vál-
tozik.

(2) A Br. 6/D. § (2) bekezdése helyébe az alábbi ren-
delkezés lép:

„(2) A keretek felosztásának jóváhagyására Buda-
pest Főváros Közgyűlése jogosult.”

(3) A Br. 8. § (1)-(3) bekezdései helyébe az alábbi ren-
delkezések lépnek, a 8. § kiegészül az alábbi új (4) be-
kezdéssel és ezzel egyidejűleg a jelenlegi (4)-(6) bekez-
dések számozása (5)-(7) bekezdésekre változik:

„(1) A célokmány jóváhagyására Budapest Főváros 
Közgyűlése jogosult 

a) az 50 millió Ft becsült értékhatárt elérő  vagy azt 
meghaladó, vagy 

b) az éves költségvetés jóváhagyására irányuló elő-
terjesztéssel egyidejűleg benyújtott valamennyi, 
vagy

c) az adott költségvetési évet túllépő kötelezettséget 
jelentő 

beruházás vagy felújítás esetén. 

Az adott költségvetési évet túllépő kötelezettséget je-
lentő beruházás vagy felújítás jóváhagyásához minősí-
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tett szavazattöbbség szükséges, mely egyben költségveté-
si kötelezettségvállalásnak minősül. Nem minősül adott 
költségvetési évet túllépő kötelezettséget jelentő beruhá-
zásnak vagy felújításnak, ha a beruházás vagy felújítás 
teljes költsége a tárgyévi költségvetési rendeletben ren-
delkezésre áll, azonban annak kifi zetésére részben vagy 
egészben csak a tárgyévet követő évben kerül sor. 

Az (1) bekezdés b) pontja szerinti döntéshozatal az 
50 millió Ft becsült értékhatárt el nem érő beruházá-
soknál vagy felújításoknál esetinek minősül, ezért az 
okirat esetleges későbbi módosítása során a 8. § (2) be-
kezdése szerint kell eljárni.

(2) A célokmány jóváhagyására 50 millió Ft becsült 
értékhatárt el nem érő – kivéve az éves költségvetéssel 
egyidejűleg benyújtott, vagy az adott költségvetési évet 
túllépő kötelezettséget jelentő – beruházásnál vagy fel-
újításnál a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság vélemé-
nyezését követően a Gazdasági Bizottság jogosult. 

(3) Az egyéb költségvetési szervek kizárólag intézmé-
nyi saját bevételből fi nanszírozott beruházásainál vagy 
felújításainál a célokmány jóváhagyására a Pénzügyi 
és Költségvetési Bizottság véleményezése és a Gazda-
sági Bizottság egyetértése alapján az intézmény vezető-
je jogosult, ha a beruházás vagy felújítás csak az adott 
költségvetési évben jelentkező kötelezettséget jelent a 
beruházó számára. A kiállított célokmányt meg kell kül-
deni a Főpolgármesteri Hivatalnak. Amennyiben a be-
ruházás megvalósítása kapcsán működési többletkölt-
ség-igény merül fel, úgy a célokmány jóváhagyásához a 
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság véleményezését kö-
vetően a Gazdasági Bizottság egyetértése is szükséges. 

(4) A jóváhagyásban részt vevő személyek az ügyre 
vonatkozó esetleges privát érdekeltségüket a szavazás 
előtt írásban kötelesek bejelenteni közgyűlési tárgya-
lás esetén a főpolgármestereknek, vagy bizottsági tár-
gyalás esetén az előterjesztést tárgyaló bizottság elnö-
kének, aki azt a szavazás előtt ismerteti, illetve annak 
ismertetéséről gondoskodik. Ha az ügyre vonatkozó pri-
vát érdekeltség az egyéb költségvetési szerv vezetője te-
kintetében merül fel, a célokmány jóváhagyására a (3) 
bekezdésben foglaltak helyett az (1)-(2) bekezdések ren-
delkezéseit kell alkalmazni.”

(4) A Br. 12. § (1)-(4) bekezdései helyébe az alábbi 
rendelkezések lépnek, egyidejűleg a (6) bekezdés számo-
zása (5) bekezdésre módosul:

„(1) Az engedélyokirat jóváhagyására Budapest Fő-
város Közgyűlése jogosult

a) az 50 millió Ft értékhatárt elérő vagy azt meghala-
dó, vagy

b) az éves költségvetés jóváhagyására irányuló elő-
terjesztéssel egyidejűleg benyújtott valamennyi, 
vagy

c) az adott költségvetési évet túllépő kötelezettséget 
jelentő

beruházás vagy felújítás esetén.

Az adott költségvetési évet túllépő kötelezettséget je-
lentő beruházás vagy felújítás jóváhagyásához mi-
nősített szavazattöbbség szükséges, mely egyben kö-
telezettségvállalásnak minősül. Nem minősül adott 
költségvetési évet túllépő kötelezettséget jelentő beruhá-
zásnak vagy felújításnak, ha a beruházás vagy felújítás 
teljes költsége a tárgyévi költségvetési rendeletben ren-
delkezésre áll, azonban annak kifi zetésére részben vagy 
egészben csak tárgyévet követő évben kerül sor. 

Az (1) bekezdés b) pont szerinti döntéshozatal az 
50 millió Ft becsült értékhatárt el nem érő beruházások-
nál vagy felújításoknál esetinek minősül, ezért az okirat 
esetleges későbbi módosítása során a 12. § (2) bekezdé-
se, illetve a 14. § (2) bekezdése szerint kell eljárni.

(2) Az engedélyokirat jóváhagyására a 15 millió Ft 
értékhatárt elérő és az 50 millió Ft értékhatárt el nem 
érő – kivéve az éves költségvetéssel egyidejűleg benyúj-
tott, vagy az adott költségvetési évet túllépő kötelezett-
séget jelentő – beruházásnál vagy felújításnál a Pénz-
ügyi és Költségvetési Bizottság véleményezését követően 
a Gazdasági Bizottság jogosult. 

(3) Az egyéb költségvetési szervek kizárólag intézmé-
nyi saját bevételből fi nanszírozott beruházásainál vagy 
felújításainál az engedélyokirat jóváhagyására a Pénz-
ügyi és Költségvetési Bizottság véleményezése és a Gaz-
dasági Bizottság egyetértése alapján az intézmény ve-
zetője jogosult, ha a beruházás vagy felújítás csak az 
adott költségvetési évben jelentkező kötelezettséget je-
lent a beruházó számára. A kiállított engedélyokira-
tot meg kell küldeni a Főpolgármesteri Hivatalnak. 
Amennyiben a beruházás megvalósítása kapcsán mű-
ködési többletköltség-igény merül fel, úgy az engedély-
okirat jóváhagyásához a Pénzügyi és Költségvetési Bi-
zottság véleményezését követően a Gazdasági Bizottság 
egyetértése is szükséges. 

(4) A jóváhagyásban részt vevő személyek az ügyre 
vonatkozó esetleges privát érdekeltségüket a szavazás 
előtt írásban kötelesek bejelenteni közgyűlési tárgyalás 
esetén a főpolgármestereknek, vagy bizottsági tárgya-
lás esetén az előterjesztést tárgyaló bizottság elnökének, 
aki azt a szavazás előtt ismerteti, illetve annak ismerte-
téséről gondoskodik. Ha az ügyre vonatkozó privát ér-
dekeltség az egyéb költségvetési szerv vezetője tekinte-
tében merül fel, az engedélyokirat jóváhagyására a (3) 
bekezdésben foglaltak helyett az (1)-(2) bekezdések ren-
delkezéseit kell alkalmazni.”
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(5) A Br. 17. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„17. § Ha a beruházás vagy felújítás megvalósítása 
pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás alapján, Bu-
dapest Főváros Önkormányzata pénzeszközeinek átadá-
sával történik, úgy – jogszabály eltérő rendelkezésének 
hiányában – a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás-
ban az e rendelet 18-21. §-aiban foglaltak megfelelő al-
kalmazásának, valamint a közbeszerzésekről szóló tör-
vény szabályai szerinti eljárás kötelezettségét rögzíteni 
kell. Amennyiben a pénzeszköz átadás-átvételi megálla-
podás tervezete nem az éves költségvetésről szóló előter-
jesztés benyújtásával egy időben került jóváhagyásra, 
úgy annak megkötésére – átruházott hatáskörben – a 
főpolgármester jogosult a jóváhagyott költségvetési elő-
irányzat erejéig. Ilyen esetben a főpolgármester dönté-
sét megelőzően be kell szerezni 50 millió Ft értékhatárt 
elérő, vagy meghaladó beruházás vagy felújítás esetén 
Budapest Főváros Közgyűlésének az egyetértését.”

13. §

Budapest főváros közterületein a taxiállomások lé-
tesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről 
szóló 59/1999. (XI. 18.) Főv. Kgy. rendelet 4. § (3) be-
kezdésének „a Fővárosi Közgyűlés Kereskedelmi és Tu-
risztikai Bizottság” szövegrésze helyébe „a főpolgár-
mester” szövegrész, az 5. § (3) bekezdés c) pontjának „a 
Főpolgármesteri Hivatal Közlekedési Ügyosztálynak” 
szövegrésze helyébe pedig „a Főpolgármesteri Hivatal-
nak” szövegrész lép.

14. §

A fővárosi közterület-felügyelet szervezetéről és fel-
adatairól szóló 74/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rende-
let 1. § (3) bekezdése kiegészül az alábbi mondattal: 
„…A Felügyelet kerületi alközpontjának létrehozásáról 
és működtetéséről szóló megállapodást – átruházott ha-
táskörben – a főpolgármester köti meg a kerületi képvi-
selő-testülettel.” 

15. §

A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Közterü-
let-felügyeletnél dolgozó köztisztviselőket megillető szo-
ciális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 63/2001. 
(X. 24.) Főv. Kgy. rendelet 2. §-a és 2/B. § (1) bekezdése 
helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„2. § A szervezeti tagozódáshoz igazodó belső szerve-
zeti egységek vezetésére adott megbízásnál a Ktv. 45. § 
(10) bekezdés c) pontjában meghatározott

- főosztályvezető-helyettesi szintnek a Főpolgár-
mesteri Hivatalban az irodavezető, a főosztályve-
zető, a Fővárosi Közterület-felügyeletnél az igaz-
gató részére adott vezetői megbízás;

- osztályvezetői szintnek a Főpolgármesteri Hiva-
talban és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél az 
osztályvezető részére adott vezetői megbízás

felel meg.”

„2/B. § (1) A Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselő-
je 2004. január 1-jétől

a) irodavezetői/főosztályvezetői megbízás esetén alap-
illetménye 15%-ának,

b) osztályvezetői megbízás esetén alapilletménye 
10%-ának

megfelelő mértékű vezetői illetménypótlékra jogosult.”

16. §

(1) A Fővárosi Információgazdálkodási Alapról szó-
ló 86/2001. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiak-
ban: IAr.) 3. § (2) bekezdésében „az Informatikai Bi-
zottság” szövegrész helyébe „a Fővárosi Közgyűlés” 
szövegrész lép.

(2) Az IAr. 4/B. § (1) bekezdésének „a Fővárosi Köz-
gyűlés Informatikai Bizottságának (a továbbiakban: In-
formatikai Bizottság)” szövegrésze, valamint a 4/C. § (2) 
és (3) bekezdéseinek „az Informatikai Bizottság” szö-
vegrészei helyébe mindenütt „a főpolgármester” szö-
vegrész lép; a 4/C. § (1) bekezdésének „az Informatikai 
Bizottsághoz” szövegrésze helyébe „a főpolgármester-
hez” szövegrész lép; a 4/E. § „az Informatikai Bizott-
ság” szövegrésze helyébe pedig „a Főpolgármesteri Hi-
vatal” szövegrész lép. 

(3) Az IAr. 5. §-a hatályát veszti, ezzel egyidejűleg a 
6. § számozása 5. §-ra változik.

17. §

(1) A fogyatékos személyek információs esélyegyen-
lőségének megteremtéséről szóló 87/2001. (XII. 20.) Főv. 
Kgy. rendelet (a továbbiakban: Fszr.) 5. § (4) bekezdésé-
nek, valamint a 10. § (1) bekezdésének „az Informatikai 
Bizottsághoz” szövegrészei helyébe „a Fővárosi Köz-
gyűléshez” szövegrész lép, egyidejűleg a 12. § (1) bekez-
désének „bizottsági” szövegrésze hatályát veszti. 

(2) Az Fszr. 8. § (1) bekezdésének „a Fővárosi Köz-
gyűlés Informatikai Bizottsága (a továbbiakban: Infor-
matikai Bizottság)” szövegrésze, továbbá a 11. §-ának, a 
12. § (2) bekezdésének, a 13. §-ának, a 14. § (1) bekez-
désének, valamint a 16. § (1) és (3) bekezdéseinek „az 
Informatikai Bizottság” szövegrészei helyébe mindenütt 
„a Fővárosi Közgyűlés” szövegrész lép, a 16. § (4) be-
kezdése helyébe pedig az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A méltányossági támogatás további feltétele, 
hogy a Fővárosi Közgyűlés döntése szerint a kérelmező 
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a Fővárosi Közgyűlés által megállapított határidőn be-
lül a támogatási szerződést megkösse.”

(3) Az Fszr. 17. § (1) bekezdésének „az Informatikai 
Bizottsággal” szövegrésze helyébe „a Fővárosi Közgyű-
léssel” szövegrész lép.

18. §

Az adat- és információgazdálkodásról szóló 88/2001. 
(XII. 20.) Főv. Kgy.  rendelet 3. §-ának b) pontja helyébe 
az alábbi rendelkezés lép:

„b) egyéb fővárosi önkormányzati intézményekre 
(költségvetési szervekre).”

19. §

A Hősök tere közterület-használatáról és rendjéről 
szóló 33/2002. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendelet 5. §-ának „a 
Várostervezési és Városképvédelmi Bizottság” szövegré-
sze helyébe „a főpolgármester” szövegrész lép.

20. §

A sportról szóló 35/2002. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendelet  
7. § (1) bekezdésének „az Egészségügyi és Szociálpoliti-
kai Bizottságon” szövegrésze helyébe „az Egészségpoli-
tikai és Szociális Bizottságon” szövegrész lép, a 7. § (2) 
bekezdésének „az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bi-
zottság” szövegrésze helyébe pedig „az Egészségpoli-
tikai és Szociális Bizottság” szövegrész lép; továbbá az 
5. § (2) bekezdés c) pontja hatályát veszti.

21. §

A Fővárosi Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásá-
ról szóló 66/2003. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 2. § (1) 
bekezdés a) pontjának második francia bekezdése helyé-
be az alábbi rendelkezés lép:

„-Fővárosi Közgyűlés Egészségpolitikai és Szociális 
Bizottságának elnöke és két alelnöke,”

22. §

(1) A Fővárosi Városrehabilitációs Keretből juttatha-
tó támogatás feltételeiről és a pályázati eljárás rendjé-
ről szóló 2/2005. (II. 10.) Főv. Kgy. rendelet (a további-
akban: FVKr.) 26. § (3) bekezdésének „Szociálpolitikai 
és Lakásügyi Bizottsága a Várostervezési és Városképvé-
delmi Bizottság egyetértésével” szövegrésze és 27. §-a, 
hatályát veszti.

(2) Az FVKr. 22. §-a helyébe pedig az alábbi rendel-
kezés lép:

„22. § E rendelet keretein belül a Fővárosi Közgyű-
lés határozza meg a pályázat feltételeit, írja ki és bírál-
ja el a pályázatokat.”

(3) Az FVKr. 31. § (3) bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:

„(3) A Fővárosi Közgyűlés az igénybe vett támogatás 
felhasználását a Főpolgármesteri Hivatal közreműkö-
désével ellenőrzi.” 

23. §

A Budapesten megrendezésre kerülő kiemelkedő je-
lentőségű nemzetközi sportesemények Fővárosi Ön-
kormányzat általi támogatásának szabályairól szóló 
57/2005. (IX. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. § (1) bekezdésé-
nek „az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottsága ja-
vaslata alapján” szövegrésze hatályát veszti.

24. §

A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemel-
tetését ellátó szervezet létrehozásáról szóló 72/2005. (XI. 
11.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (3) bekezdésének „27/1995. 
(V. 15.) Főv. Kgy. rendelet” szövegrésze helyébe a „hatá-
lyos fővárosi önkormányzati rendelet” szövegrész lép.

25. §

(1) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ön-
kormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértéké-
ről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megille-
tő bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól 
szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet (a további-
akban: Lr.) 2. § (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi ren-
delkezések lépnek:

„(1) A Fővárosi Közgyűlés a Törvényben meghatá-
rozott bérbeadói jogok és kötelezettségek gyakorlását az 
e rendeletben szabályozott kivételekkel a Gazdasági Bi-
zottságra ruházza át.

(2) Ahol a Törvény a felek megállapodására utal, ott 
a megállapodás tartalmát bérbeadói részről a Gazdasá-
gi Bizottság határozza meg.”

(2) A Lr. 6. § (9) bekezdésében, 37. § (3) bekezdésé-
ben, valamint 38. § (2) bekezdéseiben „a főpolgármes-
ter” szövegrészek helyébe mindenütt „a Gazdasági Bi-
zottság” szövegrész lép.

(3) A Lr. 7. § (3) bekezdés b) pontjának utolsó monda-
tának helyébe az alábbi mondat lép: 
”… A kivételes méltánylást érdemlő körülmények fenn-
állásáról jelen Rendelet előírásainak fi gyelembevételé-
vel a Gazdasági Bizottság dönt.”

(4) A Lr. 9. § (1) bekezdésében és (3) bekezdésének 
g) pontjában, továbbá a 38. § (1) bekezdésében és (3) be-
kezdésének e) pontjában „a Szociálpolitikai és Lakásügyi 
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Bizottság” szövegrészek helyébe mindenütt „az Egész-
ségpolitikai és Szociális Bizottság” szövegrész lép.

(5) A Lr. 9. § (2) bekezdésében „a bérbeadó” szöveg-
rész helyébe „a Gazdasági Bizottság” szövegrész lép. 

(6) A Lr. 9. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendel-
kezés lép:

„(5) A pályázat eredményéről, a bérlők személyé-
ről az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság javasla-
ta alapján a Gazdasági Bizottság dönt.”

(7) A Lr. 15. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendel-
kezés lép:

„(3) Az egyszeri bérlőkiválasztási jog biztosításáról a 
Fővárosi Közgyűlés dönt.”

(8) A Lr. 33. § (4) bekezdésének és a 35. § (2) bekez-
désének „a Pénzügyi Bizottság egyetértésével” szöveg-
részei helyébe „a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 
véleményezését követően” szövegrész lép.

(9) A Lr. 38. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendel-
kezés lép:

„(5) A pályázat eredményéről az Egészségpolitikai és 
Szociális Bizottság javaslata alapján a Gazdasági Bi-
zottság dönt.”

26. §

(1) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rende-
let (a továbbiakban: Hr.) 2. § helyébe az alábbi rendel-
kezés lép:

„2. § (1) A tulajdonosi jogok gyakorlása különö-
sen a bérbeadói jogok gyakorlását, a bérbeadót terhe-
lő kötelezettségek teljesítését, a helyiség bérbeadására, 
a bérbeadói hozzájárulásra, a tulajdonosi jognyilatko-
zat megtételére, valamint a helyiség elidegenítésére irá-
nyuló eljárás lefolytatását jelenti.

 (2) A tulajdonosi jogok gyakorlására e rendelet sza-
bályai szerint a Gazdasági Bizottság, valamint a Fővá-
rosi Közgyűlés jogosult.

(3) A Gazdasági Bizottság helyiséggazdálkodási fel-
adatai keretében dönt a helyiségek alkalmi célú igénybe-
vételéről, bérbeadásáról, megköti, módosítja, és szükség 
esetén felmondja a bérleti szerződéseket, amennyiben 
ahhoz nem szükséges a Fővárosi Közgyűlés döntése. 
Megszervezi a helyiségek és a megkötött bérleti szerző-
dések nyilvántartását, előkészíti a helyiségek hasznosí-
tását, a bérleti díjak beszedését és a helyiségek kezelés-
be adását.

(4) A Gazdasági Bizottság – a jogszabályok keretei 
között – jogosult nyilvántartani és kezelni mindazon 
személyes adatokat, amelyek a bérbeadás feltételeinek 
megállapítása, illetve a bérbeadói hozzájárulásról való 
döntés meghozatala érdekében szükségesek.”

(2) A Hr. 7. § (1) bekezdésének „és a Fővárosi Ön-
kormányzat Szervei, valamint intézményei Versenyezte-
tési Szabályzata eljárásai (a továbbiakban együtt: a ver-
senyeztetés szabályai)” szövegrésze, valamint az 1. sz. 
melléklet 2. pontjának „a Fővárosi Önkormányzat Ver-
senyeztetési Szabályzatában meghatározott” szövegré-
sze hatályát veszti.

(3) A Hr. 5. § (1), (3) és (4) bekezdéseiben, a 26. § (2) 
bekezdésében és a 34. § (1) bekezdésében „a főpolgár-
mester” szövegrészek helyébe mindenütt „a Gazdasági 
Bizottság” szövegrész lép.

(4) A Hr. 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8. § Helyiség bérbeadás útján, piaci alapon történő 
hasznosításáról a Gazdasági Bizottság dönt. Ennek ke-
retében dönt különösen:

– a bérlő kiválasztásáról,
– a bérleti és a megszerzési díj összegéről,
– a bérbeadás időtartamáról, módjáról, valamint 

az e Rendeletben és az Lt.-ben nem szabályozott 
egyéb feltételeiről.”

(5) A Hr. 18. § (1) bekezdés d) és e) pontjai helyébe az 
alábbi rendelkezések lépnek:

„d) akit a Gazdasági Bizottság e Rendelet 17. §-a 
alapján, versenyeztetési eljárás lefolytatása nélkül ki-
választott;

e) akinek részére történő kedvezményes bérbeadásról 
a Fővárosi Közgyűlés határozott.”

(6) A Hr. 31. § (2) bekezdése helyébe az alábbi ren-
delkezés lép:

„(2) A helyiség elidegenítéséről, ha annak helyi for-
galmi értéke az 50 millió forintot eléri vagy meghalad-
ja, a Fővárosi Közgyűlés, egyébként a Gazdasági Bizott-
ság dönt, e Rendelet szabályai szerint.”

(7) A Hr. 35. § (1) bekezdése helyébe az alábbi ren-
delkezés lép:

„(1) A helyiség tulajdonjogának:
– ingyenesen, valamint
– a helyi forgalmi értékénél kisebb vételárért, vagy
– fi zetési kedvezménnyel történő átruházásáról, il-

letve
– helyiség ingyenes használatba adásáról, valamint
– a használati jog utólagos rendezéséről,
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– a kedvezményes bérbeadásról,
– a 26. § (6) bekezdésében foglaltaknál a bérlő szá-

mára kedvezőbb pénzbeli térítés megállapításáról, 
továbbá

a tulajdonosi jogok gyakorlása során egyéb kedvez-
mény nyújtásáról (a továbbiakban együtt: Önkormány-
zati támogatás) kizárólag különös méltánylást érdem-
lő esetben a Fővárosi Közgyűlés dönthet az Áht. 108. §
rendelkezéseinek megfelelően, minősített többséggel, 
amennyiben az az Önkormányzat érdekeit nem sérti.”

27. §

A fővárosi építészeti-műszaki tervtanács működésé-
nek rendjéről szóló 39/2007. (VII. 12.) Főv. Kgy. ren-
delet 4. § (1) bekezdésének „Főpolgármesteri Hivatal 
Főépítészi Irodája” szövegrésze helyébe a „Főpolgár-
mesteri Hivatal” szövegrész lép.

28. §

(1) A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: 
Vr.) 16-18. §-ai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek, 
egyidejűleg a 19. § hatályát veszti:

„Forgalomképtelen törzsvagyon feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlása

16. § (1) A Fővárosi Önkormányzat forgalomképte-
len vagyona felett az alábbi tulajdonosi jogokat a Fővá-
rosi Közgyűlés gyakorolja:

a) a forgalomképtelen vagyon tulajdonjogának – az 
Ötv. 68/D. §-a szerint – a kerületi önkormányza-
tokra való átruházása,

b) a forgalomképtelen vagyon 3 évet meghaladó idő-
tartamú hasznosítása.

(2) A Gazdasági Bizottság dönt a forgalomképtelen 
vagyon tulajdonjogot nem érintő és 3 évet meg nem ha-
ladó időtartamú hasznosításáról, illetve egyébként a tu-
lajdonjogot nem érintően az (1) és (3) bekezdésekben 
nem szabályozott egyéb tulajdonosi jogok gyakorlása 
kérdésében.

(3) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő köz-
területeken a felszíni és felszín alatti építmények, továb-
bá a közművek, valamint az azokkal összefüggő egyéb 
építmények létesítéséhez, bővítéséhez, áthelyezéséhez, 
valamint a már meglévő építmények ingatlan-nyilván-
tartási feltüntetéséhez szükséges tulajdonosi hozzájá-
rulás megadása kérdésében a Fővárosi Közgyűlés dönt, 
a tulajdonosi hozzájárulás megadása nem jelentheti a 
közterület forgalomképtelenségének sérelmét.

(4) A (3) bekezdés szerinti tulajdonosi hozzájárulás 
megadását – közművek létesítése kivételével – jogsza-
bály eltérő rendelkezése hiányában, a Fővárosi Közgyű-
lés ellenszolgáltatás biztosításához kötheti.

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlása

17. § A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak 
felett a tulajdonosi jogokat – értékhatártól függetlenül 
– a Fővárosi Közgyűlés gyakorolja.

Forgalomképes vagyon feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlása

18. § A forgalomképes vagyontárgyak tekintetében a 
tulajdonosi jogokat

a) 50 millió forint egyedi forgalmi értéket el nem 
érően a Gazdasági Bizottság,

b) 50 millió forint egyedi forgalmi értéket elérően 
vagy azt meghaladóan a Fővárosi Közgyűlés gya-
korolja.”

(2) A Vr. 40. § (2) bekezdése helyébe az alábbi ren-
delkezés lép:

„(2) A (3) bekezdésben foglaltak kivételével a Fő-
városi Közgyűlés dönt a vagyongazdálkodási szerződés 
megkötéséről. Ha azonban a vagyongazdálkodási szer-
ződés vagyonkezelői jog létesítését is magába foglalja 
(ún. vegyes szerződés), a döntésre minden esetben a Fő-
városi Közgyűlés jogosult.”

(3) A Vr. 41-43. §-ai helyébe az alábbi rendelkezések 
lépnek:

„Ingyenes vagy kedvezményes fővárosi vagyonszerzés, 
valamint fővárosi vagyon ingyenes vagy kedvezményes 

átruházása

41. § A Fővárosi Önkormányzat ingyenes, vagy ked-
vezményes vagyonszerzése esetében

a) 50 millió forint értéket el nem érően a Gazdasági 
Bizottság,

b) 50 millió forint értéket elérően, vagy azt meghala-
dóan a Fővárosi Közgyűlés határoz.

A Fővárosi Önkormányzat ingyenes, vagy kedvezmé-
nyes vagyonszerzése esetén minden esetben kötelező a 
forgalmi értékbecslés.

42. § A fővárosi vagyon tulajdonjogát, használa-
ti jogát – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – 
ingyenesen vagy kedvezményesen bármely jogcímen 
átruházni csak a Fővárosi Önkormányzat kötelező fel-
adatellátását nem veszélyeztető, illetve érdekeit egyéb-
ként nem sértő módon lehet. Ilyen esetben – értékhatár-
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tól függetlenül – a Fővárosi Közgyűlés dönt, minősített 
szavazattöbbséggel.

Perbeli és peren kívüli egyezség

43. § (1) A Fővárosi Önkormányzat tényleges és/vagy 
várományi vagyonát érintő perbeli vagy peren kívüli 
egyezség megkötésére

a) 50 millió forint perértéket, illetve per hiányában 
az egyezségben szereplő 50 millió forint értéket el 
nem érően a Gazdasági Bizottság,

b) 50 millió forint perértéket, illetve per hiányában 
az egyezségben szereplő 50 millió forint értéket el-
érően, vagy azt meghaladóan a Fővárosi Közgyű-
lés jogosult.

Egyezség megkötésének tekintendő a Fővárosi Ön-
kormányzatot megillető követelés érvényesítése során 
a részletfi zetésben, vagy más teljesítési kedvezményben 
való megállapodás, továbbá a követelésről – a 44. § (1) 
bekezdés szerint – történő teljes, vagy részbeni lemon-
dás is.”

(4) A Vr. 44. § (2) bekezdés b) pontjában „az SZMSZ 
6. sz. melléklete szerint illetékes bizottság hozzájárulásá-
val” szövegrész hatályát veszti. 

(5) A Vr. 45. § (4) bekezdése helyébe az alábbi ren-
delkezés lép:

„(4) A tulajdonosi jogokat a Gazdasági Bizottság 
gyakorolja abban az esetben, ha a telekrendezési eljá-
rás a Fővárosi Közgyűlés által rendeletben elfogadott 
Fővárosi Szabályozási Keretterv, illetve a Fővárosi Köz-
gyűlés egyetértésével vagy egyező véleményével rende-
letben elfogadott Kerületi Szabályozási Terv végrehaj-
tása érdekében történik.”

(6) A Vr. 49. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„49. § (1) A Gazdasági Bizottság dönt
a) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő köz-

területeken, vagy egyéb ingatlanokon (épület, lé-
tesítmény), azok alatt vagy felett, illetőleg abban 
elektronikus hírközlési berendezések és az ezekkel 
összefüggő építmények létesítésével, elhelyezésé-
vel, bővítésével és áthelyezésével összefüggésben 
az ingatlanok tulajdonjogának korlátozása miatt 
kártalanítással, valamint a Ptk. 108. § (2) bekez-
désében szabályozott tulajdonosi jogok gyakorlá-
sával kapcsolatos kérdésekben, 50 millió forint ér-
tékhatárig.

b) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő köz-
területeken vagy egyéb ingatlanokon (épület, léte-
sítmény), azok alatt vagy felett, illetőleg abban zárt 
felhasználói csoport részére elektronikus hírköz-
lési szolgáltatás nyújtását, továbbá zárt célú há-

lózaton elektronikus hírközlési szolgáltatás nyúj-
tását szolgáló elektronikus hírközlési berendezés 
és az ezekkel összefüggő építmények létesítésével, 
elhelyezésével, bővítésével és áthelyezésével össze-
függésben – amennyiben ahhoz elvi építési enge-
dély, illetve építési engedély szükséges – az építési 
jogosultság igazolása, a tulajdonosi hozzájárulás, 
valamint az ellenszolgáltatás kérdésében, 50 mil-
lió forint értékhatárig.”

(7) A Vr. 51-56. §-ai helyébe az alábbi rendelkezések 
lépnek:

„Az intézményekre vonatkozó rendelkezések 

51. § (1) Az önkormányzati intézmény vezetője – az 
alapító okiratban meghatározott tevékenységi körön és 
vállalkozási mértéken belül, az alaptevékenység sérel-
me nélkül – a Gazdasági Bizottság egyidejű írásbeli 
tájékoztatása mellett önállóan dönt az önkormányzati 
költségvetési intézmény használatában lévő

a) 50 millió forint könyv szerinti értékhatárt el nem 
érő ingó vagyon megszerzéséről, elidegenítéséről, 
megterheléséről és hasznosításáról,

b) ingatlan, ingatlanrész
– alkalmi célú igénybevételének biztosításáról – az 

ingyenes, kedvezményes alkalmi célú igénybevétel 
(46. § (2) bekezdés) kivételével – , valamint

– bérbe, illetve használatba adásáról, legfeljebb 3 év 
időtartamra, a szerződésbe foglalt időtartam-meg-
hosszabbítás lehetősége nélkül.

(2) Az önkormányzati intézmény vezetője – az alapí-
tó okiratban meghatározott tevékenységi körön és vál-
lalkozási mértéken belül, az alaptevékenység sérelme 
nélkül – a Gazdasági Bizottság előzetes hozzájárulásá-
val dönt

a) 50 millió forint, vagy azt meghaladó könyv szerin-
ti értékű ingó vagyon megszerzéséről, elidegení-
téséről, megterheléséről és egyéb módon történő 
hasznosításáról,

b) ingatlan, ingatlanrész határozatlan idejű, vala-
mint 3 évet meghaladó határozott idejű bérbe-, il-
letve használatba adásáról,

c) az önkormányzati intézmény és alapítvány vagy 
társadalmi szervezet között kötendő, fővárosi va-
gyont érintő olyan együttműködési megállapo-
dás jóváhagyásáról, mely egyidejűleg tartalmaz-
za az alapítványnak vagy társadalmi szervezetnek 
az önkormányzati intézmény címére történő szék-
helybejegyzéshez szükséges tulajdonosi hozzájá-
rulását is.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott ingó va-
gyon értékesítésénél az intézmény vezetője csak az alap-
feladatok ellátásához feleslegessé váló ingó vagyon 
értékesítése felett rendelkezhet azzal, hogy a fővárosi 
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fejlesztési felújítási pénzeszközökből megvalósult ingó 
vagyon esetén az értékesítésből származó bevételt kö-
teles az intézmény alapfeladatainak ellátását közvetle-
nül szolgáló eszközellátottság javítására, pótlására for-
dítani.

(4) Az önkormányzati intézmény vezetője a főpolgár-
mester előzetes hozzájárulásával gyakorolja az önkor-
mányzati intézmények használatában lévő fővárosi in-
gatlanvagyont érintő hatósági engedélyezési eljárásban 
a tulajdonost megillető jogot. Nem kell előzetes hozzá-
járulás, ha az ingatlanra vonatkozóan a hatáskörrel 
rendelkező bizottság, vagy a Fővárosi Közgyűlés a Bu-
dapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruhá-
zási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváha-
gyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. 
(X. 30.) Főv. Kgy. rendelet szerinti célokmányt, vagy en-
gedélyokiratot hagyott jóvá.

(5) Az önkormányzati intézmény vezetője az intéz-
mény székhelyével, vagy telephelyeivel szomszédos in-
gatlanokra kiadott építési, használatbavételi, telek-
rendezési, bontási és egyéb hatósági határozatokkal 
kapcsolatos fellebbezési jogot a Gazdasági Bizottság 
egyidejű írásbeli tájékoztatása mellett önállóan gyako-
rolja.

Önkormányzati társaságok feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlása

52. § (1) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában 
lévő gazdasági társaság (a továbbiakban e szakaszban: 
társaság) vonatkozásában a tulajdonosi jogokat – a (2) 
bekezdésben foglaltak kivételével – a Fővárosi Közgyű-
lés gyakorolja oly módon, hogy egyszemélyes társa-
ság legfőbb szervének törvény által hatáskörébe tarto-
zó jogait a Fővárosi Közgyűlés közvetlenül gyakorolja, 
a többszemélyes társaságnál pedig a társaság legfőbb 
szervének döntését megelőzően hozza meg döntését a 
Fővárosi Közgyűlés. 

(2) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő 
egyes – az 5. sz. mellékletben felsorolt – társaságok vo-
natkozásában az egyszemélyes társaság legfőbb szervé-
nek törvény által hatáskörébe tartozó alábbi jogait a fő-
polgármester közvetlenül gyakorolja, a többszemélyes 
társaságnál pedig a társaság legfőbb szervének dönté-
sét megelőzően a főpolgármester határoz az alábbi kér-
désekben:

a) az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjainak, 
valamint az ügyvezető(k)nek, továbbá a könyv-
vizsgálónak a megválasztása, visszahívása, meg-
bízása, megbízásának visszavonása és díjazása;

b) a társaság vezérigazgatójának, ügyvezető igazga-
tójának megbízása, megbízásának visszavonása és 
díjazásának megállapítása.

A Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs 
Vagyonkezelő Zrt.-re vonatkozó szabályok

53. § (1) E rendeletet a Budapesti Városfejleszté-
si és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. (a továb-
biakban: Budapesti Zrt.) által – az e rendelet 3. számú 
mellékletének 5. pontjában meghatározottak szerint – 
végzett vagyongazdálkodás tekintetében a jelen §-ban 
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A Budapesti Zrt. – a társasági szerződésében meg-
határozott tevékenységi körön belül és rendelkezések 
szerint, az általa az e rendelet 3. számú mellékletének 
5. pontjában meghatározottak szerint végzett, vagyon-
gazdálkodással érintett fővárosi vagyon tekintetében – a 
vagyongazdálkodási szerződésében a Fővárosi Önkor-
mányzattól kapott meghatalmazás (tulajdonosi döntés) 
alapján, annak keretei között önállóan dönt

a) a forgalomképtelen vagyon hasznosításáról, 
amennyiben annak értéke az 50 millió forint egye-
di forgalmi értéket nem éri el és a hasznosításra 
irányuló szerződés a 3 évet nem haladja meg;

b) korlátozottan forgalomképes vagyon hasznosítá-
sáról, amennyiben annak értéke a 50 millió forint 
egyedi forgalmi értéket nem éri el;

c) a forgalomképes vagyon hasznosításáról, ameny-
nyiben annak értéke az 50 millió forint egyedi for-
galmi értéket nem éri el.

(3) A Budapesti Zrt. – a társasági szerződésében meg-
határozott tevékenységi körön belül és rendelkezések 
szerint, az általa az e rendelet 3. számú mellékletének 5. 
pontjában meghatározottak szerint végzett vagyongaz-
dálkodással érintett fővárosi vagyon tekintetében – a 
Fővárosi Közgyűlés előzetes hozzájárulását (tulajdono-
si döntését) követően dönt (fi gyelemmel a 40. § (6)-(7) 
bekezdéseiben foglaltakra is)

a) gazdasági társaság alapításáról, illetve gazdasá-
gi társaságban történő érdekeltség szerzéséről 
50 millió forint egyedi forgalmi értéket el nem 
érően;

b) fővárosi vagyon tulajdonjogának, vagy a tulajdon-
jog részjogosítványainak ingyenesen vagy kedvez-
ményesen bármely jogcímen történő átengedésé-
ről, valamint megterheléséről (a zálogjoggal való 
megterhelést kivéve), továbbá a Fővárosi Önkor-
mányzat javára történő ingyenes vagy kedvezmé-
nyes vagyonszerzésről 50 millió forint egyedi for-
galmi értéket el nem érően;

c) a Fővárosi Önkormányzat tényleges vagy vá ro-
má nyi vagyonát érintő perbeli vagy peren kívüli 
egyezség megkötéséről 50 millió forint perértéket, 
illetve egyedi forgalmi értéket el nem érően;

d) a forgalomképtelen vagyonnak tulajdonjogát nem 
érintő hasznosításáról, amennyiben az ilyen va-
gyon az 50 millió forint egyedi forgalmi értéket el-
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éri, vagy a hasznosításra irányuló szerződés a 3 
évet meghaladja;

e) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő köz-
területeken a felszíni építmények, közművek, va-
lamint az azzal összefüggő egyéb építmények léte-
sítéséhez, bővítéséhez, áthelyezéséhez, valamint a 
már meglévő építmények ingatlan-nyilvántartási 
feltüntetéséhez szükséges tulajdonosi hozzájáru-
lás megadása kérdésében;

f) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő köz-
területeken, egyéb ingatlanokon (épület, léte-
sítmény), azok alatt vagy felett, illetőleg abban 
elektronikus hírközlési építmények és az ezekkel 
összefüggő építmények létesítésével, elhelyezésé-
vel, bővítésével és áthelyezésével összefüggésben 
az ingatlanok tulajdonjogának korlátozása miatt 
kártalanítással, valamint a Ptk. 108. § (2) bekez-
désében szabályozott tulajdonosi jogok gyakorlá-
sával kapcsolatos kérdésekben;

g) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő köz-
területeken, egyéb ingatlanokon (épület, létesít-
mény), azok alatt vagy felett, illetőleg abban zárt 
felhasználói csoport részére elektronikus hírköz-
lési szolgáltatás nyújtását, továbbá zárt célú háló-
zaton elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtá-
sát szolgáló elektronikus hírközlési építmény és az 
ezekkel összefüggő építmények létesítésével, elhe-
lyezésével, bővítésével és áthelyezésével összefüg-
gésben – amennyiben ahhoz elvi építési engedély, 
illetve építési engedély szükséges – az építési jogo-
sultság igazolása, a tulajdonosi hozzájárulás, va-
lamint az ellenszolgáltatás kérdésében;

h) a korlátozottan forgalomképes vagyon hasznosí-
tásáról, amennyiben az ilyen vagyon hasznosítása 
az 50 millió forint egyedi forgalmi értéket eléri;

i) a forgalomképes vagyon hasznosításáról, ameny-
nyiben az ilyen vagyon hasznosítása az 50 millió 
forint egyedi forgalmi értéket eléri;

j) az 50 millió forint egyedi forgalmi értéket meg 
nem haladó korlátozottan forgalomképes vagy 
forgalomképes fővárosi vagyontárgy értékesítésé-
ről, illetve az 50 millió forint egyedi forgalmi ér-
téket meg nem haladó vagyontárgy Fővárosi Ön-
kormányzat javára történő megszerzéséről;

k) együttes vagyontömeg esetén 50 millió forint 
együttesen számított forgalmi értékig a forgalom-
képes ingó és ingatlan vagyon értékesítéséről, il-
letve az együttes vagyontömeg Fővárosi Önkor-
mányzat javára történő megszerzéséről, feltéve, 
hogy az együttes vagyontömegben szereplő va-
gyontárgyak egyikének egyedi forgalmi értéke 
sem haladja meg az 50 millió forintot;

l) az 50 millió forint egyedi forgalmi értéket el nem 
érő forgalomképes fővárosi portfólió vagyon érté-
kesítéséről;

m) vagyontömeg értékesítése esetén 50 millió forint 
együttesen számított forgalmi értékig a forgalom-

képes önkormányzati portfólió vagyon értékesíté-
séről, feltéve, hogy az együttes vagyontömegben 
lévő, egy adott gazdasági társaságban meglévő 
társasági részesedések egyikének az egyedi forgal-
mi értéke sem haladja meg az 50 millió forintot.

(4) A Fővárosi Önkormányzatot bármely jogcímen 
megillető elővásárlási jog tekintetében a vételi ajánlat-
ban, illetve az adásvételi szerződésben szereplő 50 mil-
lió forint egyedi értékesítési értéket el nem érő vagyon 
tekintetében, amennyiben a vagyon a Budapesti Zrt. va-
gyongazdálkodási feladatai körébe tartozó fővárosi va-
gyon hasznosítási céljaihoz kapcsolódik, a Gazdasági 
Bizottság gyakorolja a tulajdonosi jogokat.

(5) A Budapesti Zrt., illetve annak képviselője – a tár-
sasági szerződésében meghatározott tevékenységi körön 
belül és rendelkezések szerint, és az általa az e rendelet 
3. sz. mellékletének 5. pontjában meghatározott vagyon 
tekintetében – olyan ingatlan-nyilvántartási és építés-
ügyi hatósági eljárásokban (így például építésügyi ha-
tósági eljárás kezdeményezése, földhivatali adatváltozás 
átvezetése, határozat kiegészítése, kijavítása, ügyintézé-
si határidő meghosszabbítása iránti kérelem, hiánypót-
lás teljesítése, fellebbezés benyújtása, stb.), amelyek az 
ingatlanok tulajdonjogának változásával nem járnak, a 
vagyongazdálkodási szerződésében a Fővárosi Önkor-
mányzattól kapott meghatalmazás (tulajdonosi döntés) 
alapján, annak keretei között gyakorolja az ügyfél (ké-
relmező) jogait.

(6) A Budapesti Zrt. vagyongazdálkodási feladatai 
körébe tartozó, 50 millió forint értékhatárt el nem érő 
fővárosi vagyon tekintetében telekalakítás esetében a 
tulajdonosi jogokat a Gazdasági Bizottság gyakorolja.

(7) A Fővárosi Közgyűlés folyamatosan fi gyelemmel 
kíséri és ellenőrzi a Budapesti Zrt. portfóliógazdálkodási 
tevékenységét. Ennek érdekében a Fővárosi Közgyűlés 
és a fővárosi közgyűlési képviselők teljes körű betekin-
tést nyerhetnek a Budapesti Zrt. vagyongazdálkodással 
kapcsolatos irataiba, részletes írásbeli jelentést, beszá-
molót, elszámolást kérhetnek – a szerződésben megha-
tározott körben –, ellenőrizhetik a megkötött szerződé-
seket, vizsgálhatják a vagyongazdálkodó hitelességét, 
konkrét ügyeket vizsgálhatnak meg.

A Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.-re 
vonatkozó szabályok

54. § (1) E rendeletet a Budapest Főváros Vagyonke-
zelő Központ Zrt. (a továbbiakban: BFVK Zrt.) által a 
Fővárosi Önkormányzat portfólió vagyonával való gaz-
dálkodás és forgalomképes ingatlan vagyonával való 
értékesítési célú vagyongazdálkodása tekintetében a je-
len §-ban meghatározott eltérő rendelkezések fi gyelem-
bevételével kell alkalmazni.
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(2) A BFVK Zrt. – a társasági szerződésében meg-
határozott tevékenységi körön belül és rendelkezések 
szerint, az általa az e rendelet 3. számú mellékletének 
4-5. pontjában meghatározottak szerint végzett, vagyon-
gazdálkodással érintett fővárosi vagyon tekintetében 
– önállóan jár el a portfólióvagyon hasznosításának, 
illetve a portfólióvagyon és a forgalomképes ingatlan-
vagyon értékesítésének lebonyolítása során.

(3) A BFVK Zrt. – a társasági szerződésében megha-
tározott tevékenységi körön belül és rendelkezések sze-
rint, az általa az e rendelet 3. számú mellékletének 4-5. 
pontjában meghatározottak szerint végzett, vagyongaz-
dálkodással érintett fővárosi vagyon tekintetében – a 
Fővárosi Közgyűlés előzetes hozzájárulását (tulajdono-
si döntését) követően dönt (fi gyelemmel a 40. § (6)-(7) 
bekezdéseiben foglaltakra is)

a) gazdasági társaság alapításáról, illetve gazdasá-
gi társaságban történő érdekeltség szerzéséről 50 
millió forint egyedi forgalmi értéket el nem érő-
en;

b) a Fővárosi Önkormányzat tényleges vagy vá ro má-
nyi vagyonát érintő, a BFVK Zrt.-re a vagyongaz-
dálkodási szerződéssel rábízott vagyonra vonatko-
zó perbeli vagy peren kívüli egyezség megkötéséről 
50 millió forint perértéket, illetve egyedi forgalmi 
értéket el nem érően;

c) a forgalomképes ingatlan vagyon értékesítéséről, 
amennyiben az ilyen vagyon az 50 millió forint 
egyedi forgalmi értéket nem haladja meg;

d) porfólió vagyon hasznosításáról, amennyiben az 
ilyen vagyon hasznosítása az 50 millió forint egye-
di forgalmi értéket nem haladja meg.

(4) A Fővárosi Önkormányzatot bármely jogcímen 
megillető elővásárlási jog tekintetében a vételi aján-
latban, illetve az adásvételi szerződésben szereplő 50 
millió forint egyedi értékesítési értéket el nem érő va-
gyon tekintetében, amennyiben a vagyon a BFVK Zrt. 
vagyongazdálkodási feladatai körébe tartozó fővárosi 
forgalomképes ingatlanvagyon hasznosítási céljaihoz 
kapcsolódik, a Gazdasági Bizottság gyakorolja a tulaj-
donosi jogokat.

(5) A BFVK Zrt., illetve annak képviselője – a társa-
sági szerződésében meghatározott tevékenységi körön 
belül és rendelkezések szerint, az általa az e rendelet 
3. számú mellékletének 5. pontjában meghatározottak 
szerint végzett, vagyongazdálkodással érintett fővárosi 
vagyon tekintetében – a Fővárosi Önkormányzat for-
galomképes ingatlanvagyona tekintetében olyan ingat-
lan-nyilvántartási és építésügyi hatósági eljárásokban 
(így például építésügyi hatósági eljárás kezdeményezé-
se, földhivatali adatváltozás átvezetése, határozat kiegé-
szítése, kijavítása, ügyintézési határidő meghosszabbí-
tása iránti kérelem, hiánypótlás teljesítése, fellebbezés 
benyújtása stb.), amelyek az ingatlan tulajdonjogának 

változásával nem járnak, a vagyongazdálkodási szerző-
désében a Fővárosi Önkormányzattól kapott meghatal-
mazás (tulajdonosi döntés) alapján, annak keretei kö-
zött gyakorolja az ügyfél (kérelmező) jogait.

(6) A BFVK Zrt. vagyongazdálkodási feladatai kö-
rébe tartozó, 50 millió forint értékhatárt el nem érő fő-
városi forgalomképes ingatlanvagyon tekintetében te-
lekalakítás esetében a tulajdonosi jogokat a Gazdasági 
Bizottság gyakorolja.

(7) A Fővárosi Közgyűlés folyamatosan fi gyelemmel 
kíséri és ellenőrzi a BFVK Zrt. vagyongazdálkodási te-
vékenységét. Ennek érdekében a Fővárosi Közgyűlés és 
a fővárosi közgyűlési képviselők teljes körű betekintést 
nyerhetnek a BFVK Zrt. vagyongazdálkodással kap-
csolatos irataiba, részletes írásbeli jelentést, beszámo-
lót, elszámolást kérhetnek – a szerződésben meghatáro-
zott körben – , ellenőrizhetik a megkötött szerződéseket, 
vizsgálhatják a társaság hitelességét, konkrét ügyeket 
vizsgálhatnak meg. 

A Fővárosi Ingatlankezelő Műszaki Vállalkozói Zrt.-re 
vonatkozó szabályok

55. § (1) E rendeletet a Fővárosi Ingatlankezelő Mű-
szaki Vállalkozói Zrt. (a továbbiakban: FIMŰV Zrt.) 
által a Fővárosi Önkormányzat ingatlanvagyonának 
vagyongazdálkodása tekintetében a jelen §-ban meg-
határozott eltérő rendelkezések fi gyelembevételével kell 
alkalmazni. A vagyongazdálkodás joga az értékesítésre 
nem terjed ki.

(2) A FIMŰV Zrt. – a társasági szerződésében meg-
határozott tevékenységi körön belül és rendelkezések 
szerint, az általa az e rendelet 3. számú mellékletének 
5. pontjában meghatározottak szerint végzett, vagyon-
gazdálkodással érintett fővárosi vagyon tekintetében – 
önállóan jár el az ingatlanvagyon őrzéséről, üzemel-
tetéséről való gondoskodás, az ingatlanvagyont érintő 
beruházások, felújítások megvalósításával kapcsolatos 
feladatai ellátása és az ingatlanvagyon hasznosításának 
lebonyolítása során.

(3) A FIMŰV Zrt. – a társasági szerződésében meg-
határozott tevékenységi körön belül és rendelkezések 
szerint, az általa az e rendelet 3. számú mellékletének 
5. pontjában meghatározottak szerint végzett, vagyon-
gazdálkodással érintett fővárosi vagyon tekintetében – a 
Fővárosi Közgyűlés előzetes hozzájárulását (tulajdono-
si döntését) követően dönt (fi gyelemmel a 40. § (6)-(7) 
bekezdéseiben foglaltakra is)

a) gazdasági társaság alapításáról, illetve gazdasá-
gi társaságban történő érdekeltség szerzéséről 
50 millió forint egyedi forgalmi értéket el nem 
érően;
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b) a Fővárosi Önkormányzat tényleges vagy 
várományi vagyonát érintő, a FIMŰV Zrt.-re a 
vagyongazdálkodási szerződéssel rábízott vagyon-
ra vonatkozó perbeli vagy peren kívüli egyezség 
megkötéséről 50 millió forint perértéket, illetve 
egyedi forgalmi értéket el nem érően;

c) az ingatlanvagyon, valamint az ezekre vonatko-
zó vagyoni értékű jogok hasznosításáról amennyi-
ben az ilyen vagyon hasznosítása az 50 millió fo-
rint egyedi forgalmi értéket nem haladja meg.

(4) A Fővárosi Önkormányzatot bármely jogcímen 
megillető elővásárlási jog tekintetében a vételi aján-
latban, illetve az adásvételi szerződésben szereplő 50 
millió forint egyedi értékesítési értéket el nem érő va-
gyon tekintetében, amennyiben a vagyon a FIMŰV Zrt. 
vagyongazdálkodási feladatai körébe tartozó fővárosi 
ingatlan vagyon hasznosítási céljaihoz kapcsolódik, a 
Gazdasági Bizottság gyakorolja a tulajdonosi jogokat.

(5) A FIMŰV Zrt., illetve annak képviselője – a tár-
sasági szerződésében meghatározott tevékenységi körön 
belül és rendelkezések szerint, az általa az e rendelet 3. 
számú mellékletének 5. pontjában meghatározottak sze-
rint végzett, vagyongazdálkodással érintett fővárosi va-
gyon tekintetében – a Fővárosi Önkormányzat ingat-
lan vagyona tekintetében olyan ingatlan-nyilvántartási 
és építésügyi hatósági eljárásokban (így például épí-
tésügyi hatósági eljárás kezdeményezése, földhivatali 
adatváltozás átvezetése, határozat kiegészítése, kijavítá-
sa, ügyintézési határidő meghosszabbítása iránti kére-
lem, hiánypótlás teljesítése, fellebbezés benyújtása stb.), 
amelyek az ingatlan tulajdonjogának változásával nem 
járnak, a vagyongazdálkodási szerződésében a Fővá-
rosi Önkormányzattól kapott meghatalmazás (tulajdo-
nosi döntés) alapján, annak keretei között gyakorolja az 
ügyfél (kérelmező) jogait.

(6) A FIMŰV Zrt. vagyongazdálkodási feladatai kö-
rébe tartozó, 50 millió forint értékhatárt el nem érő fő-
városi forgalomképes ingatlanvagyona tekintetében te-
lekalakítás esetében a tulajdonosi jogokat a Gazdasági 
Bizottság gyakorolja.

(7) A Fővárosi Közgyűlés folyamatosan fi gyelemmel 
kíséri és ellenőrzi a FIMŰV Zrt. vagyongazdálkodási 
tevékenységét. Ennek érdekében a Fővárosi Közgyűlés 
és a fővárosi közgyűlési képviselők teljes körű betekin-
tést nyerhetnek a FIMŰV Zrt. vagyongazdálkodással 
kapcsolatos irataiba, részletes írásbeli jelentést, beszá-
molót, elszámolást kérhetnek – a szerződésben megha-
tározott körben – , ellenőrizhetik a megkötött szerző-
déseket, vizsgálhatják a társaság hitelességét, konkrét 
ügyeket vizsgálhatnak meg.

(8) A FIMŰV Zrt. a rábízott fővárosi ingatlanvagyont 
érintő beruházási, felújítási feladatainak ellátása so-

rán Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei 
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, 
jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 
50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet előírásai szerint kö-
teles eljárni.

(9) A FIMŰV Zrt. vagyongazdálkodási feladatai kö-
rébe tartozó, nem lakás céljára szolgáló kiemelt helyisé-
gek bérbeadás útján történő hasznosítása tekintetében a 
jelen §-ban meghatározott szabályokat kell alkalmazni 
azzal, hogy a bérleti jogviszony tekintetében a 63-67. § 
rendelkezései is megfelelően irányadóak.

A portfólió vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlása

56. § (1) A Fővárosi Önkormányzat kizárólag be-
téti társaság kültagja, korlátolt felelősségű társaság, 
nonprofi t gazdasági társaság tagja és részvénytársaság 
részvényese lehet.

(2) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló 
portfólió vagyonnal – kivéve a Budapesti Zrt. portfólió 
vagyonával – kapcsolatos portfóliógazdálkodási tevé-
kenységet kizárólagos joggal e rendelet 3. számú mel-
léklete 4. pontjának első francia bekezdésében megje-
lölt gazdasági társaság láthatja el, vagyongazdálkodási 
szerződés (40. §) alapján, annak keretei között, az alábbi 
vagyontárgyak (társasági részesedések) tekintetében:

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

ve a végelszámolás és felszámolás alatt álló gaz-
dasági társaságokban meglévő fővárosi önkor-
mányzati részesedéseket is) körében az „üzleti 
megtartandó” portfólió vagyon, továbbá az „üzle-
ti értékesítendő” portfólió vagyon közül azon tár-
sasági részesedések, melyek a vagyongazdálkodá-
si szerződésben nevesítésre kerültek.

(3) A fővárosi portfólió vagyon tekintetében – a (4)-
(5) bekezdésekben meghatározottak kivételével – az 
alábbiak az irányadóak:

a) az 50 millió forint egyedi forgalmi értéket elérő 
vagy azt meghaladó portfólió vagyon felett a Fővá-
rosi Közgyűlés gyakorolja a tulajdonosi jogokat;

b) az 50 millió forint egyedi forgalmi értéket el nem 
érő portfólió vagyon felett a Gazdasági Bizottság 
gyakorolja a tulajdonosi jogokat;

c) portfólió vagyonrész, illetve vagyontömege értéke-
sítése esetén 50 millió forint együttesen számított 
forgalmi értékig az értékesítésről, illetve a vagyon-
gazdálkodási szerződés megkötéséről a Gazdasá-
gi Bizottság dönt, feltéve, hogy az együttesen érté-
kesített, egy adott gazdasági társaságban meglévő 
társasági részesedések egyedi forgalmi értéke nem 
haladja meg az 50 millió forintot.
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(4) A Fővárosi Gázművek Zrt. részvényekből álló fő-
városi portfólió vagyon  értékesítéséről és az erre vonat-
kozó valamennyi tulajdonosi döntés meghozataláról, az 
értékesítéshez kapcsolódó megállapodások (így pl. bi-
zományi szerződés, értékesítési megállapodás, (fő)rész-
vényesekkel és a társasággal kötött megállapodások, 
illetve amennyiben szükséges, a közszolgáltatási szer-
ződés, stb.) megkötéséről, valamint az értékesítéssel ösz-
szefüggésben szükségessé váló társasági jogi döntések 
kezdeményezéséről a Fővárosi Közgyűlés – értékhatár-
tól függetlenül – dönt. Az értékesítéssel összefüggésben 
szükséges társasági jogi döntésekről – a társaság leg-
főbb szervének döntését megelőzően – a Fővárosi Köz-
gyűlés határoz, az 52. §-ban foglaltaknak megfelelően.

(5) A tőzsdén jegyzett értékpapírokra vonatkozó va-
gyongazdálkodási szerződésben foglaltak végrehajtása 
során – az értékesítési minimálárak Fővárosi Közgyűlés 
által történő megállapítását követően – a főpolgármes-
ter határozza meg a tőzsdén jegyzett értékpapírok érté-
kesítésének konkrét időpontját és feltételeit.

(6) A vagyongazdálkodási szerződés alapján a port-
foliógazdálkodó:

– javaslatot tesz a Gazdasági Bizottság, illetve a Fő-
városi Közgyűlés számára a fővárosi portfolió va-
gyon feletti rendelkezésre,

– a Fővárosi Közgyűlés megbízása alapján előkészí-
ti a fővárosi portfolió vagyon feletti rendelkezéssel 
kapcsolatos tulajdonosi döntéseket és jogügylete-
ket, és közreműködik azok lebonyolításában, tőzs-
dén jegyzett értékpapírok esetén pedig a Fővárosi 
Önkormányzat nevében és képviseletében, mint 
meghatalmazott eljár az értékesítés érdekében.

(7) A portfoliógazdálkodóra rábízott, társasági ré-
szesedésekből álló portfólióval összefüggésben – ha a 
vagyongazdálkodási szerződés másként nem rendelke-
zik – nem illeti meg javaslattételi jog a társaságok által 
megválasztandó, illetve kijelölendő vezető tisztségvise-
lők, felügyelőbizottsági tagok és a könyvvizsgáló sze-
mélyére.

(8) A Fővárosi Közgyűlés folyamatosan fi gyelem-
mel kíséri és ellenőrzi a portfóliógazdálkodási tevé-
kenységet. Ennek érdekében a Fővárosi Közgyűlés és 
a fővárosi közgyűlési képviselők teljes körű betekintést 
nyerhetnek a portfóliógazdálkodással megbízott ezzel 
kapcsolatos irataiba, részletes írásbeli jelentést, beszá-
molót, elszámolást kérhetnek – a szerződésben megha-
tározott körben – , ellenőrizhetik a megkötött szerződé-
seket, vizsgálhatják a portfóliógazdálkodással megbí-
zott hitelességét, konkrét ügyeket vizsgálhatnak meg.” 

(8) A Vr. 60. § (1) és (2) bekezdésében, 61. § (1) be-
kezdésében, 63. § (1) és (3) bekezdésében, 64. § (2) be-
kezdésében, 65. § (1) bekezdésében, 73. § (1) bekezdé-

sében, 77. §-ában és 84. § (1) bekezdésében szereplő „a 
Kiemelt Fejlesztések Bizottsága” szövegrészek helyébe 
mindenütt „a Fővárosi Közgyűlés” szövegrész lép; to-
vábbá az 59. § hatályát veszti.

(9) A Vr. 62. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendel-
kezés lép, a (3) bekezdés hatályát veszti és ezzel egyide-
jűleg a jelenlegi (4)-(10) bekezdések számozása (3)-(9) 
bekezdésekre változik:

„(2) A kiemelt vagyont érintő vagyongazdálkodási 
szerződés megkötéséről – a (3) bekezdésben foglaltak 
kivételével – a Fővárosi Közgyűlés dönt. Ha azonban a 
vagyongazdálkodási szerződés vagyonkezelői jog létesí-
tését is magába foglalja (ún. vegyes szerződés), a dön-
tésre minden esetben a Fővárosi Közgyűlés jogosult.”

(10) A Vr. 69. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„69. § (1) A kiemelt fejlesztésű közterületek rendelte-
tésétől eltérő használata kérdésében 

a) 10 évet elérő vagy meghaladó időtartam esetén a 
Fővárosi Közgyűlés,

b) 10 évet el nem érő időtartam esetén a főpolgár-
mester dönt.

(2) A fővárosi közterületi futó, kerékpáros és görkor-
csolya sportrendezvények és azokhoz kapcsolódó szol-
gáltató tevékenységek célját szolgáló közterület-hasz-
nálati hozzájárulás megadására az (1) bekezdés a) pont 
szerinti esetben a főpolgármester tesz javaslatot a Fővá-
rosi Közgyűlésnek.”

(11) A Vr. 70. § (3) bekezdésének „a Kiemelt Fejlesz-
tések Bizottsága” szövegrésze helyébe „a főpolgármes-
ter” szövegrész lép; a 70/A. §-ának „a Kiemelt Fejlesz-
tések Bizottsága a Városfejlesztési és Városképvédelmi 
Bizottság hozzájárulásával” szövegrésze helyébe pedig 
„a Fővárosi Közgyűlés” szövegrész lép.

(12) A Vr. 71-72. §-ai helyébe az alábbi rendelkezé-
sek lépnek:

„Tulajdonosi jogok gyakorlása a kiemelt portfólió 
vagyon tekintetében

71. § (1) A kiemelt portfólió vagyon megszerzése, el-
idegenítése, biztosítékul adása és megterhelése tekinte-
tében a Fővárosi Közgyűlés dönt.

(2) A kiemelt portfólió vagyon tekintetében portfólió-
gazdálkodási tevékenységet vagyongazdálkodási szerző-
dés alapján, annak keretei között bármely, e rendelet 3. 
számú mellékletében meghatározott, kizárólagos joggal 
rendelkező, vagy közbeszerzési eljárás alapján kiválasz-
tott gazdasági társaság elláthat.
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(3) Amennyiben a kiemelt portfólió vagyon tekinte-
tében a tulajdonosi jogok gyakorolója vagyongazdálko-
dási szerződést köt, akkor a megbízott portfóliókezelő (a 
továbbiakban: portfóliókezelő)

a) javaslatot tesz a Fővárosi Közgyűlés számára az (1) 
bekezdésben meghatározott jogok gyakorlására,

b) a Fővárosi Közgyűlés megbízása alapján előkészí-
ti az (1) bekezdésben meghatározott jogok gyakor-
lásával kapcsolatos döntéseket és jogügyleteket, és 
közreműködik azok lebonyolításában.

(4) A Fővárosi Közgyűlés folyamatosan fi gyelemmel 
kíséri és ellenőrzi a kiemelt portfólió vagyont érintő 
portfóliógazdálkodási tevékenységet. Ennek érdekében 
a Fővárosi Közgyűlés és a fővárosi közgyűlési képvise-
lők teljes körű betekintést nyerhetnek a portfóliókezelő 
ezzel kapcsolatos irataiba, részletes írásbeli jelentést, be-
számolót, elszámolást kérhetnek – a vagyongazdálkodá-
si szerződésben meghatározott körben – , ellenőrizhetik a 
megkötött szerződéseket, vizsgálhatják a portfóliókezelő 
hitelességét, konkrét ügyeket vizsgálhatnak meg. 

Tagsági jogok gyakorlása a kiemelt társaságokban

72. § A kiemelt társaságokban a Fővárosi Önkor-
mányzat tagsági (részvényesi) jogainak gyakorolására e 
rendelet 52. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.”

(13) A Vr. 74-75. §-ai helyébe az alábbi rendelkezé-
sek lépnek:

„Elővásárlási jog gyakorlása

74. § A kiemelt fejlesztésekhez kapcsolódó, a Fő-
városi Önkormányzatot bármilyen jogcímen megillető 
elővásárlási jog tekintetében a tulajdonosi jogokat a 
Fővárosi Közgyűlés gyakorolja.

Perbeli és peren kívüli egyezség

75. § A kiemelt vagyonnal vagy a kiemelt fejlesztések 
megvalósításával kapcsolatos perbeli, vagy peren kívüli 
egyezség megkötésére a Fővárosi Közgyűlés jogosult.”

(14) A Vr. 87. § 20. pontja hatályát veszti.

(15) A Vr. 5. sz. mellékletében szereplő felsorolás az 
alábbiakkal egészül ki:

„– Budapesti Fesztiválközpont Nonprofi t Kft.
– CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti 

Nonprofi t Kft.
– József Attila Színház Nonprofi t Kft.
– Madách Színház Nonprofi t Kft.
– Mikroszkóp Színpad Nonprofi t Kft.
– Örkény István Színház Nonprofi t Kft.
– Petőfi  Csarnok Fővárosi Ifjúsági és Szabadidő 

Központ Nonprofi t Kft.

– Szabad Tér Színház Nonprofi t Kft.
– Thália Színház Nonprofi t Kft.
– Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofi t Kft.
– Új Színház Nonprofi t Kft.
– Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft.
– Budapesti Nagybani Piac Zrt.”

(16) A Vr. 3. sz. melléklete az alábbi új 28. ponttal 
egészül ki:

„28. Az Ötv. 8. § (1) bekezdésében, valamint 63/A. § 
a) pontjában meghatározott szervezési, irányítási, ko-
ordinációs és ellenőrzési közszolgáltatási feladatok el-
látására a BGyH Zrt., a BTI Zrt., az FKF Zrt., a FŐ-
KERT Nonprofi t Zrt., a FŐTÁV Zrt., az FTSzV Zrt. és 
a FŐKÉTÜSz Kft. által ellátott közszolgáltatási felada-
tok vonatkozásában, a BVK Budapesti Városüzemelteté-
si Központ Zrt. részére”

29. §

A Budapest Ösztöndíj Programról szóló 44/2008. (IX. 
10.) Főv. Kgy. rendelet 2. § (1) bekezdésének c) pontjá-
ba szereplő „a Fővárosi Közgyűlés Oktatási és Ifjúság-
politikai Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) által az 
intézményekkel előzetesen, tanévenként egyeztetett és jó-
váhagyott” szövegrész helyébe „a Fővárosi Közgyűlés 
által jóváhagyott” szövegrész lép; a 3. § (1) bekezdé-
sében, a 4. § (1) és (4) bekezdéseiben és az 5. § (5) be-
kezdésben szereplő „a Bizottság” szövegrészek helyé-
be mindenütt „a Fővárosi Közgyűlés” szövegrész lép; a 
6. § (2) bekezdésének „a Bizottság és” szövegrésze ha-
tályát veszti; a 3. § (2) bekezdés helyébe pedig az aláb-
bi rendelkezés lép:

„(2) A főpolgármester javaslata alapján az ösztöndí-
jak odaítéléséről a Fővárosi Közgyűlés dönt, ezt követő-
en a főpolgármester átadja az ösztöndíjakat és megköti 
a Fővárosi Önkormányzat és a pályázatot elnyerő sze-
mély között létrejövő megállapodást.”

30. § 

(1) A Fővárosi Önkormányzat és a fővárosi civil szer-
vezetek kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről, pályá-
zati rendszeréről szóló 61/2008. (XI. 21.) Főv. Kgy. ren-
delet (a továbbiakban: Cr.) 10-11. §-ai helyébe az alábbi 
rendelkezések lépnek, egyidejűleg a 6. § (3) bekezdé-
sében szereplő „a bizottsági” szövegrész és a 14. § (2) 
bekezdésben szereplő „bizottság” szövegrész hatályát 
veszti:

„10. § (1) Ha a civil szervezet részéről a feladat-át-
vállalás nem kötelező önkormányzati feladatra irányul, 
de a Fővárosi Önkormányzat által felvállalt, fontosnak 
tartott tevékenység ellátását szolgálja, akkor a Fővárosi 
Önkormányzat feladat-ellátási hozzájárulást nyújt a ci-
vil szervezetnek támogatási szerződés keretében.
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(2) Az e célt szolgáló forrásátadás a Fővárosi Köz-
gyűlés döntését igényli.

11. § (1) A rendelkezésre álló keret pályázat útján 
és a Fővárosi Közgyűlés által meghatározott szabályok 
szerint, egyedi támogatásként nyújtható.

(2) A megvalósítandó célok, ellátandó feladatok ér-
dekében a Fővárosi Közgyűlés pályázatokat írhat ki, 
dönthet a rendelkezésre álló keretösszeg felosztásáról és 
az összeg odaítéléséről.”

(2) A Cr. 4. § (1) bekezdésének a) pontjában a „7/1992. 
(III. 26.) Főv. Kgy. rendelet” szövegrész helyébe az 
„55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet” szövegrész lép.

31. §

A Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap-
járól szóló 12/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelet 4. § (1) 
bekezdésének „a Városüzemeltetési és Környezetgazdál-
kodási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság)” szövegré-
sze, a 4. § (2) bekezdésének, 5. §-ának, 10. § (1) és (3) 
bekezdéseinek és 11. § (2) bekezdésének „a Bizottság” 
szövegrészei helyébe mindenütt „a Fővárosi Közgyűlés” 
szövegrész lép. 

32. §

A Parkolási és Közlekedésfejlesztési Keret szabályo-
zásáról szóló 25/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet (a to-
vábbiakban: PKKr.) 4. §-ának „7/1992. (III. 26.) Főv. 
Kgy. rendelet” szövegrésze helyébe az „55/2010. (XII. 
9.) Főv. Kgy. rendelet” szövegrész lép; a  6. § (1) be-
kezdésének „a Fővárosi Közgyűlés Városüzemeltetési és 
Környezetgazdálkodási Bizottságához” szövegrésze he-
lyébe „a Fővárosi Közgyűléshez” szövegrész lép; a 6. § 
(2) és (6) bekezdéseinek, a 7. § (1) bekezdésének „a Fő-
városi Közgyűlés Városüzemeltetési és Környezetgazdál-
kodási Bizottsága” szövegrésze, valamint a 7. § (3) be-
kezdésének „a Bizottság” szövegrészei helyébe pedig 
mindenütt „a Fővárosi Közgyűlés” szövegrész lép; egyi-
dejűleg a 7. § (6) bekezdése hatályát veszti.

33. § 

A Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról szóló 
35/2009. (VII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 4. § (7) bekezdésé-
nek „az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottságnak” szö-
vegrésze hatályát veszti.

34. §

A helyben központosított közbeszerzési rendszerről, 
valamint a helyi központi beszerző szervezet feladat- és 
hatásköréről szóló 46/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet 2. § 
a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„a) költségvetési szerv: a Fővárosi Önkormányzat 
fenntartásában lévő költségvetési szerv;”

35. §

(1) Az önkormányzati biztos kirendelésének és tevé-
kenységének rendjéről szóló 97/2009. (XII. 23.) Főv. 
Kgy. rendelet (a továbbiakban: Öbr.) 1. § (3) és (5) be-
kezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(3) A (2) bekezdésben meghatározott intézkedé-
si tervet a főpolgármester haladéktalanul megküldi 
egészségügyi és szociális költségvetési szervek esetén az 
Egészségpolitikai és Szociális Bizottság, egyéb költség-
vetési szervek esetén a Fővárosi Közgyűlés részére. Az 
Egészségpolitikai és Szociális Bizottság, illetve a Fővá-
rosi Közgyűlés a tárgyhónapot követő hó végéig meg-
tárgyalja és

a) dönt az intézkedési terv elfogadásáról, vagy
b) javaslatot tesz a főpolgármester felé önkormány-

zati biztos kirendelése kezdeményezésére.”

„(5) A főpolgármester a tárgyhót követő hó végéig tá-
jékoztatást ad a Fővárosi Közgyűlésnek az (1) bekezdés 
szerinti adatszolgáltatásokról, – intézménysorosan és 
ágazatonkénti összesítésben – a költségvetési szervek el-
ismert tartozásállományáról, a tartozásállomány meg-
szüntetésére tett intézkedésekről, illetve a (4) bekezdés 
szerinti tájékoztatások alapján az elfogadott intézkedési 
terv megvalósításának eredményeiről.”

(2) Az Öbr. 2. §-ának „a Pénzügyi és Közbeszerzési 
Bizottság” szövegrésze hatályát veszti.

(3) AZ Öbr. 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi ren-
delkezés lép:

„(1) Az önkormányzati biztos kirendeléséről a Fővá-
rosi Közgyűlés az általa kiírt pályázati felhívás alapján 
a 3. számú melléklet szerinti pályázati eljárás alkalma-
zásával jogosult dönteni, ezt követően a kirendelt ön-
kormányzati biztost a főpolgármester bízza meg.”

(4) Az Öbr. 3. § (2) bekezdésének „a Pénzügyi és Köz-
beszerzési Bizottság” szövegrésze helyébe „a Fővárosi 
Közgyűlés” szövegrész lép.

(5) Az Öbr. 7. § (2) bekezdése helyébe az alábbi ren-
delkezés lép:

„(2) A főpolgármester az önkormányzati biztos ál-
tal készített havi jelentéseket tájékoztatásul megküldi a 
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság részére.”

(6) Az Öbr. 8. § (2)-(3) bekezdései helyébe az alábbi 
rendelkezések lépnek:
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„(2) A főpolgármester az önkormányzati biztos által 
készített (1) bekezdés szerinti dokumentumokat tájékoz-
tatásul megküldi a Fővárosi Közgyűlés részére.

(3) Az önkormányzati biztos megbízatásának meg-
szűnésekor záróértékelést köteles készíteni, amelyet - 
az Ámr. 165. § (3) bekezdés h) pontjában meghatáro-
zott intézkedési tervvel együtt - az erre a célra a kijelölő 
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság által delegált tag, 
a főpolgármester (vagy az általa meghatalmazott sze-
mély), valamint az érintett költségvetési szerv részvételé-
vel létrehozandó egyeztető ad hoc bizottsági tárgyaláson 
kell elfogadni. A záró értékelést a főpolgármester köte-
les tájékoztatásul megküldeni a Pénzügyi és Költségve-
tési Bizottság részére.”

(7) Az Öbr. 3. sz. mellékletének I/1., I/7., II/1., II/2., 
II/3., II/5., II/6. és II/7. pontjaiban szereplő „Pénzügyi és 
Közbeszerzési Bizottság” szövegrészek helyébe minden-
ütt a „Fővárosi Közgyűlés” szövegrész lép.

36. §

Budapest főváros közigazgatási területén a járművel 
várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várako-
zás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának sza-
bályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 
25. § (6) bekezdésének „a Fővárosi Közgyűlés hatás-
körrel rendelkező bizottsága” szövegrész helyébe „a fő-
polgármester” szövegrész lép; a 39. § (4) bekezdésének 
„a Fővárosi Közgyűlés hatáskörrel rendelkező bizottsá-
gának javaslata alapján” szövegrésze, valamint a 42. § 
(1) bekezdésének „ – a városrendészeti behajtási-várako-
zási hozzájárulás kivételével” –  szövegrésze pedig hatá-
lyát veszti.

37. §

(1) A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működé-
si Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. ren-
delet (a továbbiakban: SZMSZ) 11. § (1) bekezdésének „ 
– de évente legalább hat – ” szövegrész helyébe a „ – de 
legalább hat – ” szövegrész lép.

(2) Az SZMSZ 13. § (2) bekezdés utolsó mondata az 
alábbiak szerint módosul: 
„..Az egyéni képviselői előterjesztésekre jelen rendelet 
8. §-ának rendelkezéseit – különös tekintettel a főjegy-
zői láttamozásra (kézjegyre) – nem kell alkalmazni.”

(3) Az SZMSZ 16. §-a az alábbi új (3)-(4) bekezdé-
sekkel egészül ki:

„(3) Amennyiben magasabb szintű jogszabály vala-
mely ügy döntéshozatali eljárására speciális nyilvános-
sági (titoktartási, összeférhetetlenségi) szabályokat ír 
elő, úgy ezen szabályok betartását a meghívó kézbesí-

tésénél és a Közgyűlés ülésein is megfelelően – szükség 
esetén a (2) bekezdés b) pontja szerinti zárt ülés elren-
delésével is – biztosítani kell.

(4) A zárt ülésen a képviselő, a főpolgármester, a fő-
jegyző, a fővárosi területi kisebbségi önkormányzat el-
nöke, továbbá meghívása esetén az érintett és a szakér-
tő vehet részt.”

(4) Az SZMSZ 18. § (3) bekezdésének a) pontja he-
lyébe az alábbi szövegrész lép:

„a) az étel- és italfogyasztás, kivéve a palackos víz- és 
üdítőital-fogyasztás,”

(5) Az SZMSZ 27. §-a az alábbi új (2) bekezdéssel 
egészül ki, egyidejűleg a 27. § jelenlegi szövegének szá-
mozása (1) bekezdésre változik:

„(2) A képviselő köteles a szavazást megelőzően jelez-
ni, ha vele szemben jogszabályban meghatározott össze-
férhetetlenségi ok áll fenn. Közbeszerzési eljárást érintő 
döntés meghozatalában nem vehet részt, akivel szem-
ben a közbeszerezésekre vonatkozó jogszabályok szerin-
ti összeférhetetlenségi ok áll fenn.”

(6) Az SZMSZ 30. §-a az alábbi új (4) bekezdéssel 
egészül ki:

„(4) Amennyiben magasabb szintű jogszabály vala-
mely ügy döntéshozatali eljárására – pl. az átlátható fe-
lelősség elvének megfelelően a közbeszerzési eljárásban 
– a szavazások eredményének személyenkénti (név sze-
rinti) beazonosíthatóságát írja elő, úgy ilyen ügyekben 
a szavazatszámláló gép adataiban egyébként név szerint 
is szereplő eredményt a jegyzőkönyvben név szerint kell 
rögzíteni.”

(7) Az SZMSZ 34. § (2) bekezdésének g) pontja he-
lyébe az alábbi rendelkezés lép:

„g) a szavazás számszerű eredményét (a 30. § (4) be-
kezdésében foglalt esetben név szerint is) és a döntés 
szövegét, továbbá külön indítványra a kisebbségi véle-
ményt;”

(8) Az SZMSZ 40. § (1) bekezdése az alábbi új c) 
ponttal egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi c)-d) 
pontok számozása d)-e) pontokra változik:

„c) magasabb szintű jogszabály alapján fennálló ösz-
szeférhetetlenségének fennállását jelezni, illetve arról 
nyilatkozni;”

(9) Az SZMSZ 45. § (5) bekezdésének „alelnökét” 
szövegrész helyébe az „alelnökeit” szövegrész, „alel-
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nöke” szövegrész helyébe pedig az „alelnökei” szöveg-
rész lép.

(10) Az SZMSZ 50. § (3) bekezdése helyébe az aláb-
bi új (3) bekezdés lép, egyidejűleg az alábbi (4) bekez-
déssel egészül ki:

„(3) Amennyiben magasabb szintű jogszabály vala-
mely ügy döntéshozatali eljárására speciális nyilvános-
sági (titoktartási, összeférhetetlenségi) szabályokat ír 
elő, úgy ezen szabályok betartását a meghívó kézbesí-
tésénél és a bizottság ülésein is megfelelően – szükség 
esetén a (2) bekezdés b) pontja szerinti zárt ülés elren-
delésével is – biztosítani kell.

(4) A zárt ülésen a képviselő és a bizottság nem képvi-
selő tagja, a főpolgármester, a főjegyző, a fővárosi terü-
leti kisebbségi önkormányzat elnöke, továbbá meghívá-
sa esetén az érintett és a szakértő vehet részt.”

(11) Az SZMSZ 53. § (4) bekezdése helyébe az aláb-
bi rendelkezés lép:

„(4) Amennyiben magasabb szintű jogszabály vala-
mely ügy döntéshozatali eljárására – pl. az átlátható fe-
lelősség elvének megfelelően a közbeszerzési eljárásban 
– a szavazások eredményének személyenkénti (név sze-
rinti) beazonosíthatóságát írja elő, úgy ilyen ügyekben 
a szavazatszámláló gép adataiban egyébként név szerint 
is szereplő eredményt a jegyzőkönyvben név szerint kell 
rögzíteni.”

(12) Az SZMSZ 54. §-a az alábbi új (4) bekezdéssel 
egészül ki:

„(4) A bizottság tagja köteles a szavazást megelőzően 
jelezni, ha vele szemben jogszabályban meghatározott 
összeférhetetlenségi ok áll fenn. Közbeszerzési eljárást 
érintő döntés meghozatalában nem vehet részt, akivel 
szemben a közbeszerezésekre vonatkozó jogszabályok 
szerinti összeférhetetlenségi ok áll fenn.”

(13) Az SZMSZ 55. § (2) bekezdésének g) pontja he-
lyébe az alábbi rendelkezés lép:

„g) a szavazás számszerű eredményét (a 30. § (4) be-
kezdésében foglalt esetben név szerint is) és a döntés 
szövegét, továbbá külön indítványra a kisebbségi véle-
ményt;”

(14) Az SZMSZ 68. § (1) bekezdése az alábbi új m) 
ponttal egészül ki, továbbá az SZMSZ kiegészül e rende-
let 2. sz. mellékletét képező új 13. sz. melléklettel:

„m) a Főpolgármesteri Hivatalban létrehozott ön-
kormányzati főtanácsadói/tanácsadói munkakörök 
jegyzéke. (13. sz. melléklet)”

(15) Az SZMSZ 2. sz. mellékletének „I. A közgyűlési 
előterjesztések általános rendje” fejezet 4. pontjának első 
mondata helyébe az alábbi mondat lép: 

„Az előterjesztés-tervezeteket – a Közgyűlés ülése 
előtt – valamennyi bizottság elé kell terjeszteni, s meg 
kell küldeni a tanácsnokoknak, kivéve a közbeszerzé-
si eljárásokkal kapcsolatos előterjesztéseket, melyeket 
csak a Közbeszerzési Bizottság elé kell terjeszteni.”

(16) Az SZMSZ 2. sz. mellékletének „II. A rendeletek 
előkészítésének különös szabályai” fejezet az alábbi új 9. 
ponttal egészül ki:

„9. A Fővárosi Önkormányzat költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendeletre vonatkozó egyedi szabályok

9.1. Az éves költségvetés elfogadása három lépcső-
ben történik.

a) Az első lépcső a költségvetési koncepció kidolgo-
zása és a Közgyűlés által való elfogadása olyan 
tartalommal, amely az elkövetkező legalább hét-
éves időszakra prognosztizált mozgástérben elhe-
lyezett következő évi költségvetés előzetes főössze-
geit (bevételi, kiadási főösszeg, hiány, általános 
tartalék, működési eredmény százalékos értéke), 
valamint ágazati keretszámait rögzíti. Ezek a ké-
sőbbi lépcsőkben már csak a külső tényezőkben a 
koncepció készítésekor ismerthez vagy feltételez-
hetőhöz képest bekövetkezett változások miatt mó-
dosulhatnak.

b) A második lépcsőben kerül sor a külső tényezők-
ben a koncepció elfogadása óta bekövetkezett vál-
tozásoknak a főösszegeken, ezen belül az ágazati 
keretszámokon való átvezetésére, az utóbbiaknak 
a Közgyűlés által való véglegezésére.

c) A harmadik lépcsőben történik meg a már elfoga-
dott keretszámokon belül a költségvetési javaslat 
részletes vitája, a prioritások esetleges módosítása.

9.2. Forrásigényt támasztó módosító indítvány a 
költségvetési javaslathoz, illetve az elfogadott költség-
vetéshez, a költségvetési rendelet-módosítási előterjesz-
tésekhez, a záróbeszámoló keretében meghozandó dön-
tésekhez csak akkor nyújtható be, ha az előterjesztő az 
adott tétellel kapcsolatos többletkiadási összegnek meg-
felelő, technikai kezelhetőségét illetően a főpolgármes-
ter által előzetesen igazolt csökkentési javaslatot tesz 
a módosítandó előterjesztésben szereplő vagy érvényes 
egyéb kiadási tétel rovására, indokolva a prioritás át-
helyezését, illetve az egyensúlyi követelmény betartásá-
val ismertetve a módosítással beemelni kívánt új, illetve 
megemelni kívánt költségvetési tételeknek az érvény-
ben lévő fi nanszírozási prognózisban szereplő későb-
bi évek költségvetési keretfeltételeire gyakorolt hatását. 
Forrásként az általános tartalék, illetve egyéb tartalék-
keret nem, illetve csak a főpolgármesterrel való előzetes 
egyeztetés és egyetértés esetén jelölhető meg.
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9.3. Konkrét tételre vonatkozó működési kiadási 
többletigény csak a tervezetben szereplő más működé-
si kiadás tétel terhére jelölhető meg.

9.4. Az általános tartalékból olyan törvényi kötele-
zettségekből eredő kiadások fi nanszírozhatók, amelyek-
hez az állami normatívák, központi pótelőirányzatok 
év közben nem nyújtanak kellő fedezetet. Az Áht. 25. 
§-ával összhangban az általános tartalék szolgál továb-
bá az előre nem valószínűsíthető, nem tervezhető és ha-
laszthatatlan kiadások, strukturális átalakítások fede-
zetére, valamint az előirányzott, de elháríthatatlan okok 
miatt elmaradó bevételek pótlására is. Amennyiben az 
általános tartalékból fi nanszírozott kiadásra utólag fe-
dezet érkezik, akkor azt vissza kell pótolni a forrás meg-
érkezésekor.

9.5.  A költségvetési évet záró beszámoló elfogadá-
sakor jelentkező szabad pénzmaradvány a közvetlenül 
nem számszerűsíthető, illetve számszerűsítendő koc-
kázatok kezelésére tartalékolandó. Amennyiben e koc-
kázatok az adott költségvetési év utolsó hónapjaiban 
ismételt áttekintés alapján valószínűleg már nem rea-
lizálódnak, úgy e tartalék elsődlegesen a hitelfelvételi 
igény csökkentésére fordítandó, és csak kivételes eset-
ben vállalható a terhére új felhalmozási elkötelezettség. 
A szabad pénzmaradvány működési kiadások fedezetére 
nem használható.”

(17) Az SZMSZ 5. sz. mellékletének „Közbeszerzési 
Bizottság” cím 4. pontjában „az ajánlati felhívás” szö-
vegrész helyébe „a részvételi/ajánlati felhívás” szöveg-
rész lép, továbbá az alábbi új 7. ponttal egészül ki:

„7. Véleményezi a közbeszerzési eljárásokkal kap-
csolatos közgyűlési előterjesztéseket.”

(18) Az SZMSZ 1. sz. függelékének „Gazdasági Bi-
zottság” cím 27-34. pontjai helyébe az alábbi rendelke-
zések lépnek, továbbá kiegészül az alábbi új 35-37. pon-
tokkal:

„27. Gyakorolja a tulajdonosi jogokat abban az eset-
ben, ha a telekrendezési eljárás 50 millió forint értékha-
tárig a Fővárosi Közgyűlés által rendeletben elfogadott 
Fővárosi Szabályozási Keretterv, illetve a Fővárosi Köz-
gyűlés egyetértésével vagy egyező véleményével rende-
letben elfogadott Kerületi Szabályozási Terv végrehaj-
tása érdekében történik.

75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (4)

28. Dönt
a) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő köz-

területeken, vagy egyéb ingatlanokon (épület, lé-
tesítmény), azok alatt vagy felett, illetőleg abban 
elektronikus hírközlési berendezések és az ezekkel 

összefüggő építmények létesítésével, elhelyezésé-
vel, bővítésével és áthelyezésével összefüggésben 
az ingatlanok tulajdonjogának korlátozása miatt 
kártalanítással, valamint a Ptk. 108. § (2) bekez-
désében szabályozott tulajdonosi jogok gyakorlá-
sával kapcsolatos kérdésekben, 50 millió forint ér-
tékhatárig;

b) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő köz-
területeken vagy egyéb ingatlanokon (épület, léte-
sítmény), azok alatt vagy felett, illetőleg abban zárt 
felhasználói csoport részére elektronikus hírköz-
lési szolgáltatás nyújtását, továbbá zárt célú há-
lózaton elektronikus hírközlési szolgáltatás nyúj-
tását szolgáló elektronikus hírközlési berendezés 
és az ezekkel összefüggő építmények létesítésével, 
elhelyezésével, bővítésével és áthelyezésével össze-
függésben – amennyiben ahhoz elvi építési enge-
dély, illetve építési engedély szükséges – az építési 
jogosultság igazolása, a tulajdonosi hozzájárulás, 
valamint az ellenszolgáltatás kérdésében, 50 mil-
lió forint értékhatárig.

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

29. Előzetes hozzájárulási jogot gyakorol az önkor-
mányzati intézmény vezetője döntéséhez 50 millió fo-
rint, vagy azt meghaladó könyv szerinti értékű ingó va-
gyon megszerzése, elidegenítése, megterhelése és egyéb 
módon történő hasznosítása; továbbá ingatlan, ingat-
lanrész határozatlan idejű, valamint 3 évet meghaladó 
határozott idejű bérbe-, illetve használatba adása; va-
lamint az önkormányzati intézmény és alapítvány vagy 
társadalmi szervezet között kötendő, fővárosi vagyont 
érintő olyan együttműködési megállapodás jóváhagyá-
sa tárgyában, mely egyidejűleg tartalmazza az alapít-
ványnak vagy társadalmi szervezetnek az önkormány-
zati intézmény címére történő székhelybejegyzéshez 
szükséges tulajdonosi hozzájárulását is.

75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 51. § (2) a)-c)

30. Gyakorolja a tulajdonosi jogokat a Fővárosi Ön-
kormányzatot bármely jogcímen megillető elővásárlási 
jog tekintetében a vételi ajánlatban, illetve az adásvételi 
szerződésben szereplő, 50 millió forint egyedi értékesí-
tési értéket el nem érő vagyon tekintetében, amennyiben 
a vagyon a Budapesti Zrt. vagyongazdálkodási feladatai 
körébe tartozó fővárosi forgalomképes ingatlan vagyon 
hasznosítási céljaihoz kapcsolódik.

75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 53. § (4)

31. Telekalakítás esetében gyakorolja a tulajdonosi 
jogokat a Budapesti Zrt. vagyongazdálkodási feladatai 
körébe tartozó, 50 millió Ft értékhatárt el nem érő fővá-
rosi ingatlan vagyona tekintetében.

75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 53. § (6)

32. Gyakorolja a tulajdonosi jogokat a Fővárosi Ön-
kormányzatot bármely jogcímen megillető elővásárlási 
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jog tekintetében a vételi ajánlatban, illetve az adásvételi 
szerződésben szereplő 50 millió forint egyedi értékesíté-
si értéket el nem érő vagyon tekintetében, amennyiben a 
vagyon a BFVK Zrt. vagyongazdálkodási feladatai kö-
rébe tartozó fővárosi forgalomképes ingatlan vagyon 
hasznosítási céljaihoz kapcsolódik.

75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 54. § (4)

33. Telekalakítás esetében gyakorolja a tulajdono-
si jogokat a BFVK Zrt. vagyongazdálkodási feladatai 
körébe tartozó, 50 millió forint értékhatárt el nem érő 
 fővárosi forgalomképes ingatlan vagyona tekintetében.

75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 54. § (6)

34. Gyakorolja a tulajdonosi jogokat a Fővárosi Ön-
kormányzatot bármely jogcímen megillető elővásárlási 
jog tekintetében a vételi ajánlatban, illetve az adásvételi 
szerződésben szereplő 50 millió forint egyedi értékesíté-
si értéket el nem érő vagyon tekintetében, amennyiben 
a vagyon a FIMŰV Zrt. vagyongazdálkodási feladatai 
körébe tartozó fővárosi forgalomképes ingatlan vagyon 
hasznosítási céljaihoz kapcsolódik.

75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 55. § (4)

35. Telekalakítás esetében gyakorolja a tulajdono-
si jogokat a FIMŰV Zrt. vagyongazdálkodási feladatai 
körébe tartozó, 50 millió forint értékhatárt el nem érő 
fővárosi forgalomképes ingatlan vagyona tekintetében.

75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 55. § (6)

36. Gyakorolja a tulajdonosi jogokat az 50 millió fo-
rint egyedi forgalmi értéket el nem érő forgalomképes 
fővárosi portfólió vagyon felett, a Vagyonrendelet 56. § 
(4) bekezdésben meghatározottak kivételével.

75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (3) b)

37. Dönt portfólió vagyonrész, illetve vagyontömege 
értékesítése esetén 50 millió forint együttesen számí-
tott forgalmi értékig az értékesítésről, illetve a megbí-
zási típusú vagyongazdálkodási szerződés megkötésé-
ről, feltéve, hogy az együttesen értékesített, egy adott 
gazdasági társaságban meglévő társasági részesedé-
sek egyedi  forgalmi értéke nem haladja meg az 50 mil-
lió forintot.

75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (3) c)”

(19) Az SZMSZ 1. sz. függelékének „Oktatási Bizott-
ság” cím 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. Előterjesztést tesz a „Bárczy István Díj” fővá-
rosi kitüntető díj adományozására a Fővárosi Közgyű-
lés számára.

28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. r. 4/A. § (3)”

(20) Az SZMSZ 1. sz. függelékének „Városfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottság” címe és 1-2. pontjai ha-
tályukat vesztik. 

(21) Az SZMSZ 2 sz. függelékének „I. Általános 
 hatáskör” címe az alábbi új 4-10. pontokkal egészül ki:

„4. Egyéb ünnepi események alkalmával is elrendel-
heti a teljes vagy részleges fellobogózást. A közterületek 
közül azokat, amelyeket - az ünnepi esemény jellegéhez 
képest - fel kell lobogózni, a főpolgármester határoz-
za meg. A főpolgármester rendelkezhet a fellobogózás 
rendeletben meghatározottaktól eltérő időpontig törté-
nő megszüntetéséről.

8/1991. (III. 21.) Főv. Kgy. r. 2. § (3), (5), 4. § (3) 

5. Előterjesztést tesz a „Budapestért” díj, a „Zalabai 
Gábor díj - A Budapestiek Esélyegyenlőségéért” díj, a 
„Fővárosért Emlékzászló” díj, a „Dr. Barna  Sándor 
 Emlékérem - A Főváros Közbiztonságáért” díj, a 
„Csengery Antal Díj” és a „Papp László Budapest-
Sportdíj” és a „Bárczy István Díj” fővárosi kitüntető 
díj adományozására a Fővárosi Közgyűlés számára.

28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. r. 4/A. § (2)

6. Dönt a „Főváros Szolgálatáért” fővárosi kitüntető 
díj adományozásáról.

28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. r. 4/A. § (4)

7. A főpolgármester a Közgyűléssel szerződő gazdál-
kodó szervezet útján gondoskodik arról, hogy

- az általa kijelölt területeken és útvonalakon kon-
centrált gépi úttisztítást végezzenek,

- a köztisztasági szolgáltatással megbízott vállalat 
szolgáltatásainak ellátásáról - módjáról, időpont-
járól stb. - a lakosságot legalább a helyben szoká-
sos módon tájékoztassa.

Kijelöli a Fővárosi Téli Operatív Munkacsoport el-
nökét a Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselői közül, a 
főpolgármester felkérése alapján a Munkacsoportba a 
tagok képviselőt delegálhatnak.

A főpolgármester ideiglenesen - legfeljebb 2 hónapig 
terjedő időre – a 48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet 
1., 2. és 3. számú mellékletben felsoroltaktól eltérő terü-
leteket és útvonalakat is kijelölhet.

 48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. r. 13. § (1), 
19. § (3)-(4), 20. §

8. A jogszabályban előírt esetben a helyi népszavazás 
kezdeményezését a főpolgármester elutasítja.

A népi kezdeményezést - olyan ügyekben, amelyek el-
döntése a Közgyűlés hatáskörébe tartozik - a főpolgár-
mesternél lehet benyújtani. A népi kezdeményezésben 
megjelölt ügy (ügyek) vagy tárgykör (tárgykörök) meg-
tárgyalásra vagy döntésre előterjesztés céljából szüksé-
ges előkészítéséről a főpolgármester gondoskodik.

55/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. r. 5. §, 7. § (2)-(4)
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9. Egyetért Budapest Főváros Önkormányzata dísz-
polgárai, továbbá az állami-, politikai és művészeti élet 
kiemelkedő személyiségeinek díszsírhelyben történő el-
helyezésével.

58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. r. 1. § s) pont

10. A szmogriadót, annak fokozatát és az adott foko-
zathoz a fővárosi önkormányzati rendeletben megha-
tározott intézkedéseket a főpolgármester rendeli el és 
szünteti meg.

69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. r. 2/A. § (1), (3), 
5. § (1), 7. §, 8. §, 9. §”

(22) Az SZMSZ 2. sz. függelékének „II. Építésügyi 
igazgatás” címe az alábbi új 3-5. pontokkal egészül ki:

„3. A Fővárosi Szabályozási Keretterv módosításá-
ra irányuló kerületi önkormányzati kezdeményezéseket 
háromhavonta Budapest Főváros Közgyűlése elé ter-
jeszti.

 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. r. 5. § (3)

4. A főváros feladatkörébe tartozó településrendezé-
si célok megvalósításához szükséges terület biztosítása 
érdekében a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővá-
sárlási jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyezte-
téséről, illetve amennyiben a fenntartás indokai meg-
szűnnek, annak törléséről a főpolgármester intézkedik.

18/2001. (IV. 18.) Főv. Kgy. r. 4. § 

5. A Fővárosi Tervtanács elnökének tartós akadá-
lyoztatása esetén a Tervtanács titkárának kezdeménye-
zésére a főpolgármester nevezi ki, illetve bízza meg a he-
lyettesítő elnököt.

A Főváros egységes építészeti arculatának kialakítá-
sa érdekében, a főpolgármester megállapodást köthet a 
főváros közigazgatási területére vonatkozó feladatkör-
rel működő építészeti-műszaki tervtanácsok működtető-
ivel közös tervtanácsi tárgyalás megtartásáról.

 39/2007. (XII. 28.)Főv. Kgy. r. 2. § (2), (4)”

(23) Az SZMSZ 2. sz. függelékének „V. Kultúra, ne-
velés, oktatás, és gyermekvédelem” címe az alábbi új 2. 
ponttal egészül ki:

„2. A főpolgármester írásban kéri fel az arra jogosult 
szervezeteket a Budapesti Ifjúsági Tanácsba való jelö-
lésre. A Budapesti Ifjúsági Tanács alakuló ülését a fő-
polgármester hívja össze.

35/2009. (VII. 9.) Főv. Kgy. r. 3. § (4), 4. § (1)”

(24) Az SZMSZ 2. sz. függelékének „VI. Egészség-
ügyi, szociális, gyermekvédelmi ellátás, sport” cím 8. 
pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép, továbbá az 
alábbi új 9-10. pontokkal egészül ki:

„8. A soron kívüli elhelyezést véleményező bizottság-
ba tagot jelöl ki.

30/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. r. 6. § (4)

9. Dönt az intézményvezető döntése ellen a szülő 
vagy más törvényes képviselő által benyújtott jogorvos-
lati kérelemről.

A főpolgármester a személyi térítési díjat a kötelezett 
kérelmére mérsékelheti, a díjhátralék egészét vagy egy 
részét elengedheti, ha a kötelezett

a) egyedülálló;
b) családjában az egy főre számított jövedelem ki-

sebb, mint a kötelezett jövedelme és a szociális kö-
rülmények ezt indokolják.

A gyermekönkormányzat és a fi atal felnőtt, a szülő 
(törvényes képviselő) panaszával a főpolgármesterhez 
fordulhat, ha a panaszt az intézmény vezetője, az Ér-
dekképviseleti Fórum a benyújtástól számított 15 na-
pon belül nem vizsgálta ki, illetve nem intézkedett, vagy 
az intézkedéssel nem ért egyet, valamint nem küld érte-
sítést a vizsgálat eredményéről. A panaszról a főpolgár-
mester dönt.

22/1999. (V. 21.) Főv. Kgy. r. 3/B. § (4), 
7. § (3), 12. § (4) 

10. Nemzetközi sportesemény szervező bizottságába 
tagot(tagokat) delegál.

57/2005. (IX. 16.) Főv. Kgy. r. 2. § (8)”

(25) Az SZMSZ 2. sz. függelékének „VIII. Vagyon-
gazdálkodás” cím 12. pontja helyébe az alábbi rendelke-
zés lép, továbbá kiegészül az alábbi új 13-16. pontokkal:

„12. Hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzati in-
tézmény vezetője gyakorolja az önkormányzati intéz-
mények használatában lévő fővárosi ingatlan vagyont 
érintő hatósági engedélyezési eljárásban a tulajdonost 
megillető jogot.

75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. r. 51. § (4)

13. Javaslatot tesz a Fővárosi Közgyűlésnek a fővá-
rosi közterületi futó, kerékpáros és görkorcsolya sport-
rendezvények és azokhoz kapcsolódó szolgáltató tevé-
kenységek célját szolgáló, kiemelt fejlesztésű közterület 
10 évet elérő vagy meghaladó közterület-használati hoz-
zájárulásának megadására.

75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. r. 69. § (2)

14. Dönt a Hősök tere közterület-használatáról.
33/2002. (VI. 21.) Főv. Kgy. r. 5. §

15. Javaslatot tesz a Fővárosi Önkormányzat tulaj-
donában lévő lakások elidegenítésére, és a testületi dön-
tését követő naptól számított 60 napon belül köteles a 
vételi ajánlatot a jogosult részére megküldeni.
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33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. r. 4. § (1), 
9. § (1), (4), (5)

16. Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálko-
dással összefüggő – a nettó ötmillió forintot elérő vagy 
azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruhá-
zásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítés-
re, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű 
jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatko-
zó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szer-
ződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott 
időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, vala-
mint az említett adatok változásait a szerződés létrejötté-
től számított 60 napon belül a Főpolgármesteri Hivatal 
www.budapest.hu internetes portálján közzé kell tenni, 
továbbá ilyen irányú kérelemre – az önköltségi ár meg-
fi zetésével – papír alapon is ki kell adni. A közzétételről 
és a kiadásról a főpolgármester gondoskodik.

75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. r. 11. § (2)”

(26) Az SZMSZ 2. sz. függelékének „XI. Egyéb hatás-
körök” címe kiegészül az alábbi új 9. ponttal:

„9. A Fővárosi Civil Adatbázist a Főpolgármesteri 
Hivatal működteti. A forrásátadáshoz kapcsolódó ada-
tokat az adott forrásátadás adminisztrációját, ennek 
rendjét a főpolgármester szabályozza.

61/2008. (XI. 21.) Főv. Kgy. r. 14. § (3)”

(27) Az SZMSZ 9. sz. melléklete helyébe e rendelet 
3. sz. melléklete lép.

(28) Az SZMSZ 9. sz. melléklete helyébe e rendelet 
4. sz. melléklete lép.

38. §

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételé-
vel – 2011. január 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet 37. § (28) bekezdése 2011. január 15-
én lép hatályba, egyidejűleg a 37. § (27) bekezdése ha-
tályát veszti. 

(3) Hatályát veszti a Fővárosi Stratégiai Alap működé-
si rendjéről szóló 60/2000. (XI. 30.) Főv. Kgy. rendelet.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés 2010. november 24-ei ülé-
sén megalkotta a Fővárosi Önkormányzat új Szerveze-
ti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletét (az új 
SZMSZ-t). Az új SZMSZ 1. és 2. sz. függeléke tar-
talmazza az SZMSZ-en kívüli egyéb fővárosi önkor-
mányzati rendeletben szabályozott, bizottságokra és fő-
polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzékét. Ezen új 
hatásköri szabályokkal összhangba kell hozni a vonatko-
zó egyes fővárosi önkormányzati rendeleteket. A joghar-
monizáció megteremtése érdekében szükséges tehát mó-
dosítani az érintett rendeleteket.

Részletes indokolás

Az 1-2. §-okhoz

Az új SZMSZ hatásköri szabályaival való összhang 
megteremtése érdekében szükséges a módosítás.

A 3. §-hoz

Az új SZMSZ hatásköri szabályaival való összhang 
megteremtése és a kitüntető díjak adományozási eljárá-
sának egységes szabályozása érdekében szükséges a mó-
dosítás. Az ehhez kapcsolódó SZMSZ-módosítási javas-
latot a 38. § tartalmazza.

A 4-7. §-hoz

Az új SZMSZ hatásköri szabályaival való összhang 
megteremtése érdekében szükséges a módosítás.

A 8. §-hoz

Az új SZMSZ hivatali szervezeti felépítésének szabá-
lyaival való összhang megteremtése érdekében szüksé-
ges a módosítás.

A 9-11. §-okhoz

Az új SZMSZ hatásköri szabályaival való összhang 
megteremtése érdekében szükséges a módosítás.

A 12. §-hoz

Az új SZMSZ hatásköri szabályaival való összhang 
megteremtése, valamint a beruházások és felújítások sza-
bályainak egységesítése érdekében szükséges a módo-
sítás.
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A 13-14. §-hoz

Az új SZMSZ hatásköri szabályaival való összhang 
megteremtése érdekében szükséges a módosítás.

A 15. §-hoz

Az új SZMSZ hivatali szervezeti felépítésének szabá-
lyaival való összhang megteremtése érdekében szüksé-
ges a módosítás.

A 16-23. §-okhoz

Az új SZMSZ hatásköri szabályaival való összhang 
megteremtése érdekében szükséges a módosítás.

A 24. §-hoz

Már hatálytalan jogszabályra történő hivatkozás pon-
tosítását tartalmazza.

A 25. §-hoz

Az új SZMSZ hatásköri szabályaival való összhang 
megteremtése érdekében szükséges a módosítás.

A 26. §-hoz

Az új SZMSZ hatásköri szabályaival való összhang 
megteremtése érdekében szükséges módosítást, illetve 
szövegpontosítást tartalmaz.

A 27. §-hoz

Az új SZMSZ hivatali szervezeti felépítésének szabá-
lyaival való összhang megteremtése érdekében szüksé-
ges a módosítás.

A 28. §-hoz

Az új SZMSZ hatásköri szabályaival való összhang 
megteremtése érdekében szükséges módosítást, illetve 
szövegpontosítást tartalmaz. A javaslat egységesíti és 
egyszerűsíti a Vr. eljárási szabályait. Egyes kérdésekben 
(így pl. a Vr. 51. § (4) bekezdésében, 54. § (4) bekezdé-
sében és 55. § (4) bekezdésében) a hatásköri szabályokat 
is egységesíti és egyértelműsíti, melyhez kapcsolódóan 
az SZMSZ-módosítási javaslatot a 38. § tartalmazza. Ki-
egészíti továbbá a Vr. 5. sz. mellékletében felsorolt fővá-
rosi önkormányzati társaságok jegyzékét.

A 29-36. §-okhoz

Az új SZMSZ hatásköri szabályaival való összhang 
megteremtése érdekében szükséges módosítást, illetve 
szövegpontosítást tartalmaz.

A 37. §-hoz

Az új SZMSZ tárgyalásakor, a napirendi vita kere-
tében felmerült szövegpontosító javaslatok, módosí-
tó indítványok (pl. a közbeszerzési eljárásra vonatkozó 
speciális szabályok), továbbá az egyéb, jogszabályilag 
kötelező előírások (pl. a Főpolgármesteri Hivatalban lét-
rehozott önkormányzati főtanácsadói/tanácsadói munka-
körök jegyzéke, a területi kisebbségi önkormányzatok jo-
gosultságai) kerültek beépítésre. Szabályozásra kerültek 
– a jogalkotásra és jogszabályszerkesztésre vonatkozó 
magasabb szintű jogszabályi előírások érvényesülésének 
garanciájaként – a Fővárosi Közgyűlés rendeletalkotásá-
ra vonatkozó eljárási szabályok, valamint a költségvetési 
rendelet megalkotására vonatkozó alapelvek is. 

A jogharmonizációs munka során elkészített egyes 
rendeletmódosítások eredményeként néhány esetben 
szükséges az új SZMSZ hatásköri szabályainak – ezen 
módosítások miatti – pontosítása, kiegészítése is, hogy az 
SZMSZ hatásköri jegyzéke szinkronba kerüljön az egyéb 
fővárosi önkormányzati rendeletekben szereplő hatáskö-
ri szabályokkal.

A 38. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és egy aktualitását vesz-
tett fővárosi önkormányzati rendelet (a Fővárosi Straté-
giai Alap működési rendjéről szóló 60/2000. (XI. 30.) 
Főv. Kgy. rendelet) hatályon kívül helyezéséről rendel-
kezik.
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1. sz. melléklet az 58/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. sz. melléklete
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2. sz. melléklet az 58/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
Az 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 13. sz. melléklete

A Főpolgármesteri Hivatalban létrehozott önkormányzati főtanácsadói/önkormányzati 
tanácsadói munkakörök

Önkormányzati főtanácsadói/tanácsadói munkakörök megnevezése:

(szervezeti egység/alegység) vezető
Főpolgármesteri titkár
Szakmai titkár
Jogi szakreferens
Pénzügyi szakreferens
Közigazgatási szakreferens
Közgazdasági szakreferens
Költségvetési szakreferens
Nemzetközi ügyek referense
Kommunikációs (fő)tanácsadó
Sajtófőnök
Sajtóreferens
Európai uniós szakreferens
Társadalmi kapcsolatok szakreferense
Gazdasági (stratégiai) szakreferens
Vállalkozási szakreferens
Intézményi koordinátor
(ágazat szerinti szakmai) szakreferens

A Főpolgármesteri Hivatalban a Közgyűlés és a bizottságok döntésének előkészítésére, valamint a főpolgármester te-
vékenységéhez közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátására létrehozott önkormányzati főtanácsadói/tanácsadói munka-
körökben foglalkoztatottak száma együttesen 58 fő.
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3 sz. melléklet az 58/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
9. sz. melléklet az 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelethez

A Főpolgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódása 
(a Főpolgármesteri Hivatal ügyosztályainak, irodáinak felsorolása), 

munkarendje és az ügyfélfogadás rendje

A Főpolgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódása

1. Adó Ügyosztály

2. Beruházási Ügyosztály

3. Egészségügyi Ügyosztály

4. Gyermek- és Ifjúságvédelmi Ügyosztály

5. Igazgatási és Hatósági Ügyosztály

6. Informatikai Ügyosztály

7. Jogi Ügyosztály

8. Kiemelt Fejlesztések Irodája

9. Költségvetési Revizori Ügyosztály

10. Költségvetési Tervezési Ügyosztály

11. Költségvetési Gazdálkodási Ügyosztály

12. Környezetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály

13. Kereskedelmi, Turisztikai és Fogyasztói Érdekvédelmi Ügyosztály

14. Közbeszerzési Ügyosztály

15. Közlekedési Ügyosztály

16. Közmű Ügyosztály

17. Kulturális Ügyosztály

18. Lakás Ügyosztály

19. Európai Uniós Ügyek Irodája

20. Oktatási Ügyosztály

21. Sport Ügyosztály

22. Személyzeti, Oktatási és Munkaügyi Ügyosztály

23. Szervezési Ügyosztály
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24. Szociálpolitikai Ügyosztály

25. Települési Értékvédelmi Ügyosztály

26. Törzskari Szervezetek (Főpolgármesteri Iroda, Főjegyzői Iroda, Főpolgármester-helyettesi irodák)

27. Vállalkozási és Vagyonkezelési Ügyosztály

28. Vagyon-nyilvántartási Ügyosztály

29. Főépítészi Iroda

30. Városrendezési Ügyosztály

31. Védelmi és Gazdasági Ügyosztály

A Főpolgármesteri Hivatal munkarendje

A Hivatal dolgozóinak munkaideje heti 40 óra, 5 napos osztatlan munkaidő-beosztásban az alábbiak szerint:

– hétfőtől csütörtökig: 8-16.30 óráig

– pénteken: 8-14.00 óráig

A munkáltató egyes munkakörökben ettől eltérést engedélyezhet.

A Főpolgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

Az ügyfélfogadást az egyes ügyosztályokon hétfőtől péntekig teljes munkaidőben az ügyekhez értő ügyintézők biztosítják.

Az ügyfelek érdekében egyes munkanapokon a munkaidő hosszabb, illetőleg csökkentett.

Az ügyfélfogadást végző dolgozók munkaideje:

– hétfőn: 8-18.00 óráig

– pénteken: 8-12.30 óráig.

Az ügyosztályvezetők heti egy alkalommal egész nap rendelkezésére állnak az ügyfeleknek.

Az Ügyfélszolgálati Iroda dolgozói az egyes munkanapokon az ügyfélfogadást a következők szerint biztosítják:

– hétfőn: 8-18.00 óráig

– kedden: 8-16.30 óráig

– szerdán: 8-18.00 óráig

– csütörtökön: 8-16.30 óráig

– pénteken: 8-14.00 óráig

A Hajléktalan Információs Iroda dolgozói az egyes munkanapokon az ügyfélfogadást a következők szerint biztosítják:

– hétfő-csütörtök 8-15 óráig,

– péntek 8-13 óráig.
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4.sz. melléklet az 58/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
9. sz. melléklet az 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelethez

A Főpolgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódása, 
munkarendje és az ügyfélfogadás rendje

A FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA

Főosztály Osztály Törzskari szervezetek

Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály Belső Ellenőrzési 
OsztályJogi és Közbeszerzési Főosztály Főpolgármesteri Iroda

Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály Főpolgármester-helyettesi irodák

Oktatási, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztály Főjegyzői Iroda

Pénzügyi Főosztály

Vagyongazdálkodási Főosztály

Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály

Városépítési Főosztály

Adó Főosztály

Üzemeltetési Főosztály

Igazgatási és Hatósági Főosztály

Informatikai Főosztály

Szervezési Főosztály

Projektmenedzsment Főosztály

Városüzemeltetési Főosztály

Beruházási Főosztály

A FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL MUNKARENDJE

A Hivatal dolgozóinak munkaideje heti 40 óra, 5 napos osztatlan munkaidő-beosztásban az alábbiak szerint:

 hétfőtől csütörtökig:  8-16.30 óráig
 pénteken:  8-14.00 óráig

A munkáltató egyes munkakörökben ettől eltérést engedélyezhet.
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A FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE

Az ügyfélfogadást az egyes főosztályokon, osztályokon hétfőtől péntekig teljes munkaidőben az ügyekhez értő 
ügyintézők biztosítják.

Az ügyfelek érdekében egyes munkanapokon a munkaidő hosszabb, illetőleg csökkentett.

Az ügyfélfogadást végző dolgozók munkaideje:

 hétfőn:  8-18.00 óráig
 pénteken:  8-12.30 óráig.

A főosztályvezetők, osztályvezetők heti egy alkalommal egész nap rendelkezésére állnak az ügyfeleknek.

Az Ügyfélszolgálati Iroda dolgozói az egyes munkanapokon az ügyfélfogadást a következők szerint biztosítják:

 hétfőn:  8-18.00 óráig
 kedden:  8-16.30 óráig
 szerdán:  8-18.00 óráig
 csütörtökön:  8-16.30 óráig
 pénteken:  8-14.00 óráig

A Hajléktalan Információs Iroda dolgozói az egyes munkanapokon az ügyfélfogadást a következők szerint biztosítják:

 hétfő-csütörtök  8-15 óráig,
 péntek  8-13 óráig.

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

1. §

A fővárosi közterület-felügyelet szervezetéről és fel-
adatairól szóló 74/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet (a 
továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdése i) pontja helyébe az 
alábbi rendelkezés lép, továbbá az alábbi új j) és k) pon-
tokkal egészül ki:

 „i) a Közgyűlés által külön rendeletekben szabályo-
zott dohányzási tilalomra vonatkozó rendelkezések 
ellenőrzése, szankcionálása;

j) a Közgyűlés által külön rendeletben szabályozott, a 
települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcso-
latos kötelezettségek, előírások teljesítésének ellen-
őrzése;

k) közterületeken és a Közgyűlés külön rendeletében 
meghatározott aluljárókban a szeszes ital fogyasz-
tásának ellenőrzése.”

2. §

A R. 7. § a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(7. § A Felügyelet a feladatai ellátása érdekében együtt-
működik:)

„a) a rendőrség, valamint a vám- és pénzügyőrség fő-
városban működő szerveivel;”

3. §

Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba. 

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A módosuló jogszabályokra fi gyelemmel a Fővárosi 
Közterület-felügyelet (továbbiakban: Felügyelet) mű-
ködése szempontjából releváns önkormányzati rendelet 
és a jogalkalmazó tevékenységük során felmerült joghé-
zagok kiküszöbölése, továbbá a közterületek rendjének 
és tisztaságának a Felügyelet útján történő hatékonyabb 
biztosítása érdekében szükséges a fővárosi közterület-
felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 74/1999. 
(XII. 30.)  Főv. Kgy. számú rendelet módosítása. 

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése a fővá-
ros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. 
rendelet módosításával a Fővárosi Önkormányzat tulaj-
donában lévő és a rendelet mellékletében felsorolt alul-
járókban dohányzási tilalmat vezetett be, melynek el-
lenőrzésére, szankcionálására a Felügyelet jogosult. E 
rendelkezésre fi gyelemmel célszerű a Rendelet szövegé-
nek pontosítása.

A Rendelet 3. § (2) bekezdésének b) pontja a Felügyelet 
feladatkörébe utalja a közterület rendjére és tisztaságára 
vonatkozó jogszabályok által tiltott tevékenység megelő-
zését, megakadályozását, megszakítását, megszüntetését, 
illetve szankcionálását. Ugyanakkor célszerű kiemelt fel-
adatként kezelni a települési szilárd és folyékony hulla-
dékkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellen-
őrzését, így a hulladékszállítási szerződések ellenőrzését 
Budapest Főváros teljes közigazgatási területén.

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése a fővá-
rosi közterületek használatáról és a közterületek rendjé-
ről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendeletében kiter-
jeszti a szeszes ital fogyasztására vonatkozó tilalmat a 
fővárosi aluljárókra is. A rendeletben foglaltak betartása 
és ellenőrzése a Felügyelet feladata. 

A 2. §-hoz

Az integrált rendőri szervezet keretében – magasabb 
szintű jogszabály-módosítások eredményeként –  a rend-
őri és határőri szervezetek összevonásra kerültek.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
 59/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelete

a fővárosi közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól 
szóló 74/1999. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 

�
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
60/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelete

a 2011. évi átmeneti fi nanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az ál-
lamháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 76. § 
(1), (2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. 
törvény 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában, a helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) be-
kezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a kö-
vetkezőket rendeli el:

I.

Átmeneti fi nanszírozás a forrásmegosztással
érintett bevételekből

Általános szabály

1. §

(1) A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások ál-
talános feladataihoz kapcsolódó normatív hozzájárulá-
sok esedékes részlete bruttó összegéből 100%-ban a ke-
rületi önkormányzatok részesednek a 2010. január 1-jei 
állandó népességük (továbbiakban: állandó népesség) 
arányában.

(2) A körzeti igazgatáshoz és a pénzbeli szociális jut-
tatásokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulások esedé-
kes részlete bruttó összegéből 100%-ban a kerületi ön-
kormányzatok részesednek a 2010. január 1-jei állandó 
népességük arányában.

(3) A települési önkormányzatok üzemeltetési, igazga-
tási, sport- és kulturális feladataihoz kapcsolódó normatív 
hozzájárulás bruttó összegéből a Fővárosi Önkormány-
zatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megille-
tő bevételek 2010. évi megosztásáról szóló 4/2010. (II. 
25.) Főv. Kgy. rendelet 1. §-ában meghatározott arány-
ban (47,22767360% - 52,77232640%) részesednek a Fő-
városi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok. A 
kerületi önkormányzatokra jutó összegből az egyes ke-
rületek részesedési arányait a 4/2010. (II. 25.) Főv. Kgy. 
rendelet 1. sz. mellékletének 2. oszlopa tartalmazza.

(4) A települési önkormányzatoknak átengedett SZJA 
esedékes részlete bruttó összegéből a Fővárosi Önkor-
mányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan meg-
illető bevételek 2010. évi megosztásáról szóló 4/2010. 
(II. 25.) Főv. Kgy. rendelet 1. §-ában meghatározott ará-
nyú (47,22767360% - 52,77232640%) a Fővárosi Ön-
kormányzat és a kerületi önkormányzatok részesedése. 
A kerületi önkormányzatokra jutó összegből az egyes ke-

rületek részesedési arányait a 4/2010. (II. 25.) Főv. Kgy. 
rendelet 2. sz. mellékletének 2. oszlopa tartalmazza.

(5) Az idegenforgalmi adóból, a kapcsolódó üdülőhe-
lyi normatív hozzájárulásból (továbbiakban: idegenfor-
galmi bevétel) a Fővárosi Önkormányzatot és a kerüle-
ti önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2010. 
évi megosztásáról szóló 4/2010. (II. 25.) Főv. Kgy. ren-
delet 1. §-ában meghatározott arányban (47,22767360% - 
52,77232640%) részesednek a Főváros önkormányzatai. 
A kerületi önkormányzatokra jutó összegből az egyes ke-
rületek részesedési arányait a 4/2010. (II. 25.) Főv. Kgy. 
rendelet 5. sz. mellékletének 2. oszlopa tartalmazza.

(6) A helyi iparűzési adóból a Fővárosi Önkormány-
zatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető 
bevételek 2010. évi megosztásáról szóló 4/2010. (II. 25.) 
Főv. Kgy. rendelet 1. §-ában meghatározott arányban 
(47,22767360% - 52,77232640%) részesednek a Főváros 
önkormányzatai. A kerületi önkormányzatokra jutó ösz-
szegből az egyes kerületek részesedési arányait a 4/2010. 
(II. 25.) Főv. Kgy. rendelet 6. sz. mellékletének 2. oszlo-
pa tartalmazza.

(7) A 2010. január 1-jei állandó népesség számát és 
kerületenkénti megoszlását e rendelet 1. sz. melléklete 2. 
és 3. oszlopa tartalmazza.

Adatszolgáltatás és utalás rendje

2. §

A Főpolgármesteri Hivatal

(1) az 1. § (1)–(4) bekezdései szerint megállapított ré-
szesedéseknek a Fővárosi Önkormányzat, valamint a ke-
rületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számlá-
jára történő utalása lebonyolításához adatokat szolgáltat 
a Belügyminisztérium részére.

(2) a helyi iparűzési adóbeszedési számlákról a be-
folyt iparűzési adót a tárgyhót követő hónap 10-ig – első 
alkalommal február hónapban – köteles a Fővárosi Ön-
kormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetési 
elszámolási számláira továbbutalni.

(3) az idegenforgalmi adóbeszedési számláról a be-
folyt idegenforgalmi adót a tárgyhót követő hónap 5-ig 
– első alkalommal február hónapban – köteles a Fővá-
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rosi Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára 
utalni. A Fővárosi Önkormányzat költségvetési elszámo-
lási számlájáról a kerületi önkormányzatokat megille-
tő idegenforgalmi bevételt havonta, a tárgyhót követő hó 
10-ig köteles továbbutalni a kerületi önkormányzatok 
költségvetési elszámolási számláira.

II. 

Átmeneti fi nanszírozási és gazdálkodási szabályok
a Fővárosi Önkormányzatnál

Általános szabály

3. §

A Közgyűlés felhatalmazást ad a főpolgármesternek a 
Fővárosi Önkormányzat bevételeinek folytatólagos be-
szedésére és a kiadásoknak a 4-13. §-okban meghatáro-
zott feltételekkel történő teljesítésére a Főpolgármeste-
ri Hivatal útján.

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek 
önkormányzati működési

támogatásainak, kiadásainak utalása

4. §

(1) a) A Fővárosi Önkormányzat költségvetési szervei 
és a Főpolgármesteri Hivatal folyó kiadásaira a 2. 
sz. melléklet szerinti mértékben, összegben és idő-
pontokban biztosít  támogatást, amely a 2010. évi 
szinten biztosítja a működéshez szükséges kiadá-
sok fedezetét a kötelezettségvállalás és kifi zetés ér-
dekében, s melyet a Főpolgármesteri Hivatal igény-
lésre utal. 

b) A 60 napon túl lejárt, határidőn túli fi zetési kötele-
zettség rendezése, illetve keletkezésének megelő-
zése érdekében a 2. sz. mellékletben meghatározott 
utalási időpontok között az esedékes támogatás ter-
hére előrehozott támogatás utalható – a Pénzügyi 
és Költségvetési Bizottság és az illetékes szakbi-
zottság tájékoztatása mellett – olyan módon, amely 
biztosítja, hogy az előrehozott támogatás kizáró-
lag a lejárt kötelezettség teljesítésére kerüljön fel-
használásra.

c) A Fővárosi Önkormányzat költségvetési szervei és 
a Főpolgármesteri Hivatal működési kiadásaira a 
2010. évi kötelezettségvállalással terhelt pénzma-
radvány erejéig teljesíthető kifi zetés.

d) A Fővárosi Önkormányzat költségvetési szervei és 
a Főpolgármesteri Hivatal működési kiadásaira a 
2011. évi költségvetési előirányzatot érintően ho-
zott közgyűlési döntés (előzetes kötelezettségválla-
lás) esetén, amennyiben a döntésben összeg, illetve 
értékhatár nem szerepel, akkor a 2010. évi költség-
vetésben tartósan biztosított előirányzat időarányos 

összege erejéig, egyébként a jóváhagyott összeg 
erejéig vállalható kötelezettség, teljesíthető kifi ze-
tés a 2011. évi előirányzat terhére.

e) Az egyes közoktatási, valamint szociális feladatok 
ellátásához kapcsolódó kiegészítő kötött felhaszná-
lású támogatásokat, jogszabályi előírás alapján, az 
alábbiak szerint utalja:
– a pedagógiai szakszolgálathoz, 
– a pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai 

szolgáltatások igénybevételéhez,
– osztályfőnöki pótlék és a gyógypedagógiai pót-

lék kiegészítéséhez kapcsolódó kiegészítő támo-
gatást havonta, a működési támogatással egyide-
jűleg,

– a szociális továbbképzés és szakvizsga feladata-
ihoz kapcsolódó kiegészítő támogatást negyed-
évente, a tárgynegyedév második hónapjában a 
működési támogatással egyidejűleg.

f) A Fővárosi Közgyűlésnek a Fővárosi Önkormány-
zat Közigazgatás-szervezési és Informatikai Szol-
gálata (FŐSZINFORM) megszüntetésére vonatko-
zó döntése során vállalt kötelezettsége alapján, a 
megszüntetéséhez kapcsolódó kiadások fedezetét 
igénylés alapján biztosítja, azzal, hogy a záró be-
számoló közgyűlés elé terjesztésével egyidejűleg a 
felhasználásról el kell számolni.

(2) A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóság támo-
gatását havonta, a működési támogatással egyidejűleg, 
igénylésre utalja.

(3) A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság hivatásos állo-
mánya részére a 20/1997. (III. 19.) BM rendelet 33. § (1) 
bekezdése alapján a szolgálati helyre történő utazás cél-
jából járó közlekedési bérlet év eleji kedvezményes meg-
vásárlása fedezetének biztosítása érdekében január hó-
napban, a járulékok megfi zetéséhez február hónapban 
– intézményi igénylés alapján – előrehozott támogatás 
utalható a 2011. évi költségvetésben jóváhagyásra kerülő 
működési célú támogatás terhére.

(4) Kiutalható a hajléktalan ellátás (segély, járadék, tá-
mogatás) jogszabályban meghatározott formáinak, illetve 
a hajléktalanok pénzbeli szociális ellátásának egyes kér-
déseiről szóló 40/2009. (VII. 9.) számú Főv. Kgy. rende-
letben meghatározott ellátások fi nanszírozásához szüksé-
ges, a hatósági határozatokban megállapított összeg.

(5) Az oktatási intézmények részére szakképzési hoz-
zájárulás jogcímen a Főpolgármesteri Hivatal az e cél-
ra nyitott, elkülönített bankszámláiról a pénz beérkezé-
sét követően a támogatóval és az intézményekkel kötött 
megállapodások alapján utal. 

(6) A 2010. évi decentralizált pályázaton elnyert és az 
elszámolást követően beérkezett támogatás továbbutalá-
sa a TISZK keretén belül működő, a pályázatban résztve-
vő közoktatási intézmény részére történik, olyan módon, 
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amely biztosítja, hogy az intézmény részére megelőlege-
zett támogatás egyidejűleg visszautalásra kerül.

(7) „Az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kap-
csolódó kiadások”-ra az érintett költségvetési szervek 
létszám-leépítéséhez közgyűlési döntés alapján igénylés-
re utalható támogatás.

(8) A „8420 Integrált Szociális Városrehabilitációs 
Modellkísérletek” cím 2010. évben jóváhagyott elő-
irányzata erejéig kifi zethetők a megkötött szerződések 
szerinti összegek.

(9) A „8432 Hitelszerződésekkel és adósminősítések-
kel kapcsolatos kötelezettségek” cím, valamint a „8433 
Hitelfelvétel költségei” cím 2010. évben jóváhagyott elő-
irányzatai erejéig kifi zethetők az átmeneti gazdálkodás 
időszaka alatt megkötött szerződések szerinti összegek.

(10) Az OEP fi nanszírozású intézmények részére fenn-
tartói támogatást, valamint az egészségügyi intézmények 
OEP-től kért előleghez szükséges fenntartói önrészt a 
közgyűlési döntést követően igénylésre utalja.

(11) A Fővárosi Közgyűlés 485/2009. (IV. 30.) sz. 
határozatában szereplő kötelezettségvállalás alapján a 
végelszámolás alatt álló Schöpf-Merei Ágost Kórház és 
Anyavédelmi Központ Kht.-nál műhiba perekkel kapcso-
latos követelések fedezetét igénylés alapján biztosítja.

(12) A „8441 Budapest-Budaörs Szennyvízelvezeté-
si Beruházó Önkormányzati Társulás létrehozása” címen 
2010. évben jóváhagyott előirányzat erejéig, a közgyűlé-
si döntésnek megfelelően megkötött társulási szerződés 
alapján jelentkező fi zetési kötelezettség fedezetét igény-
lésnek megfelelően utalja.

5. §

(1) A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Közte-
rület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselők illetmény ki-
fi zetésének folyamatos biztosítása érdekében a 2011. évi 
költségvetési rendelet megalkotásáig terjedő időszakra, 
Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségve-
téséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet (továb-
biakban: költségvetési rendelet) 31. § (1) bekezdésben 
meghatározottak alapján, átmeneti rendelkezésként:

a) a Közgyűlés a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fő-
városi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztvi-
selők illetményalapját 2011. január 1. napjától kez-
dődően 40 700 Ft-ban állapítja meg.

b) a munkáltatói hozzájárulás összege a Főpolgár-
mesteri Hivatalban és a Fővárosi Közterület-fel-
ügyeletnél dolgozó köztisztviselők és munkaválla-
lók részére az önkéntes kölcsönös nyugdíj-, illetve 
egészség/önsegélyező pénztári befi zetéshez, a sze-
mélyi jövedelemadóról szóló 1995. CXVII. törvény 

8. § 1) pontja alapján, a 71. § (3) bekezdés szerinti 
mértékben, 19,04%-os munkáltatói adófi zetés mel-
lett, a két pénztárba együttesen maximum 58.800 
Ft/fő/hó értékben teljesíthető. 

c) a Főpolgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztvise-
lők és munkavállalók illetményének és a köztiszt-
viselők jogállásáról szóló törvényben szabályozott 
egyéb illetmény jellegű juttatásoknak (pl. jubileu-
mi jutalom, előrelépés és a munkába járáshoz kap-
csolódó utazási költségtérítés stb.) időarányos fi ze-
tése érdekében, a 2011. évi költségvetési rendelet 
megalkotásáig, átmeneti rendelkezésként vállalha-
tó kötelezettség, teljesíthető kifi zetés.

d) a köztisztviselők jogállásáról szóló törvénynek a 
juttatásokra vonatkozó rendelkezései alapján biz-
tosítható a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fő-
városi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztiszt-
viselők és munkavállalók részére a helyi utazásra 
jogosító bérlet.

(2) A fővárosi önkormányzati intézmények az alkal-
mazottaik önkéntes-, illetve egészségpénztárakkal szem-
beni – részben vagy egészben átvállalt – tagdíjai meg-
fi zetésére a 2010. évi költségvetési rendelet 7. § (11) 
bekezdése alapján átmeneti rendelkezésként a 2011. évi 
költségvetési rendelet megalkotásáig kötelezettséget vál-
lalhatnak, kifi zetést teljesíthetnek. A szerződések megkö-
téséhez többlettámogatás nem igényelhető.

A fővárosi területi kisebbségi önkormányzatokat 
érintő támogatások utalásának szabályai

6. §

A Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok ré-
szére:

a) három munkanapon belül kell továbbutalni a köz-
ponti költségvetésből a Fővárosi Önkormányzat 
Állami Hozzájárulások, illetve Költségvetési El-
számolási Számlájára érkezett támogatásokat, 

b) tárgyhó 5-ig havonta nettósítva kell utalni a tes-
tületi működés dologi kiadásaihoz kapcsolódó, a 
Fővárosi Önkormányzat által 2011-re biztosítan-
dó, 2010. évi költségvetésben szereplő támogatás 
1/13-át. 

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek 
kiadásainak teljesítése többletbevételből

7. §

A Fővárosi Önkormányzat költségvetési szervei és a 
Főpolgármesteri Hivatal a 2010. december 31-ig teljesült 
többletbevételei erejéig, a 2010. december 31-ig vállalt 
kötelezettségek alapján teljesítheti kiadásait azzal, hogy 
a keletkezett többletbevételek tervbevételére a 2011. feb-



2372 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2010. december 23.

ruár havi költségvetési rendeletmódosításban intézked-
ni kell.

Az Alapok, valamint a bizottsági keretek 
felhasználásának szabályai

8. §

(1) A 2010. évi költségvetésben a „8210 Környezet-
védelmi Alap” előirányzat maradványa terhére a testületi 
döntést követően vállalható kötelezettség és utalható tá-
mogatás. Az előirányzat rendezésére a 2010. évi pénzma-
radvány elszámolással egyidejűleg kerül sor.

(2) A 9200-as címekről, a 2010. október 3-át megelő-
zően hozott bizottsági döntéseknek megfelelő, a 7200-as, 
valamint a 8200-as címeken tervbe vett előirányzatokra 
vállalható kötelezettség, leutalható a támogatás.

Nem fővárosi intézmények és szervezetek részére 
megállapodás vagy közgyűlési kötelezettségvállalás 
alapján adható támogatások utalásának szabályai

9. §

A Főpolgármesteri Hivatal

(1) a lakossági települési folyékony hulladék ártalmat-
lanításához kapcsolódóan a ténylegesen teljesített meny-
nyiségnek megfelelően a feladatot végző társaság részére 
havonta, tárgyhót követő hónap 10-ig, igénylésre támo-
gatást utal.

(2) a Budapest Esély Nonprofi t Kft. részére a 8105 cí-
men 2010. évre tervezett támogatás erejéig

a) a 96.050 E Ft összegű, a működési költségekre vo-
natkozó támogatást időarányosan,

b)  a 16.350 E Ft összegű, a kommunális területen fog-
lalkoztatottakra vonatkozó támogatást az előző ne-
gyedévben ténylegesen foglalkoztatott létszámnak 
megfelelően korrigált összegben számítással alátá-
masztott igénylésre tárgy negyedév első hónap 25-
ig utalja.

(3) a BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Non profi t 
Kft. részére a közszolgáltatási szerződésben meghatáro-
zott feltételek mellett, a 2010. évre megállapított támoga-
tás időarányos összege erejéig, negyedévente igénylésre 
utal támogatást.

(4) a Fővárosi Önkormányzat közfeladatait közszol-
gáltatási szerződéssel ellátó társaságok részére az alábbi-
ak szerint utal támogatást:

a) a 2010. évi szerződések teljesítéséből adódó kifi ze-
tések erejéig;

b) a 2010. december 31-én hatályos közszolgáltatási 
keretszerződésben meghatározott feltételek szerint, 

a 2010. évre megkötött éves szerződésben megha-
tározott ütemben, a 2010. évre előirányzott kom-
penzáció időarányos összege erejéig.

(5) a BKV Zrt. részére a helyi közforgalmú közleke-
dés normatív támogatása címen előlegként kapott támo-
gatást a számlára érkezést követően utalja.

(6) a Fővárosi Vidámpark Zrt. részére a Közgyűlési 
döntést követően a tulajdonosi kölcsönt igénylésre utal-
ja.

(7) az (1)–(6) bekezdésben fel nem sorolt vállalkozá-
sok részére a 2010. évi keretmaradványok erejéig utal-
hat támogatást.

(8) a Fővárosi Önkormányzat közfeladatai ellátásá-
ra létrehozott nonprofi t társaságok részére a támogatást a 
2010. december 31-ig megkötött közszolgáltatási szerző-
dések szerinti ütemben, a 2010. évre meghatározott elői-
rányzat erejéig utalja. A 2010. december 31-ig megkötött 
közszolgáltatási szerződéssel nem rendelkező, a Fővá-
rosi Önkormányzat közfeladatait ellátó nonprofi t szer-
vezetek esetében – a szerződések megkötéséig, illetve a 
2011. évi költségvetés elfogadásáig – kizárólag a 2010. 
évre a feladatra biztosított előirányzat időarányos össze-
ge erejéig, a 2010. évre érvényes közszolgáltatási szerző-
désben meghatározott ütemben utalhat támogatást.

(9) a szociálpolitikai és egészségügyi alapfeladatot 
2011. évre is érvényes közszolgáltatási szerződéssel át-
vállaló alapítványok, társadalmi szervezetek részére a 
közszolgáltatási szerződésben 2010. évet érintően vál-
lalt kötelezettség 1 hónapra jutó összege erejéig, igénylés 
alapján támogatást utal havonta, tárgyhó 5-ig.

(10) az oktatási alapfeladatot 2011. évre is érvényes 
közszolgáltatási szerződéssel átvállaló alapítványok, tár-
sadalmi szervezetek részére a támogatást a közszolgál-
tatási szerződésben 2010. évet érintően vállalt kötele-
zettség 1 hónapra jutó összege fi gyelembevételével, a 
közszolgáltatási szerződésben meghatározott ütemben 
igénylésre utalja.

(11) a Fővárosi Önkormányzattal szerződött hajlék-
talanellátó civil szervezetek számára nyújtott támogatás 
terhére, igénylés alapján támogatást utalhat 2011. február 
hónapban – az augusztusi támogatás előrehozásával – a 
2010. évi támogatás egy hónapra jutó összege erejéig.

(12) a szociális ágazatot érintően 
a) a fővárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsoló-

dóan az e feladatokat közszolgáltatási szerződés-
sel átvállaló 8300-as címkódokon tervezett alapít-
ványok esetében a január–április havi támogatást, 
igénylés alapján, január 7-ig egyösszegben utalja a 
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2010. évben jóváhagyott összeg erejéig, a 2011. évi 
előirányzat terhére,

b) a fővárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódó 
feladatokat ellátó „2127 Fővárosi Önkormányzat 
Budapesti Módszertani Szociális Központ és In-
tézményei” által fenntartott időszakos férőhelyekre 
jutó január-április havi támogatást, igénylés alap-
ján, január 7-ig egyösszegben utalja a 2010. évben 
az időszakos férőhelyekre biztosított összeg erejé-
ig, a 2011. évi előirányzat terhére.

(13) a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány részé-
re havonta:

a) a zenekar működtetéséhez tárgyhó 10-ig 37 185 E 
Ft-ot,

b) a zenekar próbahelyiségének bérletéhez a havi bér-
leti díjjal egyező összegű támogatást, a bérleti díj-
nak a FIMÜV Zrt. számlájára történő jóváírását kö-
vetően utalja.

(14) a sportfeladatokat szerződés alapján ellátó társa-
dalmi szervezetek részére 2011. január 7-ig a 2010. évre 
megkötött szerződésben meghatározott összeg 1/4 része 
erejéig igénylésre utalja a támogatást.

(15) a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság részére 
a 2010. évi költségvetésben tervezett támogatás 1/13-át 
utalja minden hó 5-ig.

(16) a gyermekvédelmi intézményrendszer átalakítása 
miatt a speciális ellátás biztosítására kötött ellátási szer-
ződés alapján a Váci Egyházmegye részére 2011. január 
31-i utalással biztosít támogatást.

(17) a végelszámolás alatt álló Schöpf-Merei Kórház 
és Anyavédelmi Központ Kht. részére a 2011. évi költ-
ségvetés terhére vállalt közgyűlési kötelezettségvállalás 
alapján, a jóváhagyott támogatást igénylésre utalja.

(18) a (7)–(17) bekezdésekben fel nem sorolt nem 
önkormányzati intézmények, vállalkozások, alapítvá-
nyok, társadalmi önszerveződések, egyéb szervek részé-
re a támogatást kizárólag a 2010. december 31-ig megkö-
tött megállapodások, közgyűlési kötelezettségvállalások 
alapján utalja.

(19) Rendkívüli esetben a Fővárosi Közgyűlés dönté-
se alapján – az előző rendelkezésektől eltérően – 2011. 
évi kötelezettségvállalás alapján is utalható támogatás.

Állami támogatások utalása

10. §

(1) A meghatározott célra kapott állami támogatást, va-
lamint átvett pénzeszközt az összeg címzettjének szám-
lájára (beleértve az alapítványt és társadalmi szervezetet 

is) a Fővárosi Önkormányzat Költségvetési Elszámolási 
és Állami Hozzájárulások számlájára érkezést követően 
tovább kell utalni.

(2) A 4. számú metróvonal 1. szakasz beruházással 
kapcsolatban a Budapest Főváros Önkormányzata és a 
Magyar Állam között megkötött Finanszírozási Szerző-
dés, Budapest Főváros Önkormányzata és a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökség között megkötött Támogatási Szer-
ződés (KÖZOP- 5.1.0-07-2008-0001), továbbá a Magyar 
Államkincstár, valamint a BKV között létrejött szerződé-
sek az irányadók.

(3) Kifi zethetők a jogszabályon, jogerős bírósági, il-
letve közigazgatási döntésen alapuló kötelezettségek.

Az intézményi és önkormányzati beruházásokhoz, 
felújításokhoz kapcsolódó önkormányzati 

támogatások utalása

11. §

(1) A költségvetési szervek részére a 2010. évi költ-
ségvetésben szereplő, jóváhagyott, folyamatban lévő, 
céljelleggel támogatott felújítási feladatokat érintően: 

a) a 2010. évi felújítási előirányzat-maradvány erejé-
ig, illetve

b) a megkötött szerződések 2011. évi üteme szerint
az elvégzett munkák számláinak ellenértékeként lehet tá-
mogatást utalni.

(2) A 2010. évi költségvetésben jóváhagyott intéz-
ményi felújítási feladatra, valamint az érvényes 7 éves 
fejlesztési tervben szereplő út-hídfelújítási keret saját 
forrása terhére engedélyezési okmány készíthető, jóvá-
hagyását követően kötelezettség vállalható az elvégzen-
dő munkákra.

(3) A 2010. évi költségvetésben tervezett és 2010. de-
cember 31-ig jóváhagyott engedélyezési okmánnyal ren-
delkező önkormányzati beruházásokhoz, a 7000-es cím-
kódokon tervezett intézményi beruházásokhoz, továbbá 
felhalmozási célú pénzeszközátadásokhoz kapcsolódóan 
a 2010. évi előirányzat-maradványok erejéig és a 2011. 
évi ütem terhére szükséges megállapodások köthetők és 
ezt követően kifi zetések eszközölhetők a ténylegesen el-
végzett munkák ellenértékére.

(4) A 2010. évi költségvetésben jóváhagyott céljelleg-
gel támogatott intézményi beruházásokhoz kapcsolódó-
an az aláírt engedélyezési okmányok alapján vállalható 
kötelezettség, kifi zethető a 2010. évi előirányzat-marad-
vány erejéig és a 2011. évi ütem terhére a ténylegesen el-
végzett munkák ellenértéke.

(5) Okmány nélkül kifi zethetők a tanulmánytervek 
költségei a 2011. évi ágazati tervezési, előkészítési kere-
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tek terhére, továbbá a bérlakás értékesítési feladatokhoz 
kapcsolódó kiadások és a lakás-mobilitás kiadásai.

(6) A 2010. évi költségvetésben tervezett beruházások 
2011. évi üteme és jóváhagyott okmánya csak a többlet-
bevételt igazoló kötelezettségvállalás (szándéknyilatko-
zat) megléte esetén módosítható a többletbevétel össze-
gével, a Közgyűlés jóváhagyásával.

(7) A 2011. évi költségvetés elfogadásáig legfeljebb 
csak azon Uniós társfi nanszírozással megvalósuló fej-
lesztésekhez lehet okmányt beterjeszteni, amelyekre a 
támogatási szerződés megkötésre került. Ezen fejleszté-
sekre a 2011. évi költségvetés terhére kifi zetések eszkö-
zölhetők a ténylegesen elvégzett munkák ellenértékére.

A hitelfelvétellel és a pénzügyi befektetésekkel 
kapcsolatos szabályok

12. §

(1) A főpolgármester dönthet likviditási hitel felvéte-
léről a soron következő Közgyűlésen történő tájékoztatá-
si kötelezettség mellett.

(2) A hitelfi nanszírozásban érintett beruházásokra ér-
vényes fi nanszírozási rendnek megfelelően lehívhatók a 
megkötött hitelszerződések keretmaradványai és 2011. 
évi keretei.

(3) Kifi zethetők a felvett hitelek esedékes törlesztő 
részletei és kamatai.

(4) A Fővárosi Önkormányzat átmenetileg szabad 
pénzeszközei a központi költségvetésből származó hoz-
zájárulások és támogatások kivételével 
- pénzintézeteknél, vagy pénzintézeti többségi tulajdon-
ban lévő értékpapír-forgalmazó cég által forgalmazott ál-
lamilag garantált értékpapír vásárlással,
- számlavezető vagy más pénzintézetnél betétként törté-
nő lekötéssel, 
- kereskedelmi kötvény és bankgarantált értékpapír vá-
sárlással
kihelyezhetők, leköthetők.

A nem számlavezető pénzintézeteknél betételhelyezés, 
kereskedelmi kötvény és bankgarantált értékpapír vásár-
lása a főpolgármester által megállapított tételes limitek 
határán belül folytatható. E tevékenységről utólag, a ne-
gyedévet követő hónapban tájékoztatni kell a Közgyűlés 
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságát.

III.

Vegyes és záró rendelkezések

13. §

(1) Ha a 11. § (1) bekezdése alapján történt kifi zetések, 
valamint a 11. § (2) bekezdés szerinti kötelezettségválla-
lások meghaladják az adott felújítási feladatra a 2011. évi 
költségvetésben, illetve a 2010. évi pénzmaradvány fel-
osztása során jóváhagyott előirányzatot, akkor rendezé-
sét ágazaton belüli átcsoportosítással kell biztosítani.

(2) Ha a 11. § (3)-(7) bekezdései alapján történt kifi ze-
tések, kötelezettségvállalások meghaladják az adott fej-
lesztési feladatra a 2011. évi költségvetésben jóváhagyott 
előirányzatot, akkor rendezését ágazaton belüli átcsopor-
tosítással kell biztosítani.

14. §

(1) Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.

(2) Rendelkezései közül
a) az 1-2. §-ok – a kapcsolódó 1. számú melléklettel 

– a 2011. évi forrásmegosztásra vonatkozó rendelet 
hatálybalépéséig, de legfeljebb 2011. február 28-ig 
hatályosak,

b) a 3-13. §-ok a kapcsolódó 2. számú melléklettel – a 
4. § (1) bekezdés c) pontja, a 8. § (1) bekezdése, a 
11. § (1) bekezdés a) pontja, valamint az 11. § (2) 
bekezdése kivételével – a Fővárosi Önkormányzat 
2011. évi költségvetési rendeletének hatálybalépé-
séig, de legfeljebb 2011. március 15-ig hatályosak, 

c) a 4. § (1) bekezdés c) pontja, a 8. § (1) bekezdé-
se, a 11. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 11. § 
(2) bekezdése a Fővárosi Önkormányzat 2010. évi 
pénzmaradványának felosztásáról szóló közgyűlé-
si döntés meghozataláig, a Főpolgármesteri Hivatal 
előirányzatait érintően a döntést tartalmazó 2011. 
évi költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépé-
séig hatályos.

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

Általános indokolás

A rendelet az államháztartásról szóló többször módo-
sított 1992. évi XXXVIII. tv. 76. § (1) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján a 2010. év eleji átmeneti – a 
Fővárosi Önkormányzat költségvetésére vonatkozó ren-
delet megalkotásáig tartó – időszak fi nanszírozására és 
költségvetési gazdálkodására tartalmaz szabályozást. A 
szabályozás célja a folyamatosság fenntartása, a pénz-
ügyi zavarok elkerülése.

Részletes indokolás

Az 1. § a forrásmegosztással érintett bevételek ese-
dékes részlete bruttó összegéből való kerületi, valamint 
fővárosi önkormányzati részesedést szabályozza. Lé-
nyegében a 2010. évi forrásmegosztási arányokat tartja 
érvényben az átmeneti időszakra. A végleges forrásmeg-
osztás és az átmeneti időszak részesedései különbözeté-
nek elszámolását a 2011. évi forrásmegosztási rendelet 
fogja szabályozni.

Az (1) bekezdés a normatív állami hozzájárulásként 
a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános 
feladataihoz népességarányosan átengedett személyi jö-
vedelemadó megosztását a kerületi önkormányzatok kö-
zött a 2010. január 1-i állandó népességük arányában ha-
tározza meg.

A (2) bekezdés a körzeti igazgatás feladataihoz és 
a pénzbeli juttatásokhoz népességarányosan átengedett 
normatív személyi jövedelemadó megosztását a kerületi 
önkormányzatok között a 2010. január 1-jei állandó né-
pességük arányában határozza meg.

A (3) bekezdés a települési önkormányzatok üzemel-
tetési, igazgatási, sport- és kulturális feladataihoz kap-
csolódó normatív hozzájárulás esedékes részlete bruttó 
összegéből a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi ön-
kormányzatokat osztottan megillető bevételek mértékét 
szabályozza.

A (4) bekezdés a települési önkormányzatoknak át-
engedett személyi jövedelemadó bruttó összegéből a Fő-
városi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat 
osztottan megillető bevételek arányát szabályozza.

Az (5) bekezdés az idegenforgalmi adó bevételéből 
történő részesedést a 2010. évi forrásmegosztási rende-
letben előírtaknak az átmeneti időszakra történő megtar-
tásával írja elő, a 4/2010. (II. 25.) Főv. Kgy. rendelet 5. 
sz. mellékletének 2. oszlopa szerint.

A (6) bekezdés a helyi iparűzési adóból való részese-
dés arányát a 4/2010. (II. 25.) Főv. Kgy. rendelet 6. sz. 
mellékletének 2. oszlopa szerint határozza meg.

A (7) bekezdés kimondja, hogy a normatív hozzájáru-
láshoz kapcsolódó 2010. január 1-jei állandó népesség-
számot és a kerületenkénti megoszlási viszonyszámokat 
a rendelet 1. sz. melléklet 2. és 3. oszlopa tartalmazza.

A 2. § az adatszolgáltatás és az utalás szabályait rögzíti.
Az (1) bekezdés az állandó népességszámhoz kap-

csolódó normatív hozzájárulások és a személyi jövede-
lemadó utalásáról oly módon rendelkezik, hogy a le-
bonyolításhoz adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő a 
Belügyminisztérium részére.

A (2)-(3) bekezdés tételesen rögzíti az iparűzési adó, 
az idegenforgalmi adó utalásának időpontjait.

A 3. § általános felhatalmazást ad a főpolgármester-
nek a költségvetési feladatoknak a Főpolgármesteri Hi-
vatal útján – korlátokkal – történő vitelére. 

A 4. § (1) bekezdése a folyó költségvetés fi nanszíro-
zásának szabályait részletezi.

a) pontja a működőképesség fenntartása érdekében a 
2. számú melléklet szerinti időpontokban és mértékben 
engedélyezi a Főpolgármesteri Hivatal, illetve az intéz-
mények fi nanszírozását.

b) pontja lehetőséget biztosít – a Pénzügyi és Költ-
ségvetési Bizottság és az illetékes szakbizottság tájékoz-
tatása mellett – a 60 napon túl lejárt fi zetési kötelezett-
ségek előrehozott támogatással történő rendezésére és 
keletkezésének megelőzésére, az adósságrendezési eljá-
rás elkerülése érdekében.

c)–d) pontjai a 2010. évi kötelezettségvállalással ter-
helt pénzmaradvány erejéig engedi a kifi zetést, továbbá 
kötelezettségvállalást és kifi zetést engedélyez a 2010. év-
ben – 2011. évi költségvetés terhére – hozott közgyűlé-
si döntések alapján. 

e) pontja az egyes közoktatási, valamint a szociális 
feladatok ellátásához kapcsolódó kiegészítő támogatások 
utalását szabályozza.

f) pontja a FŐSZINFORM megszüntetéséhez kap-
csolódó kiadások utalását szabályozza.

A (2) bekezdés a hivatásos tűzoltóság támogatásának 
utalását határozza meg. 

A (3) bekezdés a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság hi-
vatásos állománya részére jogszabály alapján járó köz-
lekedési bérlet megvásárlásához előrehozott támogatást 
biztosít az intézmény 2011. éves költségvetése terhére.

A (4) bekezdés a hajléktalan ellátás jogszabályban 
meghatározott formáinak, illetve a Főv. Kgy. rendeletben 
meghatározott hajléktalanok pénzbeli szociális ellátásá-
nak kifi zetéséhez szükséges – a központi költségvetés-
ből utólagosan megtérített – összegek megelőlegezését 
biztosítja.

Az (5) bekezdés biztosítja a szakképzési támogatások 
továbbutalását az intézményekkel és a támogatókkal kö-
tött megállapodások alapján.

A (6) bekezdés biztosítja a decentralizált támogatá-
sok továbbutalását az intézményekkel kötött megállapo-
dás alapján.

A (7) bekezdés közgyűlési döntések alapján biztosítja 
az érintett költségvetési intézmények részére a létszámle-
építéssel összefüggő támogatások utalását.
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A (8) bekezdés a „8420 Integrált Szociális 
Városrehabilitációs Modellkísérletek” címről biztosítja a 
kifi zetésekhez szükséges fedezetet.

A (9) bekezdés a „8432 Hitelszerződésekkel és adós-
minősítésekkel kapcsolatos kötelezettségek” és a „8433 
Hitelfelvétel költségei” címeken történő kifi zetésekről 
rendelkezik.

A (10) bekezdés az OEP fi nanszírozású intézmények 
részére biztosítja az OEP-től kért előleghez szükséges 
fenntartói önrész utalását.

A (11) bekezdés a Schöpf-Mérei Ágost Kórház és 
Anyavédelmi Központ Kht.-nál biztosítja a műhiba pe-
rekkel kapcsolatos követelések fedezetét a Fővárosi Köz-
gyűlés kötelezettségvállalása alapján.

A (12) bekezdés Budapest-Budaörs Szennyvízelveze-
tési Beruházó Önkormányzati Társulás megalakulásához 
szükséges pénzbeli hozzájárulás kifi zetését szabályozza.

Az 5. § (1) bekezdése a 2011. évi költségvetési ren-
delet megalkotásáig terjedő átmeneti időszakra meg-
határozza a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi 
Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselők illet-
ményalapjának mértékét és biztosítja a folyamatos ki-
fi zetést. A Főpolgármesteri Hivatalban dolgozó köz-
tisztviselők és munkavállalók részére átvállalt önkéntes 
kölcsönös nyugdíj-, illetve egészség/önsegélyező pénz-
tári tagdíjfi zetések teljesítésére ad lehetőséget, továbbá 
biztosítja, hogy az egyéb illetmény jellegű juttatások idő-
arányos kifi zetésére vállalható kötelezettség, teljesíthe-
tő kifi zetés.

A (2) bekezdésben a fővárosi önkormányzati intéz-
mények alkalmazottai önkéntes-, illetve egészségpénz-
tárakkal szembeni részben vagy egészben átvállalt tag-
díjai megfi zetésére engedélyez kötelezettségvállalást és 
kifi zetést.

A 6. § intézkedik a Fővárosi Területi Kisebbségi Ön-
kormányzatok pénzellátásáról, a központi költségve-
tésből származó, illetve a Fővárosi Önkormányzat ál-
tal a működtetéshez biztosított támogatások kiutalásának 
rendjéről.

A 7. § a Fővárosi Önkormányzat költségvetési szervei 
és a Főpolgármesteri Hivatal kiadásainak folyamatos fi -
nanszírozhatósága érdekében a 2010. évi kötelezettség-
vállalásokból adódó kiadások teljesítését engedi az Ámr. 
59/A. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
azzal, hogy a tervbevételre a 2011. február költségvetési 
rendeletmódosításnál intézkedni kell.

A 8. § (1) bekezdése a 2010. évi költségvetésben a 
„8210 Környezetvédelmi Alap” terhére 2010. évi keret-
maradványuk erejéig engedi a kötelezettségvállalást és a 
támogatás utalását. 

A (2) bekezdés a 9200-as címekről bizottsági döntés-
sel a 7200-as és a 8200-as címeken tervbe vett előirány-

zat erejéig engedi a szerződéskötést, illetve a már megkö-
tött szerződések alapján biztosítja az utalást.

A 9. § (1) bekezdés a lakossági települési folyékony 
hulladék ártalmatlanítását végző társaság részére a tény-
legesen teljesített mennyiségnek megfelelően biztosítja a 
támogatás utalását.

A (2) bekezdés a Budapest Esély Nonprofi t Kft. részé-
re biztosítja a támogatást.

A (3) bekezdés a BTH Budapesti Turisztikai Szolgál-
tató Nonprofi t Kft. részére biztosítja a negyedéves támo-
gatás utalását.

A (4) bekezdés biztosítja a közfeladatokat ellátó vál-
lalkozások részére a 2010. évi szerződések teljesítéséből 
eredő kifi zetéseket és szabályozást ad a folyamatos fel-
adatellátás biztonságát megteremtő fi nanszírozásra.

Az (5) bekezdés biztosítja a BKV Zrt. részére a nor-
matív állami támogatásnak az önkormányzat számlájá-
ra érkezést követő továbbutalást, valamint a közgyűlé-
si döntéssel a 2011-re jóváhagyott működési támogatás 
leutalását.

A (6) bekezdés a Fővárosi Vidámpark Zrt. részére tu-
lajdonosi kölcsön utalását engedi.

A (7) bekezdés megengedi a 2010. évi vállalkozási 
célú előirányzat-maradványok felhasználását.

A (8) bekezdés a közfeladatokat ellátó nonprofi t társa-
ságok fi nanszírozására a feladatellátás biztonságát meg-
teremtő szabályozást biztosít.

A (9) bekezdés a szociálpolitikai és egészségügyi 
alapfeladatokat közszolgáltatási szerződéssel átvállaló, a 
2011. évre is érvényes közszolgáltatási szerződéssel ren-
delkező alapítványok, társadalmi szervezetek fi nanszíro-
zásáról rendelkezik.

A (10) bekezdés az oktatási alapfeladatokat közszol-
gáltatási szerződéssel átvállaló, a 2011. évre is érvényes 
közszolgáltatási szerződéssel rendelkező alapítványok, 
társadalmi szervezetek fi nanszírozásáról rendelkezik.

A (11) bekezdés rendelkezik a hajléktalanellátó civil 
szervezetek számára nyújtott támogatásról.

A (12) bekezdés a) pontja rendelkezik a fővárosi haj-
léktalanok téli ellátásához kapcsolódó feladatokat ellátó 
alapítványok támogatásáról,
b) pontja biztosítja a fővárosi hajléktalanok téli ellátá-
sára fenntartott időszakos férőhelyek támogatásának uta-
lását.

A (13) bekezdés a Budapesti Fesztiválzenekar Alapít-
vánnyal megkötött közszolgálati szerződés alapján ren-
delkezik a támogatás utalásáról.

A (14) bekezdés a sportfeladatokat szerződés alapján 
ellátó társadalmi szervezetek folyamatos működése fenn-
tartásának szükséges fedezet biztosítása érdekében külön 
szabályozást ad.

A (15) bekezdés a Fővárosi Polgári Védelmi Igazga-
tóság támogatásáról rendelkezik.

A (16) bekezdés a gyermekvédelem speciális ellátá-
sának biztosításához ad támogatást az ellátási szerződés-
ben foglaltak szerint.
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A (17) bekezdés a végelszámolás alatt álló Schöpf-
Merei Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. részére biz-
tosítja a támogatást.

A (18) bekezdés az önkormányzati körön kívülre törté-
nő, az (7)-(17) bekezdésekben nem szabályozott utaláso-
kat megállapodásokhoz, költségvetési kötelezettségvál-
lalásokhoz köti. E támogatások céljellegük miatt évente 
rendeleti szabályozást tesznek szükségessé, ugyanakkor 
lehetővé kell tenni a határidős kötelezettségek teljesíté-
sét.

A 10. § (1) bekezdése a meghatározott célra kapott ál-
lami támogatást, valamint az átvett pénzeszközöket az 
összeg címzettjének számlájára engedi tovább utalni.

A (2) bekezdés a 4. számú metróvonal l. szakasz beru-
házásával kapcsolatos szerződésekben foglaltak teljesíté-
sét engedélyezi az átmeneti időszakban.

A (3) bekezdés kifi zetést enged a jogszabályon, jog-
erős bírósági, illetve közigazgatási döntésen alapuló kö-
telezettségekre.

A 11. § az önkormányzati kiadások közül a fejleszté-
si és beruházási címeken megtervezett feladatok fi nan-
szírozásának, kötelezettségvállalásának átmeneti szabá-
lyozásait részletezi.

Az (1) bekezdés az intézményeknél folyamatban lévő 
felújítási feladatokhoz biztosítja a fedezet utalását.

A (2) bekezdés a 2010. évi költségvetésben szereplő 
intézmény felújítási feladatokra, valamint az érvényes 7 
éves fejlesztési tervben szereplő út-hídfelújítási keret sa-
ját forrása terhére az engedélyezési okmányok készítését 
engedi, továbbá jóváhagyása után felhatalmazást ad a kö-
telezettségvállalásra és az utalásra.

A (3) bekezdés biztosítja a kifi zetéseket az engedélye-
zési okmánnyal rendelkező beruházásokra és felhalmo-
zási pénzeszközátadásokra.

A (4) bekezdés intézményeknél folyamatban lévő, 
az önkormányzat által céljelleggel támogatott fejlesztési 
feladatokhoz biztosítja a támogatások utalását.

Az (5) bekezdés az okmány nélkül megvalósuló ta-
nulmánytervek, valamint a bérlakás értékesítési felada-
tokhoz kapcsolódó kiadások és a lakás-mobilitás kiadá-
sai fi nanszírozásának lehetőségét teremti meg az átmeneti 
időszakban.

A (6) bekezdés a beruházás forrásai között nem sze-
replő többletbevétel, a többletbevételt igazoló kötele-
zettségvállalás esetén az engedélyokmány módosításá-
ról rendelkezik.

A (7) bekezdés a költségvetés elfogadásáig, csak az 
Uniós támogatással fi nanszírozott beruházásokra enged 
okmányt beterjeszteni, azzal, hogy a támogatási szerző-
dés megkötésre került. Engedélyezi a kötelezettségválla-
lást és biztosítja a kifi zetéseket.

A 12. § az átmeneti fi nanszírozási és gazdálkodási idő-
szakban is biztosítja, illetve megengedi a főpolgármes-
ternek:
- likviditási hitel felvételét,
- a megkötött hitelszerződések alapján a le nem hívott hi-
telkeretek felvételét,
- a hitelszerződések adósságterhei időben történő kifi ze-
tését,
- az átmenetileg szabad pénzeszközök kihelyezését.

A 13. § (1)-(2) bekezdése a költségvetésben kialakuló 
ágazati arányok védelmét biztosítja azzal a szabályozás-
sal, mely szerint a „túlköltés”-t ágazaton belüli átcsopor-
tosítással kell rendezni, ha az átmeneti időszakban egy 
adott felújítási, illetve fejlesztési feladatra történt kifi ze-
tések, kötelezettségvállalások meghaladják a 2011. évi 
költségvetésben és a 2010. évi pénzmaradvány felosztás 
során jóváhagyásra kerülő előirányzatokat.

A 14. § (1)-(2) bekezdése a rendelet hatálybalépésé-
ről rendelkezik.
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1. számú melléklet a 60/2010.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez

Népességadatok 

Önkormányzatok megnevezése
2010. január 1. 

állandó népesség 
(fő )

Megoszlási 
%

1 2 3

I. kerületi önkormányzat 26 257 1,549

II. kerületi önkormányzat 87 009 5,133

III. kerületi önkormányzat 124 930 7,371

IV. kerületi önkormányzat 99 961 5,898

V. kerületi önkormányzat 26 738 1,578

VI. kerületi önkormányzat 37 227 2,196

VII. kerületi önkormányzat 57 119 3,370

VIII. kerületi önkormányzat 71 633 4,226

IX. kerületi önkormányzat 55 844 3,295

X. kerületi önkormányzat 75 870 4,476

XI. kerületi önkormányzat 132 003 7,788

XII. kerületi önkormányzat 59 378 3,503

XIII. kerületi önkormányzat 108 490 6,401

XIV. kerületi önkormányzat 114 507 6,756

XV. kerületi önkormányzat 81 702 4,820

XVI. kerületi önkormányzat 71 971 4,246

XVII. kerületi önkormányzat 86 298 5,092

XVIII. kerületi önkormányzat 99 772 5,886

XIX. kerületi önkormányzat 60 304 3,558

XX. kerületi önkormányzat 65 035 3,837

XXI. kerületi önkormányzat 77 301 4,561

XXII. kerületi önkormányzat 53 658 3,166

XXIII. kerületi önkormányzat 21 935 1,294

Kerületi önkormányzatok összesen : 1 694 942 100,000
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
61/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelete

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről,
a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető

bérlő-kiválasztási jogok hasznosításának szabályairól
szóló 29/2006. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése a laká-
sok és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. 
törvény 3. § (1)–(2) bekezdés, 4. § (3) bekezdés, 9. §, 
10. § (2) bekezdés, 12. § (5) bekezdés, 13. § (1)–(2) be-
kezdés, 15. §, 17. § (2) bekezdés, 18. § (1) bekezdés, 
19. §, 20. § (3) bekezdés, 21. § (6) bekezdés, 23. § (3) 
bekezdés, 27. § (2) bekezdés, 31. § (2) bekezdés, 33. § 
(3) bekezdés, 34. §, és 35. § (2) bekezdésében kapott fel-
hatalmazása alapján a Magyar Köztársaság Alkotmányá-
ról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés b) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a követ-
kezőket rendeli el:

1. §

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ön-
kormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértéké-
ről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megille-
tő bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól 
szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet 26–27. §-ai 
helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„26. § (1) A szociális helyzet alapján bérbe adott la-
kások esetében a ténylegesen fi zetendő lakbér alapját ké-
pező lakbér mértéke

a) összkomfortos lakás esetén: 309 Ft/m2/hó,
b) komfortos lakás esetén: 268 Ft/m2/hó,
c) félkomfortos lakás esetén: 159 Ft/m2/hó,
d) komfort nélküli lakás esetén: 121 Ft/m2/hó,
e) szükséglakás esetén: 91 Ft/m2/hó.

(2) A költségelven bérbe adott lakások esetében a tény-
legesen fi zetendő lakbér alapját képező lakbér mértéke

a) összkomfortos lakás esetén: 412 Ft/m2/hó,
b) komfortos lakás esetén: 350 Ft/m2/hó,
c) félkomfortos lakás esetén: 231 Ft/m2/hó,
d) komfort nélküli lakás esetén: 165 Ft/m2/hó,
e) szükséglakás esetén: 130 Ft/m2/hó.

(3) A piaci alapon bérbe adott lakások esetében a 
ténylegesen fi zetendő lakbér alapját képező lakbér mér-
téke

a) összkomfortos lakás esetén:   803 Ft/m2/hó,
b) komfortos lakás esetén: 690 Ft/m2/hó,
c) félkomfortos lakás esetén: 441 Ft/m2/hó,

d) komfort nélküli lakás esetén:  305 Ft/m2/hó,
e) szükséglakás esetén: 237 Ft/m2/hó.

27. § A lakbér mértéke – a 31. § (1) bekezdés b) pont-
jára tekintettel – a Bp. XV. ker., Kőrakás park 1–8. sz. 
alatt található szobabérlői lakrészre, ha a lakrész

a) egy férőhelyes 21 100 Ft/hó, 
b) két férőhelyes 29 460 Ft/hó.”

2. §

Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkor-
mányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, va-
lamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlő-
kiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 
29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet 25. §-a tartalmaz-
za, hogy a Fővárosi Közgyűlésnek minden év október 1. 
napjáig kell megállapítani a bérbeadási módok szerinti 
lakbérek következő év január 1-jétől érvényes mértékét. 
Ezen kötelezés tette indokolttá a rendelet módosítását.

Fentiekre tekintettel a rendeletben kidolgozásra kerül-
tek a 2011. január 1. napjától tervezett lakbérmértékek. 

Részletes indokolás

1. §-hoz

A 2011. január 1. napjától érvényes lakbérmértékeket 
tartalmazza. 

2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

�
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Budapest Főváros Közgyűlése a Magyar Köztársaság 
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) be-
kezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatásköré-
ben és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladat-
körében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Műkö-
dő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó vitel-
díjainak legmagasabb hatósági árként való megállapí-
tásáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló 74/2009. 
(XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (5) 
bekezdésében a felsorolás első francia bekezdése helyé-
be az alábbi szöveg lép:

„– jegy nélkül, érvénytelen vagy kezeletlen jeggyel, 
érvénytelen bérlettel, érvénytelen utazási igazolvánnyal 
kísérli meg az utazást, illetve valamilyen kedvezményt jo-
gosulatlanul vesz igénybe,”

(2) A R. 5. § (10) és (11) bekezdéseiben a „bérletbemu-
tatási díj” szöveg helyébe az „eljárási díj” szöveg lép.

2. §

(1) A R. 6. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi szö-
veg lép:

„(1) Az utazási kedvezmények körét – a mozgáskorlá-
tozottaknak és a kisgyerekeseknek szóló havi bérlet, vala-
mint a családi jegy, a kedvezményes csoportos tanulójegy 
és a jelen rendelet 6. § (7) bekezdésében foglaltak kivé-
telével – a közforgalmú személyszállítási utazási kedvez-
ményekről szóló kormányrendelet tartalmazza.”

(2) A R. 6. § az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A közterület-felügyeletről szóló 1997. évi LXIII. 
törvényben, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentés-
ről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben, 
valamint a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény-
ben meghatározott, a közterület-felügyelet, a tűzoltóság és 
a rendőrség szolgálatban lévő, egyenruhát viselő hivatá-
sos tagja Budapest közigazgatási határától függetlenül a 
BKV járatok teljes vonalhosszán hatósági szolgálati iga-
zolványának a birtokában díjmentes utazásra jogosult.”

3. §

(1) A R. 7. § (1) bekezdésének f), g) és h) pontjai ha-
tályukat vesztik.

(2) A R. 7. § (3) bekezdése az alábbi új r), s) és t) pon-
tokkal egészül ki:

„r) Budapest 24 órás jegy, ára 1550 Ft”
s) Budapest 72 órás jegy, ára 3850 Ft”
t) hét naptári napra érvényes 

Budapest-hetijegy, ára 4600 Ft”

4. §

(1) A R. 8. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi szö-
veg lép:

„(1) A BKV Zrt. Budapest közigazgatási határát át-
lépő, vagy csak azon kívül közlekedő viszonylatainak a 
főváros közigazgatási határán kívüli szakaszán vonal-, 
helyszínen váltott vonal-, egyszeres átszálló- vagy 10 da-
rabos gyűjtőjeggyel, családi jeggyel, kedvezményes cso-
portos tanulójeggyel, környéki vonaljeggyel, környéki 
bérlettel vagy éves összvonalas Budapest-bérlettel lehet 
utazni. Ez alól kivételt képeznek a 38, 87, 87A, 92, 104, 
104A, 113, 126, 138, 162, 187, 200E, 204 és a 938 jelzésű 
járatok, amelyeken a Budapest határán belüli díjszabás a 
vonal teljes hosszán érvényes (I. és II. fejezet).”

(2) A R. 8. § (3) bekezdésének helyébe az alábbi szö-
veg lép:

„(3) A környéki vonaljegyek a járatok Budapesten kívü-
li vonalszakaszain a Budapest határán belüli első megál-
lóig, a vonal-, helyszínen váltott vonal-, egyszeres átszálló- 
a 10 darabos gyűjtőjegy, a családi jegy és a kedvezményes 
csoportos tanulójegy a járatok teljes hosszán való utazás-
ra érvényesek. Akik a közforgalmú személyszállítási ked-
vezményekről szóló kormányrendelet alapján jogosultak, 
kedvezményes környéki vonaljegyet válthatnak. A környéki 
vonaljegyek a környéki éjszakai járatokra is érvényesek.”

(3) A R. 8. § (6) bekezdésének a) pontja helyébe az 
alábbi szöveg lép:

„a) A főváros közigazgatási határán belül érvényes 
bérlet, 24 órás, 72 órás és hetijegy Budapest közigaz-

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
62/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelete

a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb 

hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről 
szóló 74/2009. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
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gatási határáig használható fel utazásra, a pontos sza-
kaszhatárok a 2. sz. mellékletben szerepelnek. Aki ilyen 
bérlettel vagy jeggyel rendelkezik, de a közigazgatási ha-
táron kívüli szakaszra érvényes bérlete nincs, útját egy 
vonal-, gyűjtő-, átszálló-, helyszínen váltott vonal-, kör-
nyéki vonal- vagy mobil 60-90 jegy érvényesítésével foly-
tathatja.”

5. §

(1) A R. 1. sz. mellékletében a „Felső határút” elneve-
zés „Felsőhatár u.”-ra módosul.

(2) A R. 1. sz. mellékletében a 288-as és 289-es autó-
buszjáratokra vonatkozó sorok hatályukat vesztik.

(3) A R. 2. sz. mellékletében a táblázat fölötti címsor 
helyébe az alábbi szöveg lép:

„Budapest közigazgatási határán belül érvényes je-
gyek és bérletek szakaszhatárai”

(4) A R. 2. sz. mellékletében a 288-as autóbuszjáratra 
vonatkozó sor hatályát veszti.

(5) A R. 3/a. sz. mellékletében a táblázat fölötti címsor 
helyébe az alábbi szöveg lép:

„Budapest közigazgatási határán kívül érvényes bér-
letek és vonaljegyek szakaszhatárai”

(6) A R. 3/a. sz. mellékletében a 288-as és 289-es autó-
buszjáratokra vonatkozó sorok hatályukat vesztik.

(7) A R. 3/b. sz. mellékletében a táblázat fölötti címsor 
helyébe az alábbi szöveg lép:

„Budapest közigazgatási határán kívül érvényes bér-
letek és vonaljegyek szakaszhatárai”

(8) A R. 3/b. sz. mellékletében a 288-as és 289-es autó-
buszjáratokra vonatkozó sorok hatályukat vesztik.

6. §

(1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az e rendeletben megállapított díjak az általános 
forgalmi adót tartalmazzák.

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

  

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Jelen rendelet a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése és az árak megállapítá-
sáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 7. §-ban foglalt fel-
hatalmazás alapján a Budapesti Közlekedési Zártkörű-
en Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó 
díjait (városi, elővárosi vasúti személyszállítás díja: SZJ 
60.21.10; nem vasúti rendszeres, menetrend szerinti sze-
mélyszállítás díja: SZJ 60.21.31) mint legmagasabb ha-
tósági árat és azok alkalmazási feltételeit szabályozza. 
Egyes díjtételek kerekítéseket is tartalmaznak. Megalkotá-
sát az egyes jegyfajták területi érvényességében eszközölt 
változtatás és egyes elnevezések módosítása indokolta.

Egyidejűleg szükségessé válik az új szabályozásnak 
megfelelően a 74/2009. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet in-
dokolásának módosítása is.

A R. indokolásában a R. 5. §-ához fűzött részletes in-
dokolásban a „bérletbemutatási díj” szöveg helyébe „el-
járási díj” szöveg lép.

A R. indokolásában a R. 7. §-ához fűzött részletes in-
dokolás utolsó sorában a „bérletekért fi zetendő díjakat 
tartalmazza” szöveg helyébe a „bérletekért és jegyekért 
fi zetendő díjakat tartalmazza” szöveg lép.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A pótdíjazás egyes szabályainak pontosítását tartal-
mazza.

A 2. §-hoz

Egyes utazási kedvezmények módosítását tartalmazza.

A 3. §-hoz

A 24 órás, a 72 órás és a hetijegyek területi és felhasz-
nálási érvényességének módosítását tartalmazza.

A 4. §-hoz

A 24 órás, a 72 órás és a hetijegyek területi és fel-
használási érvényességének módosítása következtében a 
BKV Zrt. Budapest közigazgatási határát átlépő, vagy 
csak azon kívül közlekedő viszonylatainak díjszabási 
előírásait tartalmazza.

Az 5. §-hoz

A R. 1., 2., 3/a. és 3/b. mellékleteinek szükséges mó-
dosításait tartalmazza.

A 6. §-hoz

A rendelet hatálybalépését szabályozza, időpontja 
2011. január 1.

�
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
63/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelete

a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, 
különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról 

szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

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

1. §

A települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüg-
gő önkormányzati feladatokról, különösen a települési 
szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési köz-
szolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rende-
let 4. számú mellékletének helyébe e rendelet mellékle-
te lép.

2. §

E rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Budapest Főváros Közgyűlésének a települési szilárd 
hulladékról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. számú ren-
delete 10. § (1) bekezdésében arról rendelkezik, hogy 
a háztartási hulladék rendszeres gyűjtésével, elszállítá-
sával, valamint ártalmatlanításával kapcsolatos kötele-
ző közszolgáltatásért a tulajdonos által fi zetendő díjat az 
alaprendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

A szemétdíj mértékét a hulladékgazdálkodás nagy 
tőke- és költségigénye miatt a folyamatosan növekvő 
költségekhez és az elvégzendő feladatokhoz kell igazí-
tani. A főváros zavartalan hulladékgazdálkodása szem-
pontjából szükséges fenntartási és fejlesztési forrásigé-
nyek biztosítása továbbra is a Fővárosi Önkormányzat 
feladata maradt. A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. 
évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alap-
ján a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüg-
gő önkormányzati feladatokról, különösen a települési 
szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési köz-
szolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet 
4. számú mellékletének módosítása  vált szükségessé. A 
háztartási hulladék rendszeres gyűjtésére rendelkezésre 
bocsátott tartályok egyszeri ürítési díját az eddig felme-
rült és várhatóan felmerülő költségek, valamint a lakos-
ság teherbíró képességének fi gyelembe vételével állapí-
totta meg a Fővárosi Közgyűlés.

A díj kialakításban szerepet játszó eddig bekövetke-
zett, illetve a várható költségnövekedés indokolja, hogy 
2011. január 1-jétől a díjak növelésre kerüljenek.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A háztartási szemétdíj mértékének megváltoztatása a 
61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet 4. sz. mellékletének 
módosításával történik.

A 2. §-hoz

Az új egyszeri ürítési díjak 2011. január 1-jével, az új 
gazdasági év kezdetével lépnek a korábbi díjak helyébe, 
így megfelelő határidő áll rendelkezésre a díjakban be-
következett változások kapcsán szükséges intézkedések 
megtételére.
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Melléklet a 63/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú melléklete

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás díja
(közszolgáltatási szemétdíj)

a  2011. január 1-jétől 2011. december 31-ig terjedő díjfi zetési időszakra

I. A kötelező közszolgáltatással ellátott területen a közszolgáltatás igénybevételének díját az ingatlanra rendelke-
zésre bocsátott gyűjtőtartályok számának, a tartályok űrméretétől függő egyszeri ürítési díjának és az ürítések számának 
szorzataként kell megállapítani.

II. A rendszeres gyűjtésre rendelkezésre bocsátott tartály egyszeri ürítési díja:

1) 1 db 110 literes tartály egyszeri ürítése  579 Ft+áfa
 1 db 120 literes tartály egyszeri ürítése 632 Ft+áfa
 1 db 240 literes tartály egyszeri ürítése 1 264 Ft+áfa
 1 db 360 literes tartály egyszeri ürítése 1 896 Ft+áfa
 1 db 770 literes tartály egyszeri ürítése 4 053 Ft+áfa
 1 db 1100 literes tartály egyszeri ürítése 5 790 Ft+áfa

2) Nyitott konténerek esetén:
 1 laza m3 települési szilárd hulladék kezelés díja 5 264 Ft+áfa

3) Tömörítő konténerek esetén: 
 1 tömör m3 települési szilárd hulladék ürítési díja 31 584 Ft+áfa

4) Előtömörített települési szilárd hulladék esetén:

 1 db 110 literes tartály egyszeri ürítése 869 Ft+áfa
 1 db 120 literes tartály egyszeri ürítése 948 Ft+áfa
 1 db 240 literes tartály egyszeri ürítése 1 896 Ft+áfa
 1 db 360 literes tartály egyszeri ürítése 2 844 Ft+áfa
 1 db 770 literes tartály egyszeri ürítése 6 083 Ft+áfa
 1 db 1100 literes tartály egyszeri ürítése 8 690 Ft+áfa

�
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 
64/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelete

a kegyeleti közszolgáltatás díjairól 
szóló 65/2000. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése az 
egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételé-
ről szóló 1995. évi XLIII. törvény 40. § (3) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján és az egyes helyi köz-
szolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi 
XLIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott fel-
adatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000. 
(XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet mellékletének helyébe e 
rendelet melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 
törvény 41. § (3) bekezdés e) pontja alapján a települé-
si önkormányzat, fővárosban a közgyűlés rendeletben ál-
lapítja meg többek között a temetőben a temetési hely 
megváltási díját, a temető-fenntartási hozzájárulás dí-
ját, illetve a létesítmények vállalkozók részéről történő 
igénybevételének díját.

A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 
58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet szabályai szerint 
a köztemetőben érvényesíthető díjak fajtáit és mértékét 
a Közgyűlés külön rendeletben szabályozza. Ezen kü-
lön rendelet a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 
65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet.

A díjrendelet szabályai szerint a köztemetőket üzemel-
tető Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. (BTI Zrt.) min-
den évben egy alkalommal a következő év első napjától 
történő módosítása érdekében kezdeményezheti a kegye-
leti közszolgáltatás díjainak felülvizsgálatát a közszol-
gáltatással kapcsolatos költségeinek – önköltségelemzés-
sel alátámasztott, a Fővárosi Közgyűlés által elismert és 
műszakilag indokolt fejlesztéseket is tartalmazó – válto-
zása mértékének függvényében.

A jelen rendelet megalkotásának indoka, hogy a BTI 
Zrt. kezdeményezte a 2011. évre vonatkozó díjak megál-
lapítását a 2010. évre vonatkozó díjak felülvizsgálata ke-
retében.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A kegyeleti közszolgáltatási díj mértékének megvál-
toztatása a 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet mellék-
lete módosításával történik. 

A 2. §-hoz

Az új közszolgáltatási díjak 2011. január 1-jével, az 
új  gazdasági év kezdetével lépnek a korábbi díjak helyé-
be, így megfelelő határidő áll rendelkezésre a díjakban 
bekövetkezett változások kapcsán szükséges intézkedé-
sek megtételére. 
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Melléklet a 64/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez

A kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000. (XII. 19.) önkormányzati rendelet melléklete helyébe a követke-
ző melléklet lép:

DÍJJEGYZÉK
Érvényes: 2011. január 1-jétől

Temetési helyek megváltási díjai

Temetési helyek újraváltási díjai

Temető-fenntartási hozzájárulás díja

Létesítmény-igénybevételi díjak:

– Létesítmények igénybevétele az üzemeltető által kötelezően biztosított szakszemélyzettel együtt:
– Halotthűtők naponkénti igénybevételi díja
– Az elhunyt vagy hamvak temetőn belüli szállításának díja
– Szóróparcella berendezéseinek igénybevételi díja (hamvak szórása)
– Sírhelynyitás és visszahantolás díja (ideértve az első  temetést megelőző sírásást)

– felnőtt méretű sír, 
– gyermek méretű sír,
– urnaelhelyezés vagy urnakivétel esetén

– Ravatalozó igénybevétele – az üzemeltető szakszemélyzetének igénybevétele nélkül

Temetési helyek megváltási díjai

Hagyományos földbe temetés sírhelydíjai:
– 25 éves időtartamra:

– egyes sírhelyek,
– kettős sírhelyek,
– kiemelt kategóriájú sírhelyek.

– 60 éves időtartamra:
– sírbolthelyek.

Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai:
– 10 éves időtartamra:

– urnafülkék (kolumbáriumok), urnasírhelyek,
– urnafülke teremben,

– 20 éves időtartamra:
– urnasírboltok, urnakripták.

A temetési helyek megváltási díjait a mellékelt táblázatok áfa nélkül tartalmazzák.
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ANGELI ÚTI TEMETŐ
HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

2011. január 1-jétől

Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre Áfa nélküli ár (Ft)    
2011

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül: 30 100
II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül: 50 740
Urnasírhely: 47 800
Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):

–  II-es fülke oszlopos elemben
–  2 x 2-es oszlopos elemben
–  1 x 2-es oszlopos elemben

–  I-es fülke oszlopos elemben
–  2 x 1-es oszlopos elemben
–  5 x 1-es oszlopos elemben
–  6 x 1-es oszlopos elemben

101 670
113 690

62 340
55 130
55 130

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül: 100 170
Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül: 103 710
Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül: 117 620
CHIARA urnasír, zárólap nélkül: 112 920
PIETRA urnasír, zárólap nélkül: 85 880
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BUDAFOKI TEMETŐ
FÖLDBETEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK

SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

2011. január 1-jétől

Földbetemetéses elhelyezések sírhelydíjai Áfa nélküli ár (Ft)
2011

Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
– egyes
– kettős
– gyermek

100 025
173 775
55 775

Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2 személyes
– 2 személyes felett  

192 840
281 520

Sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2 személyes
– 2 személyes felett  

363 240
522 480

Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre Áfa nélküli ár (Ft)
2011

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül: 30 100
II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül: 50 740
Urnasírhely: 47 800
Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):

–  II-es fülke oszlopos elemben
– 2 x 2-es oszlopos elemben
– 1 x 2-es oszlopos elemben

– I-es fülke oszlopos elemben
– 2 x 1-es oszlopos elemben
– 5 x 1-es oszlopos elemben
– 6 x 1-es oszlopos elemben

101 670
113 690

62 340
55 130
55 130

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül: 100 170
Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül: 103 710
Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül: 117 620
CHIARA urnasír, zárólap nélkül: 112 920
PIETRA urnasír, zárólap nélkül: 85 880
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CSEPELI TEMETŐ
FÖLDBETEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK

SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

2011. január 1-jétől

Földbetemetéses elhelyezések sírhelydíjai Áfa nélküli ár (Ft)
2011

Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
– egyes
– kettős
– gyermek

100 025
173 775
55 775

Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2 személyes
– 2 személyes felett  

192 840
281 520

Kiemelt kategóriájú sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 4-es, 5-ös parcellával szemben, a bejárat mellett
– 4 személyes
– 6 személyes
– 8 személyes

467 340
580 800
694 320

Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre Áfa nélküli ár (Ft)
2011

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül: 30 100
II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül: 50 740
Urnasírhely: 47 800
Kiemelt kategóriájú urnasírhely:

– 6-os, 7-es, 8-as parcellával szemben, a bejárat mellett 82 580
Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):

–  II-es fülke oszlopos elemben
– 2 x 2-es oszlopos elemben
– 1 x 2-es oszlopos elemben

– I-es fülke oszlopos elemben
– 2 x 1-es oszlopos elemben
– 5 x 1-es oszlopos elemben
– 6 x 1-es oszlopos elemben

101 670
113 690

62 340
55 130
55 130

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül: 100 170
Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül: 103 710
Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül: 117 620
CHIARA urnasír, zárólap nélkül: 112 920
PIETRA urnasír, zárólap nélkül: 85 880
Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskő (gránit, márvány) borítású, 
zárólap nélkül:

– 6-os, 7-es parcellával szemben a bejárat mellett 224 900
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ERZSÉBETI TEMETŐ
FÖLDBETEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK

SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

2011. január 1-jétől

Földbetemetéses elhelyezések sírhelydíjai Áfa nélküli ár (Ft)
2011

Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
– egyes
– kettős
– gyermek

100 025
173 775
55 775

Nem rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
– egyes
– 13-as, 15-ös parcella
– 30-as parcella

59 125
59 125

Kiemelt kategóriájú sírhelyek 25 éves használati időre:
– 27-es, 28-as, 41-es parcella

– egyes
– kettős

144 300
262 175

Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2 személyes
– 2 személyes felett

192 840
281 520

Kiemelt kategóriájú sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– I-es körönd területén

– 2 személyes
– 2 személyes felett

351 720
510 540

Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre Áfa nélküli ár (Ft)
2011

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül: 30 100
II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül: 50 740
Urnasírhely: 47 800
Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):

– II-es fülke oszlopos elemben
– 2×2-es oszlopos elemben
– 1×2-es oszlopos elemben

– I-es fülke oszlopos elemben
– 2×1-es oszlopos elemben
– 5×1-es oszlopos elemben
– 6×1-es oszlopos elemben

101 670
113 690

62 340
55 130
55 130

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül: 100 170
Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül: 103 710
Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül: 117 620
CHIARA urnasír, zárólap nélkül: 112 920
PIETRA urnasír, zárólap nélkül: 85 880
Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskő (gránit, márvány) borítású, zárólap 
nélkül:

– 77/a parcella 224 900
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FARKASRÉTI TEMETŐ
FÖLDBETEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK

SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

2011. január 1-jétől

Földbetemetéses elhelyezések sírhelydíjai Áfa nélküli ár (Ft)
2011

Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
– I. övezet alsó

– egyes
– kettős
– gyermek

– II. övezet felső (Hóvirág u.)
– egyes
– kettős
– gyermek

180 400
333 575
62 750

149 600
271 925
56 450

Nem rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
– egyes 119 025

Kiemelt kategóriájú sírhelyek 25 éves használati időre:
– 60-as parcella, egyes sírhely

– 1. sorban
– 2. sorban
– összes többi sor egyes sírhely

– 4/3-as parcella, egyes sírhely
– 28-as parcella, sövényes kettős sírhely

425 125
363 925
241 375
241 375
700 600

Köröndök 25 éves használati időre:
– egyes sírhely
– kettős sírhely

363 925
700 600

Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– Bürök utcai rész

– első szinten, zárólap nélkül
– második szinten, zárólap nélkül
– harmadik szinten, zárólap nélkül

– összes többi parcella
– 2 személyes
– 2 személyes felett

421 140
476 100
421 140

382 320
477 840

Kiemelt kategóriájú sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2/1-es parcella

– 2 személyes
– 2 személyes felett

1 176 660
2 353 260

Sírbolthely (kriptahely) 60 éves használati időre:
– Hóvirág utcai sétány

– 4 személyes
– 6 személyes
– 9 személyes

1 613 940
2 017 440
2 574 000

Kripta kápolna 60 éves használati időre:
– Hóvirág utcai sétány

– 8 személyes 2 198 640
Kripta fülke 60 éves használati időre:

– Hóvirág utcai sétány
– 1 személyes 122 340

Kiemelt kategóriájú sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– Hóvirág utcai sétány

– 2 személyes
– 4 személyes
– 6 személyes
– 9 személyes

1 381 380
1 968 120
2 310 000
2 931 060
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FARKASRÉTI TEMETŐ
FÖLDBETEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK

SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

2011. január 1-jétől

Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10, vagy 20 éves használati időre Áfa nélküli ár (Ft)
2011

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül: 37 380
II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül: 63 810
Urnasírhely:

– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felső

172 120
110 750
80 390

Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):
– II-es fülke oszlopos elemben

– 2×2-es oszlopos elemben
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felső

– 1×2-es oszlopos elemben
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felső

– I-es fülke oszlopos elemben
– 2×1-es oszlopos elemben

– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felső

– 5×1-es oszlopos elemben
 – 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felső

– 6×1-es oszlopos elemben
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felső

149 130
130 640
122 580

202 400
162 210
150 920

107 280
87 190
80 140

74 320
67 280
65 870

74 320
67 280
65 870

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felső

188 250
145 940
131 920

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felső

191 740
149 630
135 630

Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül:
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felső

206 400
164 320
150 270

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felső

201 300
159 200
144 970
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PIETRA urnasír, zárólap nélkül:
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felső

201 300
144 970
177 120

Álló urnatartós urnasír, zárólap nélkül: 92 680
Nemeskő (gránit, márvány) borítású urnasír, zárólap nélkül: 477 670
Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskő (gránit, márvány) borítású,
zárólap nélkül:

– 60-as parcella 478 950
Nemeskő borítású urnasír, zárólap nélkül:

– Hóvirág utcai sétány
– 4 személyes 397 440

Urnasírbolt, 20 éves használati időre, zárólap nélkül: 
– 26/1/IX-es parcella

– 12 személyes 144 320
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KISPESTI ÖREG ÉS ÚJ TEMETŐ
FÖLDBETEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK

SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

2011. január 1-jétől

Földbetemetéses elhelyezések sírhelydíjai Áfa nélküli ár (Ft)
2011

Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
– egyes
– kettős
– gyermek

100 025
173 775
55 775

Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2 személyes
– 2 személyes felett

192 840
281 520

Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre Áfa nélküli ár (Ft)
2011

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül: 30 100
II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül: 50 740
Urnasírhely: 47 800
Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül: 100 170
Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül: 103 710
Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül: 117 620
CHIARA urnasír, zárólap nélkül: 112 920
PIETRA urnasír, zárólap nélkül: 85 880
Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskő (gránit, márvány) borítású, zárólap nél-
kül:

– 39-es parcella 224 900
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LŐRINCI TEMETŐ
FÖLDBETEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK 

SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

2011. január 1-jétől

Földbetemetéses elhelyezések sírhelydíjai Áfa nélküli ár (Ft)
2011

Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
– egyes
– kettős
– gyermek

100 025
173 775
55 775

Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2 személyes
– 2 személyes felett

192 840
281 520

Sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2 személyes 
– 4 személyes 

300 360
395 340

Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre Áfa nélküli ár (Ft)
2011

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül: 30 100
II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül: 50 740
Urnasírhely: 47 800
Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):

– II-es fülke oszlopos elemben
– 2×2-es oszlopos elemben
– 1×2-es oszlopos elemben

– I-es fülke oszlopos elemben
– 2×1-es oszlopos elemben
– 5×1-es oszlopos elemben
– 6×1-es oszlopos elemben

101 670
113 690

62 340
55 130
55 130

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül: 100 170
Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül: 103 710
Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül: 117 620
CHIARA urnasír, zárólap nélkül: 112 920
PIETRA urnasír, zárólap nélkül: 85 880
Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskő (gránit, márvány) borítású, zárólap 
nélkül:

– 60/1-es parcella 224 900
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MEGYERI TEMETŐ
FÖLDBETEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK

SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

2011. január 1-jétől

Földbetemetéses elhelyezések sírhelydíjai Áfa nélküli ár (Ft)
2011

Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
– egyes
– kettős
– hármas
– gyermek

100 025
173 775
273 800
55 775

Nem rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
– 4, 5, 6, 11, 45, 49, 50, 51, 51/a, 53, 54, 55, 56, 57. parcella:
– egyes
– kettős
– gyermek

44 600
62 950
41 050

Kiemelt kategóriájú sírhelyek 25 éves használati időre:
– 19-es parcella, bejárati főút melletti része

– egyes
– kettős

– 31-es parcella, Megyeri út melletti része (Péterfi  sír)
– egyes
– kettős

291 975
557 600

291 975
557 600

Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre: 458 640
Kriptának kiépíthető, sövényes sírbolthely (kriptahely) 60 évre: 331 980

Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre Áfa nélküli ár (Ft)
2011

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül: 30 100
II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül: 50 740
Urnasírhely: 47 800
Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):

– II-es fülke oszlopos elemben
– 2×2-es oszlopos elemben
– 1×2-es oszlopos elemben

– I-es fülke oszlopos elemben
– 2×1-es oszlopos elemben
– 5×1-es oszlopos elemben
– 6×1-es oszlopos elemben

101 670
113 690

62 340
55 130
55 130

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül: 100 170
Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül: 103 710
Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül: 117 620
CHIARA urnasír, zárólap nélkül: 112 920
PIETRA urnasír, zárólap nélkül: 85 880
I-es urnafülke (kolumbárium) (Szécsi féle), zárólap nélkül:

– 32-es parcella 38 350
Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskő (gránit, márvány) borítású, zárólap 
nélkül: 
* 224 900

* módosítás – az összes parcellára érvényes (62,70 p.helyett)
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ÓBUDAI TEMETŐ
FÖLDBETEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK

SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

2011. január 1-jétől

Földbetemetéses elhelyezések sírhelydíjai Áfa nélküli ár (Ft)
2011

Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
– I. övezet 

– egyes
– kettős
– gyermek

– II. övezet 
– egyes
– kettős
– gyermek

132 850
235 225
64 575

92 625
160 875
46 275

Kiemelt kategóriájú sírhelyek 25 éves használati időre:
– 15/1. parcella

– egyes 173 975
Köröndök 25 éves használati időre:

– I. övezetben kettős 
– II. övezetben kettős
– III. övezetben kettős

291 975
262 175
232 800

Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2–4 személyes 
– 4 személyes felett 

412 740
469 080

Kiemelt kategóriájú sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 27-es parcella, Pomázi úti kriptasor

– 2–4 személyes 
– 4 személyes felett 

515 940
609 780
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ÓBUDAI TEMETŐ
FÖLDBETEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK

SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

2011. január 1-jétől

Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre Áfa nélküli ár (Ft)
2011

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül: 30 100
II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül: 56 120
Urnasírhely:

– I. övezet
– II. övezet

62 550
55 150

Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):
– II-es fülke oszlopos elemben
– 2×2-es oszlopos elemben

– I. övezet
– II. övezet

– 1×2-es oszlopos elemben
– I. övezet
– II. övezet

– I-es fülke oszlopos elemben
– 2×1-es oszlopos elemben

– I. övezet
– II. övezet

– 5×1-es oszlopos elemben
– I. övezet
– II. övezet

– 6×1-es oszlopos elemben
– I. övezet
– II. övezet

96 560
94 900

125 510
118 480

67 870
64 920

58 100
56 430

58 100
56 430

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet

113 690
106 920

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet

96 930
91 320

Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet
– 27-es parcella

117 130
111 240
107 580

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet

126 460
119 690

PIETRA urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet

99 400
92 440

Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskő (gránit, márvány) borítású,
zárólap nélkül:
* 224 900

* módosítás – az összes parcellára érvényes (15/1p.helyett)
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RÁKOSPALOTAI  TEMETŐ
FÖLDBETEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK

SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

2011. január 1-jétől

Földbetemetéses elhelyezések sírhelydíjai Áfa nélküli ár (Ft)
2011

Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
– egyes
– kettős
– gyermek

100 025
173 775
55 775

Kiemelt kategóriájú sírhelyek 25 éves használati időre:
– egyes

– 3-as, 4-es, 11-es, 16-os, 17-es, 18-as, 35-ös parcella
– 72-es parcella
– 75-ös parcella

– kettős
– 3-as, 4-es, 11-es, 16-os, 17-es, 18-as, *28-as, *29-es, 34-es, 35-ös parcella

– sövényes kettős
– 16-os, 17-es, *26-os, 28-as, 29-es, 32-es, 33-as, 43-as parcella

– kiépíthető sövényes kettős
– 17-es, *26-os, 28-as, 29-es, 32-es, 33-as, 34-es, 35-ös, 36-os, 37-es, 38-as, 
39-es, 43-as parcella

158 625 
215 350
100 025

291 050

469 125

469 125

Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2 személyes
– 2 személyes felett  

458 640
458 640

Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre Áfa nélküli ár (Ft)
2011

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül: 30 100
II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül: 50 740
Urnasírhely: 47 800
Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):

– 16-os parcella
– I-es urnafülke (kolumbárium)
– II-es urnafülke (kolumbárium)

– 17-es parcella
– I-es urnafülke (kolumbárium)
– II-es urnafülke (kolumbárium)

– II-es fülke oszlopos elemben
– 2×2-es oszlopos elemben
– 1×2-es oszlopos elemben

– I-es fülke oszlopos elemben
– 2×1-es oszlopos elemben
– 5×1-es oszlopos elemben
– 6×1-es oszlopos elemben

46 670
71 260

46 670
71 260

101 670
113 690

62 340
55 130
55 130

Kiemelt kategóriájú urnasírhely:
– 16-os parcella
– 17-es parcella

80 170
80 170

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül: 100 170
Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül: 103 710

*új
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Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre Áfa nélküli ár (Ft)
2011

Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül: 117 620
CHIARA urnasír, zárólap nélkül: 112 920
PIETRA urnasír, zárólap nélkül: 85 880
Urnasír, zárólap nélkül:

– 76-os, 77-es parcella 174 000
Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskő (gránit, márvány) borítású, zárólap 
nélkül:

– 18-as parcella
– 19-es parcella

451 830
451 830

RÁKOSPALOTAI  TEMETŐ
FÖLDBETEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK

SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

2011. január 1-jétől
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TAMÁS UTCAI TEMETŐ
HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

2011. január 1-jétől

Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre Áfa nélküli ár (Ft)
2011

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül: 30 100
II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül: 50 740
Urnasírhely: 47 800
Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):

– II-es fülke oszlopos elemben
– 2×2-es oszlopos elemben
– 1×2-es oszlopos elemben

– I-es fülke oszlopos elemben
– 2×1-es oszlopos elemben
– 5×1-es oszlopos elemben
– 6×1-es oszlopos elemben

101 670
113 690

62 340
55 130
55 130

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül: 100 170
Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül: 103 710
Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül: 117 620
CHIARA urnasír, zárólap nélkül: 112 920
PIETRA urnasír, zárólap nélkül: 85 880
Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskő (gránit, márvány) borítású,
zárólap nélkül: 224 900
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X. ÚJKÖZTEMETŐ
FÖLDBETEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK

SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

2011. január 1-jétől

Földbetemetéses elhelyezések sírhelydíjai Áfa nélküli ár (Ft)
2011

Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
– I. övezet

– egyes
– kettős
– gyermek

– II. övezet
– egyes
– kettős
– gyermek

– III. övezet
– egyes
– kettős
– gyermek

83 925
142 000
54 775

69 250
112 650
49 050

49 050
72 325
39 825

Kiemelt kategóriájú sírhelyek 25 éves használati időre:
– 3-as, 4-es parcella

– egyes
– kettős

– 66-os parcella
– egyes
– kettős

– 140-es, 215/II-es parcella
– egyes
– kettős
– gyermek

– 106-os, 107-es, 109/1-es, 110-es, 110/1-es, 111-es, 127-es, 128-as, 129-es, 
130-as, 131-es, 132-es parcella
– Bal II. körönd: 111/1-es, 129/1-es, 130/1-es parcella
– Jobb II. körönd: 112/1-es, 131/1-es, 132/1-es parcella

– egyes
– kettős

170 750
315 700

127 100
228 425

65 325
106 250
46 275

98 175
142 000

Nem rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
– 163-as, 175-ös, 176-os, 207-es, 217-es, 218-as, 254-es parcella

– egyes
– 175-ös, 176-os parcella

– kettős

38 675

62 850
Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:

– 2 személyes 
– 2 személyes felett

189 300
276 360

Kiemelt kategóriájú sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 3-as, 4-es parcella

– 2 személyes 
– 4 személyes
– 6 személyes
– 9 személyes

416 400
483 180
572 280
627 900
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X. ÚJKÖZTEMETŐ
FÖLDBETEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK

SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

2011. január 1-jétől

Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre Áfa nélküli ár (Ft)
2011

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül: 29 570
II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

– 4-es parcella
– összes többi parcella

65 310
49 800

Urnasírhely:
– I. övezet
– II. övezet
– III. övezet
– 3-as parcella
– 68-as parcella

46 930
41 220
35 290
82 640
53 480

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet
– III. övezet

98 290
92 870
87 650

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet
– III. övezet

101 810
96 350
91 330

Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet
– III. övezet

115 470
110 440
105 010

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet
– III. övezet
– 3-as parcella

110 840
105 600
100 180
143 630

PIETRA urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet
– III. övezet
– 3-as parcella

84 280
78 840
73 620

116 900
Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskő (gránit, márvány) borítású, zárólap 
nélkül:

– 4/7-es parcella
– 4/10-es parcella

237 750
237 750

Exkluzív urnafülke teremben:
– 1 személyes
– 2 személyes
– 4 személyes

35 040
59 130
83 200
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Temetési helyek újraváltási díjai

Az újraváltás díja a megváltási díj 90%-a. 

Hagyományos földbetemetéses elhelyezések sírhelyújraváltási díjai:
– 25 éves időtartamra:

– egyes sírhelyek
– kettős sírhelyek
– kiemelt kategóriájú sírhelyek 

– 60 éves időtartamra:
– sírbolthelyek

Hamvasztásos elhelyezések sírhelyújraváltási díjai:
– 10 éves időtartamra:

– urnafülkék (kolumbáriumok), urnasírhelyek
– urnafülke teremben

– 20 éves időtartamra:
– urnasírboltok, urnakripták

A temetési helyek újraváltási díjai áfa nélküliek, számlázáskor a megadott díjtételeket a mindenkori áfa értékével meg kell 
növelni. 

Temető-fenntartási hozzájárulás díja 2011. év
                                                                                        Ft

Temető-fenntartási hozzájárulás egyéb vállalkozók részére 
valamennyi temetőben: 

Sírbolt építése esetén: 30 443

Sírkő, illetve kripta munkák (bontás, állítás, átdolgozás, tisztítás stb.) esetén: 
– Vállalkozók és kőfaragó kisiparosok részére a 
 temetői szabályzatban előírt feltételek szerint munkánként és naponként  1 007
– Restaurátor naponként 1 007
– Betűvésés síremlékre (név és évszám) 308

A temető-fenntartási hozzájárulás díjai áfa nélküliek, számlázáskor a megadott díjtételeket a mindenkori áfa mértékével 
meg kell növelni. 

Sírhelynyitás és visszahantolás díja     2011. év
(ideértve az első temetést megelőző sírásást)                                                                   Ft

 Felnőtt sírhely: 31 066
 Gyermek sírhely: 14 382
 Urnasírhely: 14 382

A fenti díjtételek áfa nélküliek, számlázáskor a megadott díjtételeket a mindenkori áfa értékével meg kell növelni.

Létesítmény igénybevételi díjak          2011. év
                                                                                            Ft

Halotthűtők naponkénti igénybevételi díja (Ft/nap):  
Halotthűtők naponkénti igénybevételi díja (Ft/nap):  2 824
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Ravatalozó termek igénybevételi díja az üzemeltető       2011. év
szakszemélyzetének igénybevétele nélkül:       Ft

Budafok, Csepel II. terem, Erzsébet, Kispesti (új és öreg), Lőrinc kis terem, 
Megyer, Rákospalota, Újköztemető IV., V., VI., VII.,VIII., IX., X., XI., 
XII. terem, Angeli u.        30 584
Tamás u.         34 976
Óbuda I. terem         34 976
Csepel I. terem        32 769
Lőrinc nagy terem        41 465
Farkasréti temető:      

– Németvölgyi termek     41 465
– Hóvirág u.     45 142

Exkluzív termek igénybevételi díja az üzemeltető  
szakszemélyzetének igénybevétele nélkül:  

Óbudai temető: – Főnix terem       53 891
Farkasréti temető: – Makovecz terem      56 022
Újköztemető: – III. terem         56 022

Külső ravatal igénybevételi díja az üzemeltető  
szakszemélyzetének igénybevétele nélkül:  

Farkasréti temető        93 701
Óbudai temető         41 962
Budafok, Csepel, Erzsébet, Kispest (új és öreg), Lőrinc, 
Megyer, Rákospalota        33 386
Újköztemető         41 962

Szóróparcella berendezéseinek igénybevételi díja: 
(Hamvak szórása és kegyeleti szolgáltatásai) 

Óbudai temető     40 862
Újköztemető     40 862

A fenti díjtételek áfa nélküliek, számlázáskor a megadott díjtételeket a mindenkori áfa értékével meg kell növelni. 

Elhunyt vagy hamvak  temetőn belüli szállításának díjai       2011. év   
         Ft

1. Elhunyt vagy hamvak temetőn belüli szállítása  
 várakozással együtt      7 031

2. Elhunyt vagy hamvak temetőn belüli szállítása, Farkasréti temetőben kiemelt
 II. kategóriájú gépkocsival
 várakozással együtt     15 699

3. Elhunyt vagy hamvak temetőn belüli szállítása, kiemelt 
 I.  kategóriájú gépkocsival  
 várakozással együtt     20 417

4. Exhumált elhunyt vagy meglévő hamvak temetőn belüli szállítása 
 várakozással együtt      7 031      

A feltüntetett szolgáltatások díjai áfa nélküliek, számlázáskor a megadott díjtételeket a mindenkori áfa értékével meg kell 
növelni.
 

�



2406 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2010. december 23.

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
 65/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelete

a települési folyékonyhulladék-gazdálkodással összefüggő 
önkormányzati feladatokról, különösen 

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról 
szóló 60/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

�

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányza-
tokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. § e) pontjá-
ban, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 
települési folyékonyhulladék-gazdálkodással összefüggő 
önkormányzati feladatokról, különösen a települési fo-
lyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési köz-
szolgáltatásról szóló 60/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendele-
tét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A R. 19. § (2) bekezdése helyébe a következő ren-
delkezés lép:

„19. § (2) A közszolgáltatás díját a Közgyűlés állapít-
ja meg (2. számú melléklet). A Közszolgáltató minden év-
ben egy alkalommal (legkésőbb szeptember 30-ig) kez-
deményezheti a díj felülvizsgálatát a közszolgáltatással 
kapcsolatos költségeinek – költségelemzéssel alátámasz-
tott, a Közgyűlés által elismert és műszakilag indokolt 
fejlesztéseket is tartalmazó – változása függvényében.”

2. §

A R. 2. számú mellékletének 1. pontja helyébe a kö-
vetkező rendelkezés lép:

„A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos he-
lyi közszolgáltatás igénybevételének díja

A 2010. január 1-jétől határozatlan időszakra történő 
díjfi zetési időszakra

1. 2010. január 1. napjától a települési folyékony hul-
ladék rendszeres gyűjtésének és elszállításának egység-
nyi díja: 1578 Ft/m3+áfa.” 

3. §

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Budapest Főváros a rendelet 2. számú mellékletében 
állapítja meg a települési folyékony hulladékkal kap-
csolatos helyi közszolgáltatás igénybevételének díjait, 
és megjelölve annak időbeli hatályát. Jelen előterjeszté-
sünkben ezen időbeli hatályt terjesztjük ki.  

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet korábban korlátozta a díjfi zetési időszak 
megállapítását egy évre, ahhoz, hogy a rendelet 2. számú 
mellékletében szereplő tarifa időbeli hatálya kiterjeszthe-
tő legyen a 19. § (2) bekezdés módosítása szükséges.

A 2. §-hoz

A rendelet 2. számú mellékletének időbeli hatályát ki-
terjeszti. 

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
 66/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelete

 az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, 
valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, 

szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági díjának 
Budapest főváros közigazgatási területén történő megállapításáról, 

továbbá a díjalkalmazás feltételeiről 
szóló 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Az 1993. évi CIV. törvény által módosított, az árak 
megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvényben 
kapott felhatalmazás alapján Budapest Főváros Közgyű-
lése az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű ál-
tal szolgáltatott ivóvíz, és az önkormányzat tulajdoná-
ban lévő víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, 
szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági díjá-
nak megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételei-
ről a következők szerint rendelkezik.

1. §

Az önkormányzati tulajdonú víziközműből szol-
gáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú 
víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szenny-
víztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági díjának Bu-
dapest főváros közigazgatási területén történő megál-
lapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 
4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekezdés a) 
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) (A szolgáltató által alkalmazható legmagasabb ható-
sági díjtételek Budapest főváros közigazgatási területén:)     

 „a) Fővárosi Vízművek Zrt.
Az ivóvíz szolgáltatási díjat az ivóvíz alapdíj és az ivó-

víz alapdíjon felüli ivóvíz fogyasztási díj együttesen ké-
pezik.

– Nem lakossági ivóvíz alapdíj:
– 0 m3 napi átlagfogyasztás mellett évente 0 Ft,
– 0 m3-nél nagyobb, de legfeljebb 7,5 m3 napi 

átlagfogyasztás mellett évente 14.544 Ft,
– 7,5 m3-nél nagyobb, de legfeljebb 15m3 napi 

átlagfogyasztás mellett évente 52.992 Ft,
– 15 m3 napi átlagfogyasztás felett évente 86.544 Ft.
– Ivóvíz-alapdíjon felüli nem lakossági ivóvíz-fo-

gyasztási díj: 194,00 Ft/m3

– Lakossági ivóvíz alapdíj:
– amennyiben a számlán szereplő tárgyidőszaki 

fogyasztás nagyobb, mint „0”, az alapdíj nagy-
sága 154 Ft/bekötés/hónap.

– amennyiben a számlán szereplő tárgyidőszaki 
fogyasztás „0”, az alapdíj nagysága az adott 
időszakra vonatkozóan „0”.

– Ivóvíz alapdíjon felüli ivóvíz fogyasztási díj:  
187,2 Ft/m3”

2. §

A rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Fővárosi Vízművek Zrt. és a Fővárosi Önkormány-
zat között érvényben lévő Szindikátusi és Menedzsment 
Szerződésben meghatározott díjképlet, és annak egysé-
ges értelmezésére vonatkozó 2000. évi Megállapodás-
ban rögzített előírásokból eredő szerződéses kötelezett-
ség szükségessé teszi a szolgáltató által alkalmazható 
legmagasabb hatósági díjtétel újbóli megállapítását Bu-
dapest főváros közigazgatási területén. 

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A szolgáltató által alkalmazható legmagasabb ható-
sági díjtétel újbóli megállapítását a Fővárosi Vízművek 
Zrt. és a Fővárosi Önkormányzat között érvényben lévő 
Szindikátusi és Menedzsment Szerződésben meghatáro-
zott díjképlet, és annak egységes értelmezésére vonatko-
zó 2000. évi Megállapodásban rögzített előírásokból ere-
dő szerződéses kötelezettség teszi szükségessé. 

A kéttényezős ivóvízdíj elemei az alapdíj, és az alap-
díjon felüli ivóvíz fogyasztási díj. A két tényező együtte-
sen jelenti a szolgáltatási díjat.

A felülvizsgálat alapján a szolgáltatás díjára a feltün-
tetett egységár alkalmazása indokolt.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

�



2408 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2010. december 23.

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
67/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, 
valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, 

szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági díjának 
Budapest főváros közigazgatási területén történő megállapításáról,

továbbá a díjalkalmazás feltételeiről
szóló 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Az 1993. évi CIV. törvény által módosított, az árak 
megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvényben 
kapott felhatalmazás alapján Budapest Főváros Közgyű-
lése az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű által 
biztosított ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú 
víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szenny-
víztisztítás és -kezelés, lakossági és nem lakossági ere-
detű, gazdasági, de nem termelési technológiai eredetű 
legmagasabb hatósági díjának megállapításáról, továb-
bá a díjalkalmazás feltételeiről a következők szerint ren-
delkezik.

1. §

Az önkormányzati tulajdonú víziközműből szol-
gáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú 
víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szenny-
víztisztítás és -kezelés lakossági és nem lakossági ere-
detű, gazdasági, de nem termelési technológiai eredetű 
legmagasabb hatósági díjának Budapest főváros közigaz-
gatási területén történő megállapításáról, továbbá a díj-
alkalmazás feltételeiről szóló 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. 
rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:

(1) A szolgáltató által alkalmazható legmagasabb hatósá-
gi díjtételek Budapest főváros közigazgatási területén:)

„b) Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
 – csatornahasználti díj, a vízterhelési díjjal 
  együtt: 325,30  Ft/m3

2. §

E rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A szolgáltatás elért minőségének fenntartásához szük-
séges költségek – infl áció miatti – növekedése szüksé-
gessé teszi a Szolgáltató által alkalmazható legmagasabb 
hatósági díjtétel újbóli megállapítását Budapest főváros 
közigazgatási területén.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Szolgáltató által alkalmazható legmagasabb hatósá-
gi díjtétel újbóli megállapítását a Szolgáltató megválto-
zott gazdálkodási körülményei, és a költségek növekedé-
se teszi szükségessé.

A felülvizsgálat alapján a szolgáltatás díjára a feltün-
tetett egységár alkalmazása indokolt.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

�
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feladatokhoz kell igazítani. Az egyes helyi közszolgál-
tatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. 
törvény 2. § f) pontjában és 4. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján megalkotott 74/1997. (XII. 30.) 
Főv. Kgy. rendelet mellékletének módosítása szükséges-
sé vált. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás díját az ed-
dig felmerült és várható költségek és az infl áció fi gye-
lembevételével állapította meg a Fővárosi Közgyűlés.

A díj kialakításában szerepet játszó eddig bekövetke-
zett, illetve a várható költségnövekedés indokolja, hogy 
2011. január 1-jétől a nettó díjak növelésére sor kerül-
jön. 

A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatási díj be-
szedését továbbra is a Díjbeszedő Zrt. végzi, a 2005. ja-
nuár 1-jétől érvényes megállapodás szerint, a munka el-
végzését követően kiállított számla alapján.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatási díj 
mértékének megváltoztatása a 74/1997. (XII. 30.) Főv. 
Kgy. számú rendelet mellékletének módosításával tör-
ténik.

A 2. §-hoz

Az új közszolgáltatási díjak 2011. január 1-jével, az 
új gazdasági év kezdetével lépnek a korábbi díjak helyé-
be, így megfelelő határidő áll rendelkezésre a díjakban 
bekövetkezett változások kapcsán szükséges intézkedé-
sek megtételére.

333

Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése az 
egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről 
szóló 1995. évi XLII. törvény 2. § f) pontjában és 4. § 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes 
helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 
1995. évi XLII. törvény 1. §  (1) bekezdésében meghatá-
rozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szó-
ló 74/1997. (XII. 30.) önkormányzati rendelet mellékle-
tének helyébe e rendelet melléklete lép.

2. §

E  rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Budapest Főváros Közgyűlésének a kötelező kémény-
seprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) 
Főv. Kgy. számú  rendeletének 10. § (1) bekezdése ar-
ról rendelkezik, hogy a kéményseprő-ipari kötelező köz-
szolgáltatásért a tulajdonos által fi zetendő díjat a rendelet 
melléklete tartalmazza.

A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatási díj 
mértékét a gazdálkodás tőke- és költségigénye miatt a 
folyamatosan növekvő költségekhez és az elvégzendő 

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
68/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelete

a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 
szóló 74/1997. (XII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
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3Melléklet a 68/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez

A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 23.) önkormányzati rendelet melléklete helyébe 
a következő melléklet lép:

DÍJJEGYZÉK
A 2011. január1-jétől érvényesíthető díjakra

(A díjak áfát nem tartalmaznak. Számlázáskor a megadott díjtételeket 25%-os áfával kell növelni.)

A) KÉMÉNYEK ELLENŐRZÉSE, TISZTÍTÁSA, MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLATA

Megnevezés Mennyiségi
egység Nettó díj (Ft)

1.) Kéményellenőrzés, -tisztítás és műszaki felülvizsgálat

1.1 Egyedi kémény, valamint füstcsatorna

a) Működő kémény, valamint füstcsatorna

Szilárd és olajfűtés esetében db/év 1 492 –

Gázfűtés esetében db/év 1 492 –

Üdülő gázfűtés esetében db/év 1 492 –

Üdülő egyéb fűtés esetében db /4 év 1 492 –

b) Tartalékkémény, valamint füstcsatorna

Állandó tartózkodás céljára szolgáló h. db/év 961 –

Ideiglenes tartózkodásra sz. üdülők db/4 év –  961

1.2 Gyűjtőkémény

a) Működő kémény

Szilárd és olajfűtés esetében db/év 3 328 –

Gázfűtés esetében db/év 3 328 –

Üdülő, gázfűtés esetében db/év 3 328 –

Üdülő, egyéb fűtés esetében db/4év 3 328 –

b) Tartalékkémény

Állandó tartózkodás céljára szolg. h. db/év 2 182 –

Ideiglenes tartózkodásra szolg. üdülő db/4év 2 182 –

A díjak a 27/1996. (X. 30.) BM rendelet előírása szerint:

működő kémények esetében

állandó tartózkodás céljára szolgáló helyiségeknél: –
szilárd és olajfűtés esetében a R. 4. § (1), (2) bekezdésében:
gázfűtés esetében a 6. § a) pontjában előírt feladatok;

az ideiglenes tartózkodásra szolgáló üdülőegységeknél a R. 4. § (3) bekezdésben és a 6. §  –
a) pontjában előírt feladatok;



2010. december 23. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2411

Megnevezés Mennyiségi egység Nettó díj
(Ft)

Tartalék kémények esetében a R. 7. § (1), (2) bekezdésben előírt feladatok, valamint a 4 évenként esedékes 
műszaki felülvizsgálat R. 3. §, 11. § (5) ráfordításainak időarányos ellenértékét tartalmazzák.

A kéményseprő-ipari közszolgáltatást törvényi kötelezettség alapján, megrendelés nélkül végezzük, ezért a szolgáltatás 
végzésére kezdeményezett első, illetve második esetben történő sikertelen megjelenésünk alkalmával sem számítunk 
fel kiszállási díjat. Az ez utáni újabb, de sikeres munkavégzést eredményező kiszállás után, a szolgáltatás díján kívül 
kiszállási díjat számítunk fel, esetenként és lakásonként:

 2 286

2. Kémények ellenőrzése és tisztítása (nem egyedi kémények esetében) 

2.1 Központi fűtési kémény, csatorna és akna együtt 64x64 cm-nél kisebb keresztmetszetű 

a) Működő kémény 

szilárd és olajfűtés esetében fm 350 –

gázfűtés esetében –

falazott kivitel fm 476• 

bélelt, szerelt kivitel fm 620• 

b) Tartalékkémény fm 196

Kiszállási díj esetenként 2 286

2.2 Központi fűtési kémény, csatorna és akna együtt 64x64 cm vagy annál nagyobb keresztmetszetű 

 a) Működő kémény

szilárd és olajfűtés esetében fm 821  –

gázfűtés esetében –

falazott kivitel fm 1 058• 

bélelt, szerelt kivitel fm 1 322• 

b) Tartalékkémény fm 196

Kiszállási díj esetenként 2 286

2.3 Tetőtéri kazán működtetése esetén

a) Működő kémény

hagyományos módon kialakított db 2 234 –

égéstermék-vezetékként kialakított db 3 349 –

Kiszállási díj esetenként 2 286

A 2. pontban részletezett kémények tisztítási feladatait a R. 4. § (4) bekezdése és a 6. § b) pontja írja elő. 
A díjak épített, szerelt, bélelt stb. kémény esetében egyaránt alkalmazandók, a minősített anyag minőségétől 
függetlenül.
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Megnevezés Mennyiségi egység Nettó díj
(Ft)

3. LAS-rendszerű kémény éves ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása  

egyedi db/év 7 182 –

gyűjtő db/év 14 635 –

központi (teljes vezeték nyomvonal) fm 2 443  –

Kiszállási díj esetenként 2 286

4. Mesterséges égéstermék-elvezető éves ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása

egyedi db/év 3 591 –

gyüjtő db/év 7 318 –

központi (teljes vezeték nyomvonal) fm 1 222 –

Kiszállási díj esetenként 2 286

5. Négyévenként kötelező műszaki felülvizsgálat (nem egyedi kémények esetében) 

5.1 Központi fűtési kémény 64x64 cm-nél kisebb keresztmetszetű

a) Működő kémény 
szilárd és olajtüzelés esetében fm 350 –

gázfűtés esetében –

falazott kivitel fm 476• 

bélelt, szerelt fm 620• 

b) Mesterséges égéstermék-elvezetésű kémény fm 2 443

 c) Tartalékkémény fm 196

Kiszállási díj esetenként 2 286

5.2 Tetőtéri kazán működtetése esetén

Működő kémény
Hagyományos módon kialakított db 2 234• 

Égéstermék-vezetékként kialakított db 3 349• 

Kiszállási díj esetenként 2 286

A 4. pontban szereplő kéményekkel kapcsolatos feladatot a R. 3. § és a 11. § (5) bekezdése írja elő.
A díjak a minősített anyagminőségtől függetlenül alkalmazandók.

B) KÉMÉNYEK HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKVÉLEMÉNYEK 

A kéményvizsgálati díjakat a mellékelt táblázat tartalmazza.
A kéményvizsgálatoknál esetenként kiszállási díj kerül felszámításra.
A vízszintes tagozódás a R. 11. §-a (1)–(4) bekezdésbe előírt feladatokat, a függőleges tagozódás a 
kéménytípusokat és azok terhelés szerinti részletezését követi.
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 
69/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló

46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy.  rendelet módosításáról

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az épí-
tett környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény (Étv.) a 7. § (3) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatok-
ról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 
63/C. § (1) bekezdésében és az Étv. 14. § (5) bekezdésben 
meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. §

A Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. 
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú mellékletét1 képező 
1:4000 méretarányú térkép és a 2. számú mellékletét ké-
pező 1:10000 méretarányú térkép a Budapest, XI. kerület 
Andor u.–Than Károly u.–Major u.–Pajkos utca által ha-
tárolt területen az e rendelet mellékleteiben foglaltaknak 
megfelelően módosul.

2. §

E rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatály-
ba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az FSZKT-t és a BVKSZ-t az 1997. évi LXXVIII. tör-
vény rendelkezései szerint a Budapest  Főváros Önkor-
mányzat Közgyűlése külön-külön rendeletével fogadja 
el, azonban tartalmuk közösen határozza meg a kerüle-
ti önkormányzatok kerületi szabályozási terv (KSZT) és 
kerületi városrendezési szabályzat (KVSZ) megalkotásá-
ra irányuló tevékenységét. 

A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. számú rendelet 1. § (1) 
bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mel-
lékletét képező keretszabályozási övezeteket és egyéb 
szabályozási elemeket tartalmazó 1:4000 méretarányú 
térkép és b) pontjában meghatározott 2. sz. mellékle-
tét képező védelmi és korlátozási területeket ábrázoló 
1:10000 méretarányú térkép módosítását a kerületi ön-
kormányzatok kezdeményezhetik, a 48/1998. (X. 15.) 
Főv. Kgy. számú rendeletben foglaltak szerint.

Az FSZKT módosítása rendeletalkotással, e rendelet 
mellékletét képező 1:4000 és 1:10000 méretarányú tér-
képeinek megfelelően történik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (1) be-
kezdés a)-b) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. és 
2. sz. mellékletét jelentő 1:4000 és 1:10000 méretarányú 
térkép módosítása a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rende-
let 5. § (3) bekezdésében foglaltak alapján kerül jóváha-
gyásra.

Az FSZKT 1. és 2. sz. mellékletének tartalma a Bu-
dapest, XI. kerület Andor u.–Than Károly u.–Major u.– 
Pajkos utca által határolt területen a mellékleteknek meg-
felelően módosul.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

�
1 A mellékleteket képező térképek a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában való kifüggesztéssel kerülnek kihirdetésre. A térképek meg-

tekinthetők az Ügyfélszolgálati Irodában (Budapest V. ker., Bárczy István u. 1–3.).
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 
70/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló

46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az épí-
tett környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény (Étv.) a 7. § (3) bekezdésében kapott 
felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatokról szó-
ló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 63/C. § 
(1) bekezdésében és az Étv. 14. § (5) bekezdésben meg-
határozott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. §

A Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. 
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú mellékletét1 képező 
1:4000 méretarányú térkép a Budapest XI. kerület Buda-
foki út–Kondorosi út–Szerémi út–Galvani út által hatá-
rolt terület Kondorosi út menti kijelölt részére vonatkozó 
területen az e rendelet mellékletében foglaltaknak meg-
felelően módosul.

2. §

E rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatály-
ba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az FSZKT-t és a BVKSZ-t az 1997. évi LXXVIII. tör-
vény rendelkezései szerint a Budapest Fővárosi Önkor-
mányzat Közgyűlése külön-külön rendeletével fogadja 
el, azonban tartalmuk közösen határozza meg a kerüle-
ti önkormányzatok kerületi szabályozási terv (KSZT) és 
kerületi városrendezési szabályzat (KVSZ) megalkotásá-
ra irányuló tevékenységét. 

A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. számú rendelet 1. § (1) 
bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mel-
lékletét képező keretszabályozási övezeteket és egyéb 
szabályozási elemeket tartalmazó 1:4000 méretarányú 
térkép módosítását a kerületi önkormányzatok kezdemé-
nyezhetik, a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. számú rendelet-
ben foglaltak szerint.

Az FSZKT módosítása rendeletalkotással, e rendelet 
mellékletét képező 1:4000 méretarányú térképnek meg-
felelően történik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekez-
dés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét je-
lentő 1:4000 méretarányú térkép módosítása a 48/1998. 
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (3) bekezdésében foglal-
tak alapján kerül jóváhagyásra.

Az FSZKT 1. sz. mellékletének tartalma a Buda-
pest XI. kerület Budafoki út–Kondorosi út–Szerémi út 
–Galvani út által határolt terület Kondorosi út menti ki-
jelölt részére vonatkozó  területen a mellékletnek megfe-
lelően módosul.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

�
1 A mellékleteket képező térképek a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában való kifüggesztéssel kerülnek kihirdetésre. A térképek meg-

tekinthetők az Ügyfélszolgálati Irodában (Budapest V. ker., Bárczy István u. 1–3.).
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 
71/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló

46/1998. (X. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az épí-
tett környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 7. § (3) bekez-
désében kapott felhatalmazás, valamint a helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/C. § (1) 
bekezdésében és az Étv. 14. § (5) bekezdésben meghatá-
rozott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. §

A Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. 
(X. 15.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletét1  

képező 1:4000 méretarányú térkép a Budapest XIV. ke-
rület Dévényi utca – Szegedi út – Teleki Blanka utca 
– Szőnyi út – Kacsóh Pongrác út – Varannó utca által 
határolt területen az e rendelet 1. számú mellékletében 
foglaltaknak megfelelően módosul.

2. §

E rendelet hatálybalépésének feltétele a Nemzeti Inf-
rastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) kötelezettségválallása a 
Mexikói út mellett, a vasúti deltától délkeletre elhelyez-
kedő vasúti megálló (Városliget v. m.) kiépítésére.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az FSZKT-t és a BVKSZ-t az Étv. rendelkezései sze-
rint a Budapest Fővárosi Önkormányzat közgyűlése kü-
lön-külön rendeletével fogadja el, azonban tartalmuk kö-
zösen határozza meg a kerületi önkormányzatok kerületi 
szabályozási terv (KSZT) és kerületi városrendezési sza-
bályzat (KVSZ) megalkotására irányuló tevékenységét.  
A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. számú rendelet 1. § (1) be-
kezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét 
jelentő 1:4000 méretarányú térkép módosítását általában 
a kerületi önkormányzatok kezdeményezik, a 48/1998. 
(X. 15.) Főv. Kgy. számú rendeletben foglaltak szerint.

Az FSZKT módosítása rendeletalkotással, e rendelet 
mellékletét képező 1:4000 méretarányú térképének meg-
felelően történik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekez-
dés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét je-
lentő 1:4000 méretarányú térkép módosítása a 48/1998. 
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (1) bekezdésében foglal-
tak alapján kerül jóváhagyásra.

Az FSZKT tartalma a Budapest XIV. kerület Dévé-
nyi utca – Szegedi út – Teleki Blanka utca – Szőnyi út – 
Kacsóh Pongrác út – Varannó utca által határolt területre 
vonatkozó keretövezetmódosítás a mellékletnek megfe-
lelően módosul.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

�
1 A mellékleteket képező térképek a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában való kifüggesztéssel kerülnek kihirdetésre. A térképek meg-

tekinthetők az Ügyfélszolgálati Irodában (Budapest V. ker., Bárczy István u. 1–3.).
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
72/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelete

a főváros köztisztaságáról 
szóló 48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a Magyar Köztársaság 
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskö-
rében, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. 
törvény 31. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 63/A. § e) pontjában meghatározott feladat-
körében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII. 1.) 
Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. §-a a 
következő új, (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A Fővárosi Önkormányzat tömegközlekedési 
feladatának ellátása során üzemeltetett tömegköz-
lekedési (autóbusz, trolibusz, villamos, fogaskere-
kű vasút, HÉV, sikló, libegő) megállóban, állomá-
son dohányozni tilos.”

2. §

(1) A Rendelet 17. § (1) bekezdésének bevezető mon-
data helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 „E rendelet szerint szabálysértést követ el, és 
50 000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható az, 
aki: …”

(2) A Rendelet 17. § (1) bekezdése az alábbi új t) pont-
tal egészül ki:

„t) aki a Fővárosi Önkormányzat tömegközlekedési 
feladatának ellátása során üzemeltetett tömeg-
közlekedési (autóbusz, trolibusz, villamos, fo-
gaskerekű vasút, HÉV, sikló, libegő) megálló-
ban, állomáson dohányzik [4. § (9) bek.].”

3. §

A Rendelet 18. §-a a következő új, l) ponttal egészül ki:

„l) tömegközlekedési (autóbusz, trolibusz, villamos, 
fogaskerekű vasút, HÉV, sikló, libegő) megálló, ál-
lomás: a tömegközlekedési járműre történő fel- és 
leszállás lefolytatására, illetve a tömegközlekedési 
járműre történő várakozás céljára közterületen el-
különített terület, amely, ha kiépítése (így járdaszi-
get jellege, korlátokkal való ellátása stb.) jellegéből 

vagy egyéb jelzésből más nem következik, a megál-
lót, állomást jelző táblától a járda területéből
– autóbusz, trolibusz járműveknél csuklós jármű 

esetén 2 m széles és 18 m hosszú, egyéb jármű 
esetén 2 m széles és 12 m hosszú, kettős megálló 
esetén 2 m széles és 36 m hosszú terület,

– villamos járműveknél 2 m széles és 55 m hosszú 
terület,

– HÉV járműveknél 2 m széles és 120 m hosszú te-
rület,

valamint a megállóhelyeknél létesített utasváróhely.”

4. §

A rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatály-
ba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés a főváros köztisztaságáról szó-
ló 48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelettel megtiltotta az 
aluljárókban a dohányzást, melyet most kiterjeszt a buda-
pesti tömegközlekedési megállók, állomások területére.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A budapesti tömegközlekedési megállókban (autó-
busz, trolibusz, villamos, HÉV megállóhelyek, állomá-
sok) területén a dohányzás megtiltása.

A 2. §-hoz 

Az 1. § alapján a szabálysértési tények kiegészítését, 
illetve a pénzbírság összegének változását tartalmazza.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

�
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
 73/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelete

 a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről 
szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése az Alkotmány 44/A. § 
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói ha-
táskörben, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalma-
zás alapján és a 63/A. § r) pontjában meghatározott fel-
adatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A fővárosi közterületek használatáról és a közterüle-
tek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 
(továbbiakban: KR.) 2. § (3) bekezdése helyébe a követ-
kező rendelkezés lép:

„(3) Felhatalmazást kapnak Budapest főváros kerületi 
önkormányzatai, hogy a közterületek rendjének fenntar-
tása érdekében önkormányzati rendeletben - a kerület sa-
játosságainak fi gyelembevételével - közigazgatási terü-
letükön a közterületeken történő szeszesital-fogyasztást 
tiltsák meg, illetve állapítsák meg annak szabályait az 5. § 
(6) bekezdésében foglaltak fi gyelembevételével.”

2. §

A KR. 5. §-a a következő új (6) bekezdéssel egészül 
ki:

„(6) A rendelet hatálya alá tartozó aluljárókban ti-
los szeszes italt fogyasztani, kivéve a közterület-használati 
hozzájárulással rendelkező vendéglátó-ipari teraszokon.”

3. §

A KR. 17. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„17. § E rendelet alkalmazásában:
a) Fülke: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz 

rögzített, illetve azon álló huzamos emberi tartóz-
kodásra alkalmas 2 négyzetmétert meg nem haladó 
alapterületű építmény.

b) Pavilon: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talaj-
hoz rögzített, illetve azon álló, huzamos emberi tar-
tózkodásra alkalmas, 2-12 négyzetméter alapterü-
letű építmény. 

c) Nyílt szerkezetű pult, illetve állvány: térelemekkel 
nem határolt, talajhoz nem rögzített, ideiglenes, ke-
reskedelmi célokat szolgáló szerkezet. 

d) Lakossági jellegű őrzött parkoló: ideiglenes jelle-
gű parkoló, amely kizárólag az adott területen lakó 
népesség parkolási igényeit elégíti ki. 

e) Épület: jellemzően emberi tartózkodás céljára szol-
gáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy 

egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zár-
ja körül meghatározott rendeltetés vagy rendelte-
tésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres 
munkavégzés, illetve tárolás céljából. 

f) Szeszes ital: minden alkoholtartalmú ital, kivéve a 
gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonatát 
és az ezek felhasználásával készült terméket, továbbá 
az 1,2 % -nál kevesebb alkoholtartalmú üdítőitalok.”

4. §

A rendelet a kihírdetését követő 45. napon lép hatály-
ba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Fővárosi Önkormányzat feladata, hogy a főváros 
közterületeinek rendjét előmozdítsa, a közrend megtartá-
sát elősegítse, a köznyugalmat veszélyeztető magatartá-
sokat visszaszorítsa. E tárgykörben szükséges a szeszes-
ital-fogyasztás korlátozásáról rendelkezni.

Részletes indokolás

Az 1. és 2. §-hoz

A kerületi önkormányzatai részére adott felhatalma-
zás fenntartása mellett, miszerint közterületek rendjének 
fenntartása érdekében önkormányzati rendeletben – a 
kerület sajátosságainak fi gyelembevételével – közigaz-
gatási területükön a közterületeken történő szeszesital-
fogyasztás szabályait, tiltásait megállapíthatják, a köz-
rend, köztisztaság egységes javítása érdekében indokolt 
a szeszesital-fogyasztást a főváros valamennyi aluljáró-
jában megtiltani.

A 3. §-hoz

Az Értelmező rendelkezések kibővítése indokolt 
az egységes jogértelmezés segítése végett. A rendelet 
a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 28. § e) pontjában 
meghatározott szeszesital fogalmat veszi át.

A 4. §-hoz

E paragrafus a rendelet hatálybalépéséről szól.

�
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 
74/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelete

a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított 
szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről 

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

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése a szoci-
ális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. tv. 92. § (1) bekezdésében és a 115. §-ában  kapott 
felhatalmazás alapján a Magyar Köztársaság Alkotmá-
nyáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés 
c) pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátá-
sokról szóló 1993. évi III. törvény 88. §-ában meghatáro-
zott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

(1) A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő 
személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális in-
tézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcso-
latos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. 
rendelet (továbbiakban: R.) „Összefoglaló táblázat a Fő-
városi Önkormányzat fenntartásában működő személyes 
gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények in-
tézményi térítési díjairól” című, 1. számú melléklete he-
lyébe jelen rendelet „Összefoglaló táblázat a Fővárosi 
Önkormányzat fenntartásában működő személyes gon-
doskodást nyújtó szakosított szociális intézmények intéz-
ményi térítési díjairól” című, 1. számú melléklete lép. 

(2) A R. „A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában 
működő Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat 
Befogadó Gyermekotthonokban fi zetendő intézményi té-
rítési díj” című, 3. számú melléklete helyébe jelen rende-
let „A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő 
Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befo-
gadó Gyermekotthonokban fi zetendő intézményi térítési 
díj” című, 2. számú melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet 2011. év február hónap első napján lép 
hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az Szt. 92. § (1) bekezdése és 115. § (1) bekezdése, 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális el-
látások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Kormány-
rendelet 3. § (1) bekezdésének a) pontja az intézményt 
fenntartó önkormányzat képviselő-testületének hatáskö-
rébe utalja a személyes gondoskodás körébe tartozó szo-
ciális intézmények térítési díjával kapcsolatos szabályok 
megalkotását.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A módosítást a működési költségek emelkedésében 
megjelenő személyi juttatás és a munkaadókat terhelő 
járulékok, az élelmezési kiadások, a közüzemi díjak ár-
emelkedése, valamint az általános forgalmi adó változá-
sa teszik indokolttá.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybaléptetéséről rendelkezik.
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1. sz. melléklet a 74/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 1. sz. melléklete

Összefoglaló táblázat
a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő 

személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények 
intézményi térítési díjairól

Intézmény neve, címe

Az Szt. 115. §-a 
szerint számított 

szolgáltatási 
önköltség                 
(Ft/hónap)

Az Szt. 115. §-a 
szerint számított 

intézményi          
térítési díj                   
(Ft/hónap)

A Fővárosi Önkormányzat által 
megállapított intézményi térítési díj

havi összege 
(Ft/hónap) **

napi összege 
(Ft/nap)

1. 2. 3. 4. 5.

IDŐSEK OTTHONA
1.  IV., Baross u. 100.     
     IV., Baross u. 100.     
     átlagos ápolás 209 257   151 840   57 000   1 900   
     fokozott ápolás (demens) 225 484   159 863   57 900   1 930   
     IV., Csokonai u. 38.     
     átlagos ápolás 158 378   100 961   71 400   2 380   
     fokozott ápolás (demens) 186 084   120 463   72 000   2 400   
     IV., Béla u. 18.     
     átlagos ápolás 191 347   133 930   69 600   2 320   
     fokozott ápolás (demens) 223 114   157 493   70 800   2 360   
2.  Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona     
     VI., Rózsa u. 67.    
     átlagos ápolás 183 889   126 473   64 500   2 150   
     fokozott ápolás (demens) 190 967   125 347   65 400   2 180   
     IX., Knézits u. 14.     
     átlagos ápolás 154 432   97 015   71 400   2 380   
     fokozott ápolás (demens) 167 979   102 358   73 500   2 450   
3.  VII., Dózsa György út 82/B.     
     VII., Dózsa György út 82/B.     
     átlagos ápolás 199 335   141 918   60 600   2 020   
     fokozott ápolás (demens) 255 882   190 261   69 300   2 310   
     VI., Benczúr u. 46.     
     átlagos ápolás 189 366   131 949   63 600   2 120   
     fokozott ápolás (demens) 207 798   142 177   69 300   2 310   
     XVI., Pálya u. 31.     
     átlagos ápolás 177 862   120 446   57 900   1 930   
     fokozott ápolás (demens) 253 147   187 526   63 900   2 130   

*   Az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító intézmény.
     Az egyszeri hozzájárulás összege a 2. sz. mellékletben található
** Az intézményi térítési díj a 4. számú oszlop értékei szerint kerül megállapításra. 
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Intézmény neve, címe

Az Szt. 115. §-a 
szerint számított 

szolgáltatási 
önköltség                 
(Ft/hónap)

Az Szt. 115. §-a 
szerint számított 

intézményi          
térítési díj                   
(Ft/hónap)

A Fővárosi Önkormányzat által 
megállapított intézményi térítési díj

havi összege 
(Ft/hónap) **

napi összege 
(Ft/nap)

1. 2. 3. 4. 5.

4.  X., Halom u. 31.     
    X., Halom u. 31.     
     átlagos ápolás 183 888   126 471   74 700   2 490   
     fokozott ápolás (demens) 251 189   185 569   75 300   2 510   
    X., Óhegy u. 48. „A” épület     
     átlagos ápolás 192 211   134 794   63 600   2 120   
     fokozott ápolás (demens) 206 596   140 976   64 200   2 140   
    X., Óhegy u. 48. „B” épület     
     átlagos ápolás 159 532   102 115   74 700   2 490   
     fokozott ápolás (demens) 212 874   147 253   75 300   2 510   
    XXI., Tapló u. 1.     
     átlagos ápolás 176 855   119 439   71 400   2 380   
     fokozott ápolás (demens)   72 000   2 400   
    X., Gergely u. 85. *     
     átlagos ápolás 195 051   137 634   84 900   2 830   
     fokozott ápolás (demens) 227 973   162 352   85 500   2 850   
     emelt szintű elhelyezés 200 324   168 657   86 100   2 870   
5.  XI., Kamaraerdei út 16.     

XI., Kamaraerdei út 16. „A” és „B” 
épület     

     átlagos ápolás 165 715   108 298   78 000   2 600   
     fokozott ápolás (demens) 193 202   127 581   82 200   2 740   
     „C” épület *     
     fokozott ápolás (demens) 233 468   167 847   88 800   2 960   
     emelt szintű elhelyezés 190 908   159 241   93 300   3 110   
     XI., Rupphegyi út 7.     
     átlagos ápolás négyágyas szoba 152 667   95 250   82 200   2 740   
     átlagos ápolás kétágyas szoba 183 167   125 750   91 200   3 040   
     átlagos ápolás egyágyas szoba 209 021   151 604   93 300   3 110   
     fokozott ápolás (demens) 232 466   166 845   88 800   2 960   
     XI., Bánk bán u. 12-20.     
     átlagos ápolás 160 834   103 417   84 000   2 800   
     fokozott ápolás (demens) 182 109   116 488   84 900   2 830   
6.  XII., Kútvölgyi út 20-22.     
    XII., Kútvölgyi út 20-22. *     
    emelt szintű elhelyezés 310 634   278 967   98 700   3 290   
    átlagos ápolás 204 966   147 550   92 100   3 070   
    III., Ányos u. *     
    emelt szintű elhelyezés 225 797   194 130   93 300   3 110   
    átlagos ápolás 207 076   149 659   87 900   2 930   

1. sz. melléklet a 74/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 1. sz. melléklete

*   Az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító intézmény.
     Az egyszeri hozzájárulás összege a 2. sz. mellékletben található
** Az intézményi térítési díj a 4. számú oszlop értékei szerint kerül megállapításra. 
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Intézmény neve, címe

Az Szt. 115. §-a 
szerint számított 

szolgáltatási 
önköltség                 
(Ft/hónap)

Az Szt. 115. §-a 
szerint számított 

intézményi          
térítési díj                   
(Ft/hónap)

A Fővárosi Önkormányzat által 
megállapított intézményi térítési díj

havi összege 
(Ft/hónap) **

napi összege 
(Ft/nap)

1. 2. 3. 4. 5.

    XII., Mártonhegyi út 53.      
    átlagos ápolás 192 145   134 729   65 100   2 170   
    fokozott ápolás (demens) 216 418   150 797   68 100   2 270   
    XII., Zugligeti út. 58.     
    átlagos ápolás 179 887   122 470   65 100   2 170   
    fokozott ápolás (demens) 208 806   143 185   68 100   2 270   
7.  XVII., Pesti út 117.     
    átlagos ápolás 156 068   98 652   76 200   2 540   
    fokozott ápolás (demens) 154 832   89 211   82 500   2 750   
    Gondozóház 151 585   94 168   91 200   3 040   
8.  Idősek és Pszichiátriai Betegek     
     Otthona     
     XX., Virág B. u. 36.     
    „A” épület *     
    átlagos ápolás 195 537   138 120   81 900   2 730   
    fokozott ápolás (demens) 195 994   130 373   84 000   2 800   
    emelt szintű elhelyezés 198 326   166 009   87 300   2 910   
    „B” épület     
    átlagos ápolás 195 955   138 538   62 400   2 080   
    fokozott ápolás (demens) 196 140   130 520   65 400   2 180   
    XIX., Mészáros L. u. 26.     
    átlagos ápolás 177 020   119 604   71 700   2 390   
    fokozott ápolás (demens) 192 791   127 170   73 500   2 450   
9. 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 65.     
    Gödöllő, Dózsa Gy. út 65. „A” épület     
    átlagos ápolás 172 403   114 987   77 100   2 570   
    „B” épület     
    átlagos ápolás 173 935   116 518   58 500   1 950   
    fokozott ápolás (demens) 184 809   119 189   62 100   2 070   
     „Új” épület 146 438   89 021   80 100   2 670   
    2113 Erdőkertes 210 329   152 912   48 300   1 610   
10. 5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5.     
      átlagos ápolás 149 853   92 436   60 000   2 000   
      fokozott ápolás (demens) 172 376   106 755   63 900   2 130   
11. 8153 Polgárdi-Ipartelepek, Somlyói u. 2.     
      átlagos ápolás 182 489   125 072   70 500   2 350   
      fokozott ápolás (demens) 237 449   171 829   73 500   2 450   

1. sz. melléklet a 74/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 1. sz. melléklete

*   Az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító intézmény.
     Az egyszeri hozzájárulás összege a 2. sz. mellékletben található
** Az intézményi térítési díj a 4. számú oszlop értékei szerint kerül megállapításra. 
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Intézmény neve, címe

Az Szt. 115. §-a 
szerint számított 

szolgáltatási 
önköltség                 
(Ft/hónap)

Az Szt. 115. §-a 
szerint számított 

intézményi          
térítési díj                   
(Ft/hónap)

A Fővárosi Önkormányzat által 
megállapított intézményi térítési díj

havi összege 
(Ft/hónap) **

napi összege 
(Ft/nap)

1. 2. 3. 4. 5.

12. 9700  Szombathely, VI. Bogáti út 72.     
      „Nagykastély” épület átlagos ápolás 170 914   113 498   73 500   2 450   
      „Kiskastély” épület átlagos ápolás 168 735   111 318   69 300   2 310   
      „Pavilon” épület fokozott ápolás (demens) 168 681   103 061   73 500   2 450   
13. 2635 Vámosmikola Ipolysági út 9-11.     
      „A” épület     
      átlagos ápolás 187 726   130 309   73 500   2 450   
      fokozott ápolás (demens) 215 832   150 211   78 000   2 600   
      „B” épület     
      átlagos ápolás 184 879   127 462   68 700   2 290   
      fokozott ápolás (demens) 215 832   150 211   73 500   2 450   
      „C” épület     
      átlagos ápolás 177 878   120 461   62 100   2 070   
      fokozott ápolás (demens) 221 420   155 799   65 100   2 170   
      2025 Visegrád Mogyoróhegy u. 10.     
      „A” „B” C” és „G” épület átlagos ápolás 149 603   92 187   54 900   1 830   
      „C” épület fokozott ápolás (demens) 197 637   132 017   55 500   1 850   
PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA     
8/a.Idősek és Pszichiátriai Betegek    
      Otthona    
      XVIII., Ráday G. u. 3. 187 771   122 150   63 000   2 100   
      XVIII., 155605/2 hrsz. lakóotthon 164 810   99 190   68 700   2 290   
14. 9971 Szentgotthárd Hunyadi út 29.     
     Hunyadi út 29. 161 138   95 517   68 100   2 270   
     Május 1. út 19. lakóotthon 138 643   73 022   74 100   2 470   
15. 6422 Tompa     
     Szabadföld út 47. 211 444   145 823   54 600   1 820   
16/a.Fogyatékosok és Pszichiátriai     
       Betegek Otthona    
       8741 Zalaapáti, Deák F .u. 3. 166 258   100 637   60 000   2 000   

1. sz. melléklet a 74/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 1. sz. melléklete

** Az intézményi térítési díj a 4. számú oszlop értékei szerint kerül megállapításra. 
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Intézmény neve, címe

Az Szt. 115. §-a 
szerint számított 

szolgáltatási 
önköltség                 
(Ft/hónap)

Az Szt. 115. §-a 
szerint számított 

intézményi          
térítési díj                   
(Ft/hónap)

A Fővárosi Önkormányzat által 
megállapított intézményi térítési díj

havi összege 
(Ft/hónap) **

napi összege 
(Ft/nap)

1. 2. 3. 4. 5.

ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA     
16. Fogyatékosok és Pszichiátriai     
      Betegek Otthona     
      8925 Búcsúszentlászló Arany János u. 17. 235 890   170 269   60 000   2 000   
17. 9919 Csákánydoroszló Fő u. 11.     
      „A” épület (Kastély épület) 201 425   135 805   63 000   2 100   
      „B” épület 221 236   155 615   65 100   2 170   
18. 8713 Kéthely     
     Magyari út 35. „A” épület 240 749   175 128   69 900   2 330   
     Otthonház, Magyari út 35. 195 658   130 038   69 900   2 330   
     Bizalomház, Hunyadi u. 61. 160 661   95 040   69 900   2 330   
     Kuckóház, Hunyadi u. 93. 211 667   146 046   69 900   2 330   
     Fészek Otthon, Ady E. u. 55. 193 527   127 906   69 900   2 330   
19. 8331 Sümeg-Darvastó     
     Fogyatékos személyek lakóotthona 315 983   250 362   65 100   2 170   
     Félúton-Házak 203 885   138 264   65 100   2 170   
     Hagyományos elhelyezés 212 685   147 065   62 100   2 070   
20. 2463 Tordas    
      Gesztenyés u. 1. 222 611   156 991   68 100   2 270   
      Hangya sor. 255/4 hrsz. 242 482   176 861   69 000   2 300   
      Somogyi B. út 35. lakóotthon 176 111   110 490   74 100   2 470   
21. 9476 Zsira     
      Rákóczi F. u. 12. 216 640   151 019   63 000   2 100   
      9734 Peresznye 212 722   147 101   59 100   1 970   
      Fogyatékos személyek lakóotthona     
      Zsira, Flórián u. 54. 260 354   194 733   71 100   2 370   
      Fogyatékos személyek lakóotthona     
      Zsira, Fő u. 1. 226 668   161 047   71 100   2 370   

1. sz. melléklet a 74/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 1. sz. melléklete

** Az intézményi térítési díj a 4. számú oszlop értékei szerint kerül megállapításra. 
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Intézmény neve, címe

Az Szt. 115. §-a 
szerint számított 

szolgáltatási 
önköltség                 
(Ft/hónap)

Az Szt. 115. §-a 
szerint számított 

intézményi          
térítési díj                   
(Ft/hónap)

A Fővárosi Önkormányzat által 
megállapított intézményi térítési díj

havi összege 
(Ft/hónap) **

napi összege 
(Ft/nap)

1. 2. 3. 4. 5.

22. BUDAPESTI MÓDSZERTANI 
SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS 
INTÉZMÉNYEI 
HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI 
SZÁLLÁSAI
     Bp., XIII., Dózsa György út 152. 73 213   30 150   9 600   320   
     Bp., VIII., Alföldi u. 6-8. 73 213   30 150   4 800   160   
     Bp., X., Bánya u. 37. 73 213   30 150   5 400   180   
     Bp., VIII., Kálvária u. 23. 73 213   30 150   8 100   270   
     Bp. XI., Kocsis u. 26. 73 213   30 150   9 000   300   
     Bp. IX., Külső-Mester u. 84. 73 213   30 150   7 500   250   
     Bp. IX., Táblás u. 31. 73 213   30 150   6 900   230   
     Bp., X., Vaspálya u. 56. 73 213   30 150   7 500   250   
     Bp., IX., Gyáli út 33-35. 73 213   30 150   9 000   300   
     Bp., XV., Kőrakáspark u. 1-8.   9 000   300   

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

2. sz. melléklet a 74/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A  12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. sz. melléklete 

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

Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonok egységes intézményi térítési díja:

naponta:  890 Ft/nap/fő
havonta: 26 700 Ft/hó/fő

�
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az Al-
kotmány 44/A. § (2), 44/A. § (1) bekezdésének a) pont-
ja alapján és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. tv. 16. § (1) és a 63. § (2) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján, a 63/A. § b) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. §

A Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló többször 
módosított 71/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet (továb-
biakban: R.) 3. § (1) b) és c) pontjainak helyébe az aláb-
bi rendelkezés lép:

„b) családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem 
nem haladja meg a 65 000 Ft/fő összeget,

c) gyermekét (aki után családi pótlékot kap) egyedül 
nevelő vagy egyedül élő és havi nettó jövedelme 
nem haladja meg a 70 000 Ft/fő összeget.”

2. §

A R. 3. § (2)-(3) bekezdéseinek helyébe az alábbi ren-
delkezés lép:

„(2) A kompenzáció havi összege:
– május és december hónapokban távhő-

szolgáltatási alapdíjakat tartalmazó 
számlákon

 3000 Ft,

– június-november hónapokban távhő-
szolgáltatási alapdíjakat tartalmazó 
számlákon

 1000 Ft,

– január-április hónapokban távhő-
szolgáltatási alapdíjakat tartalmazó 
számlákon

 6000 Ft.

(3) A távhő-szolgáltatási díjkompenzáció összege: 
36 000 Ft/háztartás/év.”

3. §

A R. 4. § (1) c) pontjainak helyébe az alábbi rendel-
kezés lép:

„c) – családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem 
nem haladja meg a 65 000 Ft/fő összeget,

– gyermekét (aki után családi pótlékot kap) egyedül 
nevelő vagy egyedül élő és havi nettó jövedelme 
nem haladja meg a 70 000 Ft/fő összeget.”

4. §

A R. 4. § (2)-(3) bekezdéseinek helyébe az alábbi ren-
delkezés lép:

„(2) A díjkompenzáció havi összege:
 a) vízszolgáltatás esetében:  725 Ft
 b) csatornaszolgáltatás esetében:  725 Ft
 c) szemétszállítási szolgáltatás esetében:  550 Ft.

(3) A víz, csatorna, szemétszállítási díjkompenzáció 
összege: 24 000 Ft/háztartás/év.”

5. §

A R. 5. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az (1) bekezdés d) pontjában foglalt feltétel 
2010/2011. telén nem alkalmazandó.”

6. §

A R. 6. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelke-
zés lép:

„(4) A rendelet szerinti támogatások forrása az 
1. §-beli szolgáltató szervezetek és a Fővárosi Önkormány-
zat által az Alapítvány részére átadott pénzeszközök. A 
rendelet szerinti támogatások folyósításának, az igényjo-
gosultságok érvényesítésének a feltétele e forrásoknak az 
Alapítvány rendelkezésére bocsátása.”

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés 1995 óta folyamatosan határo-
zatot hozott a fővárosi lakásrezsi támogatások folyósítá-
sához szükséges feltételek megteremtéséről. 1999-ben 
önkormányzati rendelet kihirdetésére került sor, amely 
kimondta, hogy a rendelet szerinti támogatásokról, azok 

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
75/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelete

a Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról 
szóló 71/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról



2010. december 23. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2429

nagyságáról, forrásáról a rendelet mindenkori módosí-
tásával egyidejűleg kell rendelkezni. A tapasztalatok azt 
mutatják, hogy a fővárosi lakásrezsi támogatások to-
vábbra is jelentős mértékben hozzásegítik a jogosultakat 
a közmű számlák kifi zetéséhez, valamint csökkentik a 
közszolgáltatást nyújtó részvénytársaságok „kintlévősé-
geit”, ezért indokolt továbbra is biztosítani a rendelet ál-
tal biztosított támogatásokat.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A várható igényekre, a növekvő rezsiköltségekre te-
kintettel az előírt jövedelemszintet emelni szükséges.

A 2. §-hoz

A várható igényekre, a növekvő rezsiköltségekre te-
kintettel a kompenzáció összegének emelése szükséges.

A 3. §-hoz

A várható igényekre, a növekvő rezsiköltségekre te-
kintettel az előírt jövedelemszintet emelni szükséges.

A 4. §-hoz

A várható igényekre, a növekvő rezsiköltségekre te-
kintettel a díjkompenzáció összegének emelése szüksé-
ges.

Az 5. §-hoz

A növekvő rezsiköltségekre és igényekre tekintettel 
lehetővé teszi, hogy 2010/2011. telén minden közüzemi 
díjkompenzációban részesülő háztartás téli fővárosi ki-
egészítő lakásrezsi támogatásban részesüljön.

A 6. §-hoz

A forrásokat rendelkezésre bocsátó szervezetek kö-
rét pontosítja.

A 7. §-hoz

A rendelet mielőbbi alkalmazhatósága érdekében a ki-
hirdetéskori hatálybalépéséről rendelkezik.

�
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Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése az 
Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott ere-
deti jogalkotói hatáskörében és a helyi önkormányzatok-
ról szóló 1990. évi LXV. törvény 79. § (2) bekezdésében, 
valamint, a 80. § (1) bekezdésben meghatározott feladat-
körében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 3. sz. melléklete a 
következő 7. ponttal egészül ki:

„7. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 63/A. § e), m), valamint l) pontjaira fi gyelemmel, 
a Közszolgáltatási Keretszerződése szerinti közfoglalkoz-
tatási közszolgáltatás; munkaerő-piaci közszolgáltatás; 
közegészségügyi közszolgáltatás - a Fővárosi Közterület-
fenntartó Zrt., illetve a Fővárosi Kertészeti Nonprofi t Zrt. 
közszolgáltatási feladatait és hatáskörét nem érintő kör-
ben - továbbá esélyegyenlőségi és foglalkoztatás-fejlesz-
tési közszolgáltatás feladatok ellátása tekintetében a Bu-
dapest Esély Nonprofi t Kft.”

2. §

Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkor-
mányzati társaságnak a közbeszerzésekről szóló 2003. 
évi CXXIX. törvény 29. § (2) bekezdés h) pontján alapu-
ló kizárólagos jogának kiegészítését tartalmazza a jelen 
rendeletmódosítás.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tör-
vény alapján a Fővárosi Önkormányzat egyes közszol-
gáltatási feladatait önkormányzati társaságai útján látja 
el, mely közszolgáltatási feladatok pontosítása tekinte-
tében szükséges a vonatkozó jogszabályokkal összhang-
ban történő rendeletmódosítás. A módosítás célja az 
EK-Szerződés 86. cikke (2) bekezdésének az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbí-
zott vállalkozásoknak közszolgáltatással járó ellentétele-
zés formájában megítélt állami támogatásokra történő al-
kalmazásáról szóló 2005/842/EK bizottsági határozattal, 
valamint a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. 
törvénnyel való összhang kialakítása.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 
76/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelete 

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, 
a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 

szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

�
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
77/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelete

a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról,

igénybevételének módjáról és a térítési díjról 
szóló 22/1999. (V. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése a gyer-
mekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában kapott felhatalma-
zás alapján, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szó-
ló 1949. évi XX. törvény 44. § (1) bekezdés c) pontjában 
és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás-
ról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) bekezdé-
sében meghatározott feladatkörében eljárva a követke-
zőket rendeli:

1. §

A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő sze-
mélyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmé-
nyek által biztosított ellátások formáiról, igénybevéte-
lének módjáról és a térítési díjról szóló 22/1999. (V. 21.) 
Főv. Kgy. rendelet 1. számú melléklete  helyébe  e ren-
delet melléklete lép. 

2. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő hónap első napján 
lép hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés az elmúlt években átalakítot-
ta, illetve megszüntette a gyermekek átmeneti otthonait. 
Az átmeneti otthonok megszüntetése mellett a gyermek
védelmi ágazat négy intézményében az alapító okiratok 

korábbi módosításával feladatbővülés történt, mely sze-
rint ezek a szakellátást nyújtó intézmények az átmene-
ti vagy tartós nevelésbe vett kiskorú anya, valamint az 
utógondozói ellátásban részesülő fi atal felnőtt gyerme-
két befogadhatják. Az így befogadott gyermekek egy ré-
sze átmeneti gondozásba került. Ez a rendelet egyrészt az 
átmeneti gondozásba került gyermekek, az utógondozói 
ellátásban részesülő fi atal felnőttek, és a családok átme-
neti otthona igénybevétele után fi zetendő térítési díj mér-
tékét állapítja meg.

 A Gyvt. 147. § (1) bekezdés a) pontja alapján a sze-
mélyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi téríté-
si díját a fenntartó évente kétszer állapíthatja meg. E ren-
delkezés alapján a gyermekvédelmi ellátások keretében 
fi zetendő térítési díjakat évente felül kell vizsgálni.

Ez indokolja a Rendelet 1. sz. mellékletét képező, a 
Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő, a gyermek-
védelmi szakellátásban működő utógondozói ellátást és 
átmeneti gondozást is nyújtó gyermekotthonok, utógon-
dozói ellátást biztosító utógondozó otthonok, a csalá-
dok átmeneti otthonai, valamint a többcélú intézmények 
gyermekotthonai főbb mutatóinak és az intézményi térí-
tési díjaknak 2011. évre vonatkozó megállapítását.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Rendelet 1. számú mellékletének módosításáról 
rendelkezik.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.



2432 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2010. december 23.

Melléklet a 77/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A  22/1999. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelet 1.számú melléklete

a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő, a gyermekvédelmi szakellátásban működő utógondozói 
ellátást is nyújtó gyermekotthonok, utógondozói ellátást biztosító utógondozó otthonok, 
a Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat körében működtetett befogadó otthonok, 

családok átmeneti otthonai, utógondozó otthonok, valamint a többcélú intézmények gyermekotthonainak 
intézményi térítési díjának összefoglaló táblázata

Címkód Név Működési 
kiadás *

Működő
férőhelyek 

( fő )

Nyilván-
tartási
napok 
száma

Önköltség Intézményi 
térítési díj

Ft/nap/fő Ft/hó/fő Ft/nap/fő Ft/hó/fő

Szakellátást nyújtó Gyermekotthonok
Gyermekotthonok

4204 Bp. Főv. Önk. Gyermekotthona és Általános Iskolája 254 404 035 84 365 8 298 248 940 4 149 124 470

2841 Oroszlány, Rákóczi u. 53.

4213 Bp. Főv. Önk. Gyermekotthona 181 601 100 62 365 8 025 240 750 4 012 120 360

8630 Balatonboglár, Kikötő sétány 5.

4214 Bp. Főv. Önk. Kossuth Zsuzsa Gy.o. és  Ált.Isk. 339 972 660 90 365 10 349 310 470 5 175 155 250

2061 Bicske, Kossuth Lajos u. 42.

4215 Bp. Főv. Önk. II. Rákóczi F. Gyermekotth. és Ált. Isk. 148 428 315 54 365 7 531 225 930 3 765 112 950

8644 Alsóbélatelep, Báthory u.14.

4220 Bp. Főv. Önk. Béke Gyermekotthona és Ált. Isk. 295 866 135 82 365 9 885 296 550 4 943 148 290

1021 Budapest, Hárshegyi út 9.

4221 Bp. Főv. Önk. Kossuth Lajos Gyermekotth. és Ált.Isk. 229 243 185 103 365 6 098 182 940 3 049 91 470

1112 Budapest, Menyecske u. 16.

4222 Bp. Főv. Önk. Cseppkő  Gyermekotthona és Óvodája 393 009 165 137 365 7 859 235 770 3 930 117 900

1025 Budapest, Cseppkő u. 74.

4228 Bp. Főv. Önk. Gyermekotthona 177 609 105 58 365 8 390 251 700 4 195 125 850

3345 Mónosbél, Dózsa György út  2.

430103 Bp. Főv. Önk. Gyermekotthona 180 086 895 85 365 5 805 174 150 2 902 87 060

1023 Budapest, Bolyai u. 11.

430104 Bp. Főv. Önk. Kornis Klára Gyermekotthona 155 791 305 32 365 13 338 400 140 6 669 200 070

1042 Budapest, Árpád út 199.

430105 Bp. Főv. Önk. Hűvösvölgyi Gyermekotthona 238 851 090 78 365 8 390 251 700 4 195 125 850

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 165.

430106 Bp. Főv. Önk. Sztehlo Gábor Gyermekotthona 197 977 905 62 365 8 748 262 440 4 374 131 220

1121 Budapest, Budakeszi út 48.

430107 Bp. Főv. Önk. Esze Tamás Gyermekotthona 161 704 260 50 365 8 861 265 830 4 430 132 900

1125 Budapest, Diósárok u. 40.

430108 Bp. Főv. Önk. Zirzen Janka Gyermekotthona 105 731 460 30 365 9 656 289 680 4 828 144 840

1021 Budapest, Heinrich István u. 2.

430109 Bp. Főv. Önk. Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona 197 407 620 62 365 8 723 261 690 4 362 130 860

1038 Budapest, Dózsa György út 44.

430110 Bp. Főv. Önk. Bokréta  Lakásotthonai 216 018 990 70 365 8 455 253 650 4 227 126 810

1087 Budapest, Kerepesi u. 33.

430111 Bp. Főv. Önk. Gyermekotthona 232 417 530 84 365 7 580 227 400 3 790 113 700

1158 Budapest, Pestújhelyi u. 66.

430112 Bp. Főv. Önk. Gyermekotthona 191 680 965 63 365 8 336 250 080 4 168 125 040

1211 Budapest, Templom u. 13.

430113 Bp. Főv. Önk. Aga Gyermekotthona 153 460 485 52 365 8 085 242 550 4 043 121 290

1186 Budapest, Tövishát u. 2.
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Címkód Név Működési 
kiadás *

Működő
férőhelyek 

( fő )

Nyilván-
tartási
napok 
száma

Önköltség Intézményi 
térítési díj

Ft/nap/fő Ft/hó/fő Ft/nap/fő Ft/hó/fő

430115 Bp. Főv. Önk. József Attila Gyermekotthona 141 996 825 54 365 7 204 216 120 3 602 108 060

1191 Budapest, József Attila u. 65-69.

430116 Bp. Főv. Önk. Gyermekotthona 175 124 070 61 365 7 865 235 950 3 933 117 990

1103 Budapest, Szlávy u. 40.

430117 Bp. Főv. Önk. Kaffka Margit Gyermekotthona 130 161 600 50 365 7 132 213 960 3 566 106 980

1122 Budapest,  Acsády Ignác u. 3.

430118 Bp. Főv. Önk. Gyermekotthona 158 758 650 52 365 8 365 250 950 4 182 125 460

1184 Budapest, Gyöngyvirág u. 28.

Utógondozó Otthon

430119 Bp. Főv. Önk. Utógondozó Otthona 168 303 420 72 365 6 404 192 120 3 202 96 060

1021 Budapest, Budakeszi út 67.

A 4230 címkódú Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat körében működtetett 

                 Befogadó Gyermekotthonok

 - 1081 Budapest, Alföldi u. 9-13. 203 172 114 40 365 13 916 417 480 6 958 208 740

 - 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 6/b. 128 936 150 32 365 11 039 331 170 5 520 165 600

 - 1146 Budapest, Magvető u. 11. 31 257 248 12 365 7 136 214 080 3 568 107 040

                 Utógondozó Otthonok

 - 1086 Budapest, Teleki László tér 8-9. 3 125 725 8 365 1 070 32 100 535 16 050

 - 1173 Budapest, Újlak u. 43. 1 953 578 5 365 1 070 32 100 535 16 050

 - 1185 Budapest, Szerencs u. 9. (Jeges u. 61.) 22 270 789 15 365 4 068 122 040 2 034 61 020

A 2127 címkódú Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei körében működtetett 

                 Családok Átmeneti Otthonai

 - 1142 Budapest, Rákosszegpark 4. 66 953 115 80 365 2 293 68 790 350 10 500

 - 1134 Budapest, Dózsa György út 152. 12 375 495 14 365 2 422 72 660 350 10 500

Többcélú intézmények Gyermekotthonai

3116 Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon 156 656 565 40 365 10 730 321 900 5 365 160 950

1121 Budapest, Hegyhát u. 35.

3118 Dr.Török Béla Óvoda, Ált. Isk.,Diákotthon és Gy. otth. 33 516 405 16 365 5 739 172 170 2 870 86 100

1142 Budapest, Rákospatak u. 101.

3120 Óvoda, Ált.Isk.Spec. Sz.isk., Diákotthon és Gy. otth. 39 318 615 20 365 5 386 161 580 2 693 80 790

1146  Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.

3121 Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon 86 714 370 27 365 8 799 263 970 4 400 132 000

1089 Budapest, Diószeghy Sámuel u. 25.

3122 Óvoda, Ált. Isk .Készségfejl. Spec. Sz. isk., D. otth., 
Gy. otth. 287 157 645 51 365 15 426 462 780 7 713 231 390

1034 Budapest, San Marco u. 48-50.

3123 Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon 197 548 380 54 365 10 023 300 690 5 011 150 330

1035 Budapest, Miklós tér 5.

3124 Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon 101 086 380 51 365 5 430 162 900 2 715 81 450

8414 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1.

3125 Éltes Mátyás Ált. Isk., Diákotthon és Gyermekotthon 78 586 515 46 365 4 681 140 430 2 340 70 200

1108 Budapest, Újhegyi sétány 9-11.

3127 Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon 182 251 080 79 365 6 320 189 600 3 160 94 800

2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 31.

* 2010. évi működési kiadási előirányzat 3,5 %-os infl ációval növelve

�
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INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az áremelkedések miatt 2011-ben szükséges a neve-
lési-oktatási intézményekben alkalmazott élelmezési té-
rítési díjak módosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 2011. évben várható fogyasztói árindex emelkedé-
sét fi gyelembe véve átlagosan 3,5 %-kal javasolt a téríté-
si díjak összegét növelni.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybaléptetéséről rendelkezik.

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 
78/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelete 

a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben 
alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 

5/1997. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése a köz-
oktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 115. § (3) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyar 
Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 
44/A. § (1) bekezdés c) pontjában, a gyermekek védel-
méről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 147. § (1) bekezdésében meghatározott feladat-
körében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Fővárosi Önkormányzat által fenntartott nevelési-
oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési téríté-
si díjakról szóló 5/1997. (II. 14.) önkormányzati rendelet 
melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

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

Melléklet a 78/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
Az 5/1997. (II.14.) Főv. Kgy. rendelet melléklete

A Fővárosi Önkormányzat fenntartási körébe tartozó intézményekben a napi étkezési térítési 
díjak áfa nélkül a következők:

M e g n e v e z é s Ft/fő/nap
Óvodai ellátás 280
Általános iskolai ellátás 360
Általános iskola (ebéd) 220
Kollégiumi ellátás 615
Fogyatékosokat nevelő-oktató
intézmények ellátása 795
Mozgásjavító Általános Iskola és
Diákotthon ellátása 855
Szakközépiskolák (ebéd) 250
Szakiskolák (ebéd) 250
Gimnáziumok (ebéd) 250

�
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
79/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelete

Budapest főváros közigazgatási területén 
a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, 

a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról 
szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a közúti közlekedésről 
szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 63/A. § q) pontjában meghatáro-
zott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel 
várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás 
díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabá-
lyozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet (a 
továbbiakban: R.) 5. § (4) bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:

„(4) Jelen rendelet 5. számú melléklete szerinti zárt 
rendszerű várakozási övezetek esetén a várakozás meg-
kezdésekor jelen rendelet megállapít díjfi zetés nélküli 
időszakot.”

2. §

1. számú melléklet, 3 órás maximális várakozási ide-
jű területek III. kerületi felsorolása helyébe az alábbi ren-
delkezés lép:

„III. kerület:
–  A Szépvölgyi út – Montevideo utca – Seregély köz 

– Seregély utca – Kecske utca – Nagyszombat utca – 
Végvár utca – Doberdó út – Bécsi út – Vörösvári út – 
Hévízi út – Bogdáni út – Óbudai rakpart – Budai 
alsó rakpart által határolt terület, beleértve a hatá-
roló utakat és tereket, a Doberdó út, a Podolin utca, 
a Szépvölgyi út (a Montevideo utca és a Folyondár 
utca közötti szakasza) és a Tégla utca, kivéve a Fló-
rián tér 18075/13 helyrajzi számú területe.”

3. §

A R. 1. számú melléklet, Időtartam korlátozás nélküli 
területek felsorolása az alábbi rendelkezéssel egészül ki:

„III. kerület:
– A Flórián tér 18075/13 helyrajzi számú területe”

4. §

A R. 2. számú melléklet, 3. díjtételű területek II. kerü-
leti felsorolása helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„II. kerület:
–  A Margit körút – Moszkva tér – Szilágyi Erzsébet 

fasor – Trombitás utca – Garas utca – Marczibányi 
tér – Ribáry utca – Bimbó út – Ady Endre utca – 
Szemlőhegy utca – Rómer Flóris utca – Margit utca 
által határolt terület, beleértve – a Margit körút, a 
Moszkva tér és a Marczibányi tér kivételével – a 
határoló utakat és tereket és a Mecset utca;

– a Szilágyi Erzsébet fasor (Pázsit utca és Házmán 
utca közötti szakasza) munkanapokon és szombati 
napokon 7.00 órától 21.00 óráig, vasárnapi napo-
kon és ünnepnapokon 8.00 órától 18.00 óráig.”

5. §

A R. 2. számú melléklet, 3. díjtételű területek felsoro-
lása az alábbi rendelkezéssel egészül ki:

„III. kerület:
–   A Flórián tér 18075/13 helyrajzi számú területe 

munkanapokon 7.00 órától 20.00 óráig, szomba-
ti és vasárnapi napokon, valamint ünnepnapokon 
7.00 órától 14.00 óráig.”

6. §

A R. 2. számú melléklet, 5. díjtételű területek, II. ke-
rületi felsorolásának második francia bekezdése helyébe 
az alábbi rendelkezés lép:

„– a Szilágyi Erzsébet fasor (Pázsit utca és Házmán utca 
közötti szakasza) munkanapokon és szombati napo-
kon 0.00 órától 7.00 óráig és 21.00 órától 24.00 órá-
ig, vasárnapi napokon és ünnepnapokon 0.00 órától 
8.00 óráig és 18.00 órától 24.00 óráig;”

7. §

A R. 2. számú melléklet, 5. díjtételű területek III. kerü-
leti felsorolása helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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„III. kerület:
–  A Nagyszombat utca – Bécsi út – Vörösvári út – 

Hévízi út – Bogdáni út – Óbudai rakpart – Budai 
alsó rakpart által határolt terület, beleértve – a 
Nagyszombat utca kivételével – a határoló utakat 
és tereket, a Podolin utca és a Tégla utca, kivéve a 
Flórián tér 18075/13 helyrajzi számú területe;

–  a Flórián tér 18075/13 helyrajzi számú terüle-
te munkanapokon 0.00 órától 7.00 óráig és 20.00 
órától 24.00 óráig, szombati és vasárnapi napo-
kon, valamint ünnepnapokon 0.00 órától 7.00 órá-
ig és 14.00 órától 24.00 óráig.”

8. §

A R. 5. számú melléklet, 1. Eltérő időtartamban ki-
jelölt várakozóhelyek fejezet, Minden nap 0.00 órától 
24.00 óráig üzemelő várakozási övezetek felsorolása az 
alábbi rendelkezéssel egészül ki:

„4.  a II. kerületben a Szilágyi Erzsébet fasor (Pázsit 
utca és Házmán utca közötti szakasza);

5.  a III. kerületben a Flórián tér 18075/13 helyrajzi 
számú területe.”

9. §

A R. 5. számú melléklet, 2. Minden év december 24-
én üzemkezdettől az utána következő év január 1. üzem-
zárásig az alábbi várakozási övezetekben kell fi zetni a 
várakozásért fejezet az alábbi rendelkezéssel egészül ki:

„4. a II. kerületben a Szilágyi Erzsébet fasor (Pázsit 
utca és Házmán utca közötti szakasza);

5.  a III. kerületben a Flórián tér 18075/13 helyrajzi 
számú területe.”

10. §

A R. 5. számú melléklet, 3. 30 perces díjfi zetés nélkü-
li várakozási övezetek fejezet helyébe az alábbi rendel-
kezés lép:

„3. Zárt rendszerű várakozási övezetek, amelyekben 
a várakozás megkezdésekor az alábbi időtartamig 
nem kell várakozási díjat fi zetni:

30 percig, a 30 perc lejártát követően annak időtartama 
is beleszámít a díjköteles várakozási időtartamba:

1.  az I. kerületben, a Dísz tér, a Hunyadi János úton 
(Szabó Ilonka utca és Dísz tér közötti szakasza), a 
Palota út (Dísz tér és Lovas utca közötti szakasza), 
a Szent György utca és a Színház utca;

2.  a XIII. kerületben, a Margitszigeten az északi fi zető 
parkoló és a szállodák várakozóhelyei.

60 percig, a 60 perc lejártát követően annak időtartama 
nem számít bele a díjköteles várakozási időtartamba:

1. a III. kerületben a Flórián tér 18075/13 helyrajzi 
számú területe.”

11. §

A R. 5. számú melléklet, 4. A lakossági várakozási 
hozzájárulások az alábbi közterületeken nem érvényesek 
fejezet az alábbi rendelkezéssel egészül ki:

„10.  A III. kerületben a Flórián tér 18075/13 helyraj-
zi számú területén.”

12. §

(1) A rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát 
veszti a R. 24. § (4) bekezdése.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés döntése értelmében 2011. ja-
nuár 1-től a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő 
közterületek díjfi zető várakozóhelyeinek üzemeltetését 
új társaság látja el. Az üzemeltetésre való felkészülés 
kapcsán a társaság felmérette a közterületi várakozóhe-
lyek parkolási szokásait és két helyszínen javaslatokat 
tett a R. módosítására.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A zárt rendszerű várakozási övezetek esetén a R. a vá-
rakozás megkezdésekor díjfi zetés nélküli időtartamot is 
megállapít, ezeknek a területeknek a felsorolása az 5. 
számú melléklet 3. fejezetében történik. Mivel egy újon-
nan üzemeltetésbe vont terület esetén 30 perc helyett 60 
perc lesz ez az időtartam, és a 60 perc lejártát követően 
– a korábbi zárt rendszerű várakozási övezetekkel ellen-
tétben – ez az időtartam nem számít bele a díjköteles vá-
rakozási időtartamba, ezért a R. 5. § (4) bekezdésének 
második mondatát törölni, az 5. melléklet 3. fejezetét pe-
dig módosítani szükséges.
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A két helyszín esetében rendelkezni kell arról, hogy 
eltérő időtartamban kijelölt várakozási övezetek legye-
nek, a többi állandóan üzemelő várakozási övezethez 
hasonlóan minden év december 24-én üzemkezdettől a 
következő év január 1-jén üzemzárásig várakozási díjat 
kelljen fi zetni, valamint a Flórián tér esetében a lakossá-
gi várakozási hozzájárulással való várakozás lehetőségét 
ki kell zárni.

A 12. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik, valamint 
csak a Margitsziget védett övezetében érvényes sport-
szervezeti behajtási-várakozási hozzájárulás darabszám 
korlátozását hatályon kívül helyezi. Ennek oka az elmúlt 
időszakban tapasztaltak, azaz a kedvezményezett szerve-
zetek nem egész évre, hanem annál sokkal rövidebb idő-
szakokra (általában egy-két hétre) igénylenek sportszer-
vezeti behajtási-várakozási hozzájárulást, így a 250 darab 
hozzájárulás az év közepén elfogy és a R. értelmében az 
adott évben több nem adható ki. A sportszervezeti behaj-
tási-várakozási hozzájárulás után fi zetendő díj így nem 
indokolja a kiadási korlát további hatályban tartását.

A 2. – 11. §-okhoz

A II. kerületi Szilágyi Erzsébet fasor Pázsit utca és 
Házmán utca közötti szakaszán, valamint a III. kerü-
leti Flórián téren a közelben található üzletközpontok 
forgalma miatt indokolt, hogy a várakozási üzemidő a 
R.-ben meghatározott munkanapi üzemidőtől eltérjen, 
valamint a várakozási díj az üzletközpont nyitva tartása 
szerint módosuljon. Mivel a bevezetendő parkolási rend-
szerek állandóan üzemelni fognak és teljesen automati-
kusak lesznek, illetve a Flórián téren lévő üzletközpont-
ban éjjel is működik egység, ezért szükséges, hogy az 
üzletközpont nyitvatartási idején kívül is várakozási dí-
jat kelljen fi zetni.

A Flórián tér esetében módosítani kell a maximális vá-
rakozási időt 3 óráról időtartam korlát nélkülire, mind-
két helyszín esetében módosítani kell a várakozási díjat, 
az üzletházak nyitva tartása idején a 3. díjtételű, a nyitva 
tartási időn kívül az 5. díjtételű területeken fi zetendő vá-
rakozási díj lesz érvényben.

�
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„e) ha a hozzájárulás ugyanazon kérelmező ugyan-
azon tehergépjárművére ugyanarra az övezetre vo-
natkozóan egy naptári évben legalább 280 nap-
ra érvényes, a 7,5 tonna megengedett legnagyobb 
össztömeget meg nem haladó tehergépjárművek 
esetén 10%, a 7,5 tonna megengedett legnagyobb 
össztömeget meghaladó tehergépjárművek esetén 
20%, a naptári évet követő naptári évben kérel-
mezett behajtási hozzájárulásból levonásra kerülő 
kedvezmény,”

4. §

A R. 1. számú melléklet, Pest 3,5 tonnás korlátozott 
forgalmú övezet, második francia bekezdése helyébe az 
alábbi rendelkezés lép:

„– Kivéve: a Szent István körút és a külön jogszabály-
ban meghatározott védett övezetek.”

5. §

A R. 1. számú melléklet, Dél-Buda 12 tonnás korláto-
zott forgalmú övezet, harmadik francia bekezdése helyé-
be az alábbi rendelkezés lép:

„– Kivéve célforgalommal: 6-os számú főközlekedési 
út bevezető szakasza (M0 és Hunyadi János út kö-
zötti szakasza), Balatoni út (M0 és Szabadkai utca 
közötti szakasza), Bányalég utca, Borszéki utca 
(Andor utca és Than Károly utca közötti szakasza), 
Budafoki út (Dombóvári út és Hunyadi János út 
közötti szakasza), Campona utca, Dél-budai teher-
mentesítő út (Egér út) (Budaörsi út és Andor utca 
közötti szakasza), Dombóvári út (Budafoki út és a 
Vízpart utca közti szakasza), Dózsa György út (Ba-
latoni út és Kamaraerdei út közötti szakasza), Fonó 
utca, Gyár utca, Hajtány sor (Csákvár utca és An-
dor utca közötti szakasza), Háros utca (Nagytété-
nyi út és a 6. számú főközlekedési út közötti szaka-
sza), Hengermalom utca (Hengermalom utca 20/C 
és Duna közötti szakasza), Hunyadi János út, Lágy-
mányosi híd, M1–M7 bevezető szakasza (városha-
tár és Egér út között), Nagytétényi út (Jókai Mór 
utca és Vágóhíd utca közötti szakasza, valamint 
a városhatár és Bányalég utca közötti szakasza), 
Than Károly utca, Vilmos utca (6. számú főközleke-
dési út és a Nagytétényi út közötti szakasza).”

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

1. §

A Budapest főváros közigazgatási területén a teherfor-
galom közlekedésének szabályozásáról szóló 80/2008. 
(XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (3) 
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A korlátozott forgalmú övezetbe behajtási hozzá-
járulás nélkül behajthat,

a) a KRESZ 14. § (12) bekezdésében meghatározott 
jármű,

b) a KRESZ 49. §-ban meghatározott, megkülönbözte-
tő fény- és hangjelzéssel jogszerűen felszerelt jármű,

c) a KRESZ 50. §-ban meghatározott, fi gyelmeztető jel-
zéssel felszerelt, és azt jogszerűen használó jármű,

d) a külön jogszabályban meghatározott, megengedett 
össztömeget, tengelyterhelést, és méretet meghala-
dó, érvényes közútkezelői  hozzájárulással rendel-
kező jármű.”

2. §

A R. 8. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelke-
zés lép:

„(4) Új hozzájárulást kell kiadni, ha a (3) bekezdés-
ben foglalt esetben a hozzájárulás visszaadásával egy-
idejűleg a kérelmező másik járműre hozzájárulást igé-
nyel, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek:

a) az igénylő hitelt érdemlően igazolja az elidegenítés 
tényét;

b) a jármű a korábban hozzájárulással rendelkező 
járművel azonos, vagy annál magasabb környezet-
védelmi besorolással rendelkezik, és ezt a hozzájá-
rulás kérelmezője igazolja;

c) a jármű megengedett legnagyobb össztömege a ko-
rábban hozzájárulással rendelkező járművel meg-
egyező, vagy annál kisebb.”

3. §

A R. 10. § (2) bekezdés e) pontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
80/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelete

Budapest főváros közigazgatási területén 
a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról 

szóló 80/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
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6. §

A R. 1. számú melléklet, Kelet-Pest 12 tonnás korláto-
zott forgalmú övezet harmadik francia bekezdése helyé-
be az alábbi rendelkezés lép:

„– Kivéve célforgalommal:
– a Vaspálya utca–Kőér utca–Basa utca–Száva utca–

Fogadó utca–Gém utca–Hízlaló tér–Fertő utca–Bi-
hari út–Horog utca–Kőbányai út–Liget tér által ha-
tárolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket,

– a Tündérfürt utca–Eszterlánc utca–Ezüstfa utca–
Tarkarét utca–Bogáncsvirág utca–Fátyolka utca–
Jászberényi út által határolt terület, beleértve a ha-
tároló utakat és tereket,

– a Jászberényi út–Maglódi út–Sírkert utca–Kozma 
utca által határolt terület, beleértve a határoló uta-
kat és tereket,

– a Halom utca–Kolozsvári utca–Füzér utca–Liget 
utca által határolt terület, beleértve a határoló uta-
kat és tereket,

– Bökényföldi út (Cinkotai út és Zsemlékes utca kö-
zötti szakasza), Cinkotai út, Ferihegyi repülőtérre 
vezető út (Gyömrői út és városhatár közötti szaka-
sza), Gyömrői út, Horog utca, Igló utca, Jászbe-
rényi út (Fehér út és 501. utca közötti szakasza), 
Keresztúri út (Pesti út és a Gyógyszergyári utca kö-
zötti szakasza), Kis Károshíd utca, Korponai utca 
(Liget tér és Liget utca közötti szakasza), Kőbá-
nyai út (Vaspálya utca és a Kőbányai út 31. kö-
zötti szakasza), Liget utca (Korponai utca és Ha-
lom utca közötti szakasza), Nagytarcsai út, Pesti 
út (501. utca és Cinkotai út közötti szakasza, va-
lamint városhatár és Zsigmond utca közötti szaka-
sza), Rákosligeti határút, Régi vám utca, Régi vám 
köz, Simongát utca, Szabadföld út (városhatár és a 
Sarjú utca közötti szakasza), Tarcsai út (városhatár 
és Kis Károshíd utca közötti szakasza), Tündérfürt 
utca, Újhegyi út (Gyömrői út és Újhegyi út 7. közöt-
ti szakasza), Vaspálya utca.”

7. §

A R. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. szá-
mú melléklete lép.

8. §

A rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés 2008. január 1-jétől a Buda-
pest főváros közigazgatási területén a várakozás rend-
jének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az 
üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról 
szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosításá-
val bevezette a tehergépjárművek közlekedésének kor-
látozását, majd 2009. január 1-jén hatályba lépett a R., 
amely egy alkalommal módosult, ekkor kisebb pontosí-
tások történtek. Jelen módosítás indoka a felsőbb szintű 
jogszabályban bekövetkezett változás átvezetése, a ren-
delet hatálybalépése óta eltelt időszakban, a hozzájáru-
lások kiadásával kapcsolatos problémák javítása, az öve-
zetek területén bekövetkezett módosítások korrigálása, 
valamint a behajtási díjak rendezése.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A R. 2009. decemberi módosításakor a korlátozott for-
galmú övezetekre még nem hatályos a közúti közleke-
dés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes 
rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 14. § (12) bekezdése. 
A KRESZ ilyen irányú módosítását azóta kihirdették, ha-
tályba lépett, így a R.-ben is célszerű átvezetni.

A 2. §-hoz

A rendszámcsere miatti behajtási hozzájárulás-cseré-
vel kapcsolatos eljárási rendet pontosítja.

A 3. §-hoz

Az ugyanazon tehergépjárműre, ugyanazon övezetre 
vonatkozóan, egy naptári évben legalább 280 napra érvé-
nyes behajtási hozzájárulások kedvezményét pontosítja, 
kikötve azt, hogy a kedvezményt ne a naptári évet köve-
tően korlátlanul, hanem csak a következő naptári évben 
lehessen igénybe venni.

A 4–6. §-okhoz

A kerületi önkormányzatok, valamint a korlátozott 
forgalmú övezetek területén lévő ipari, logisztikai cégek 
javaslata alapján a korlátozott forgalmú övezetek területe 
– elsősorban a célfogalom számára behajtási hozzájáru-
lás nélkül igénybe vehető utak – folyamatosan változik, 
ezért a szakmai szempontból indokolt kérelmeket a R.-ben 
is át kell vezetni.
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A 7. §-hoz

A behajtási hozzájárulások után fi zetendő behajtási dí-
jakat szabályozza.

A 8. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

1. sz. melléklet a 80/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
2. számú melléklet a 80/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Egy övezetre érvényes behajtási hozzájárulás éves behajtási díja

3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezetek

Övezet 3,5 t–4,5 t 4,5 t–6 t 6 t–12 t 12 t–16 t 16 t–24 t 24 t–32 t 32 t felett

Buda 63 000 66 150 105 840 158 760 264 600 488 250 793 800

Kelenvölgy 63 000 66 150 105 840 158 760 264 600 488 250 793 800

Pest 63 000 66 150 105 840 158 760 264 600 488 250 793 800

Dél-Pest 63 000 66 150 105 840 158 760 264 600 488 250 793 800

A táblázatban megállapított díjak forintban értendők, és tartalmazzák az általános forgalmi adót.

7,5 tonnás korlátozott forgalmú övezetek

Övezet 7,5 t–8,5 t 8,5 t–12 t 12 t–16 t 16 t–24 t 24 t–32 t 32 t felett

Észak-Buda 63 000 92 610 119 070 198 450 396 900 661 500

Közép-Pest 63 000 92 610 119 070 198 450 396 900 661 500

Pesterzsébet 63 000 92 610 119 070 198 450 396 900 661 500

A táblázatban megállapított díjak forintban értendők, és tartalmazzák az általános forgalmi adót.

12 tonnás korlátozott forgalmú övezetek

Övezet 12 t–13 t 13 t–16 t 16 t–24 t 24 t–32 t 32 t felett
Észak-Buda 63 000 105 840 158 760 264 600 488 250
Hegyvidék 63 000 105 840 158 760 264 600 488 250
Dél-Buda 63 000 105 840 158 760 264 600 488 250
Észak-Pest 63 000 105 840 158 760 264 600 488 250
Kelet-Pest 63 000 105 840 158 760 264 600 488 250
Dél-Pest 63 000 105 840 158 760 264 600 488 250
Csepel 63 000 105 840 158 760 264 600 488 250

A táblázatban megállapított díjak forintban értendők, és tartalmazzák az általános forgalmi adót.

Kombinált behajtási hozzájárulás éves behajtási díja

Övezet 12 t–13 t 13 t–16 t 16 t–24 t 24 t–32 t 32 t felett

Buda 12 tonnás 126 000 211 680 317 520 529 200 976 500

Pest 12 tonnás 166 320 282 240 423 360 705 600 1 301 996

A táblázatban megállapított díjak forintban értendők, és tartalmazzák az általános forgalmi adót.

�
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
81/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról szóló 
21/1991. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányza-
tokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdé-
sének és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a 
továbbiakban: Htv.) 1. § (2) bekezdésének felhatalmazá-
sa alapján, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 
1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendele-
tet alkotja.

1. §

A helyi iparűzési adóról szóló 21/1991. (IX. 5.) Főv. 
Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése he-
lyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Mentes a helyi iparűzési adó fi zetése alól az 
a vállalkozó, akinek a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény 39/C. § (2) bekezdése szerint számított adó-
alapja a 700 000 forintot nem haladja meg.”

2. §

A R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendel-
kezés lép:

„(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység 
esetén az adó mértéke a helyi adókról szóló 1990. évi 
C. törvény 37. § (2) bekezdése szerinti tevékenység-
végzés után naptári naponként 5 000 forint.”

3. §

A rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba. 

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény 
és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az eu-
rópai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek telje-
sítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módo-
sításáról szóló 2010. évi CXXIII. törvény módosítja a 
helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt (Htv.). A tör-
vény a helyi iparűzési adóval összefüggő módosításokat 
is tartalmaz, amely az ideiglenes jelleggel végzett ipar-
űzési tevékenység körében hatályon kívül helyezi a pi-
aci és vásározó kiskereskedelemmel kapcsolatos szabá-
lyozást. Tekintettel arra, hogy  a Htv. keretei között az 
ideiglenes tevékenység – és így a piaci és vásározó kis-
kereskedelmi  tevékenység adótételét a helyi rendelet 
tartalmazta, szükségessé vált a rendelkezés módosítása. 
A közgyűlési rendelet módosítása a Htv. rendelkezése-
ihez igazodó technikai pontosítás és korrekció miatt is 
szükséges.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítá-
sából eredő átvezetést, technikai pontosítást tartalmaz.

A 2. §-hoz

Meghatározza az ideiglenes jelleggel végzett iparűzé-
si tevékenység adójának mértékét.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 

�
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
82/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros szmogriadó-tervéről 
szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

A Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvény 48. § (4) bek. a) pontjában foglalt felhatalmazás 
alapján, valamint a levegő védelmével kapcsolatos egyes 
szabályokat tartalmazó 21/2001. (II. 14.) Korm. rende-
let 15/B. § előírásainak megfelelően az alábbi rendele-
tet alkotja.

1. §

A Budapest Főváros szmogriadó-tervéről szóló 
69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4/A. § (1) bekezdé-
sének cb) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 „cb) március 8. és április 30. valamint október 1. és 
november 30. között,”

2. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A rendelet módosítása a kerti hulladékok kezelésének 
szabályait aktualizálja.

Részletes indokolás

1. §

A kerti hulladékok elégetésének időszakát határoz-
za meg.

2. §

A rendelet hatálybaléptetéséről rendelkezik.

�
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II. RÉSZ 

Kivonat
Budapest Főváros Közgyűlésének

2010. november 12-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

2099/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. h. 
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:
1. Javaslat a 2010/2011. tanévi (saját intézménnyel, 
illetve fővárosi hozzájárulással ellátott) feladatvál-
tozásokhoz kapcsolódó előirányzat módosítására, a 
végleges létszámleépítésekhez kapcsolódó kiadá-
sok megelőlegezésére. 
2. „Te jössz!” című pályázat pályamunkák támoga-
tásának utalása. 
3. Javaslat a teljesítmény motivációs pályázatok tá-
mogatási szerződéseinek megkötésére. 
4. Javaslat a Madách Színház Nonprofi t Kft. részére 
információs táblák építési engedélyezéséhez szük-
séges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat megadá-
sára. 
5. „Javaslat a Milánó által vezetett, SMART CIBER 
– System of Maps Assessing Risk of Terrorism 
against Crititical Infrastructures in Big Events 
Rallies elnevezésű, európai uniós partnerségen ala-
puló projekthez való csatlakozásra.”
6. Javaslat a főjegyző lemondási idejének módosí-
tására.
7. „Szent Imre Kórház Rekonstrukció II. ütem Or-
vostechnikai eszközök szállítása, telepítése, beüze-
melése, kezelésének betanítása” tárgyú közösségi 
eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárást 
lezáró döntés kérése. 
8. Közbeszerzési eljárás elbírálási határidejének 
meghosszabbítása.
9. Javaslat a Budai Gyermekkórház és Rendelőin-
tézet Kht. „v. a.” 2010. III. 31. fordulónapi üzleti 
éve közhasznú egyszerűsített beszámolójának elfo-
gadására és felügyelőbizottsági tagjainak és könyv-
vizsgálójának megválasztására. 
10. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata ál-
tal a Magyar Olimpiai Bizottság tagjainak  delegált 
három fő visszahívására és új tag delegálására. 
13. Javaslat a BKSz Nonprofi t Kft. 
felügyelőbizottsági tagjainak cseréjére a társasági 
szerződés módosításával, valamint a könyvvizsgá-
lói feladatok ellátására.

A napirend 1. pontja: Javaslat a 2010/2011. tanévi 
(saját intézménnyel, illetve fővárosi hozzájárulással ellá-

tott) feladatváltozásokhoz kapcsolódó előirányzat módo-
sítására, a végleges létszámleépítésekhez kapcsolódó ki-
adások megelőlegezésére.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2100/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. h. 
nem fogadja el Szabó Györgynek a „Javaslat a 
2010/2011. tanévi (saját intézménnyel, illetve fővá-
rosi hozzájárulással ellátott) feladatváltozásokhoz 
kapcsolódó előirányzat módosítására, a végleges 
létszámleépítésekhez kapcsolódó kiadások megelő-
legezésére” című előterjesztés napirendről történő 
levételére vonatkozó indítványát.

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

2101/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. h. 
nem fogadja el Czeglédi János módosító indítvá-
nyát, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a 2010/2011. 
tanévi feladatváltozás, valamint a szakképzési rend-
szer átalakítása következtében további 9 engedélye-
zett álláshelyet érintő végleges létszámcsökkentést 
hajt végre, melyhez kapcsolódóan 2011. május 1-jei 
hatállyal 9 engedélyezett (betöltött) álláshelyet vég-
legesen megszüntet, az alábbiak szerint: 

Címkód Intézmény neve

Megszűnő 
(betöltött) 
álláshelyek 
2011. május 

1-jével

3305 Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Ált. Isk, 
Gimn. és Diákotth. 1

3315 Pesti B. Élelmiszerip. Szakk. Isk. és Gimn. 1

3318 Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, 
Szakiskola és Koll. 1

3323 Öveges J. Gyak. Középisk. és SZI 1

3512 Mechatronikai SZKI és Gimn. 1

3521 Pogány F. Kéttannyelvű Építőip. SZKI 
és Gimn.

1

3522 Eötvös L. SZKI és SZI 1
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Címkód Intézmény neve

Megszűnő 
(betöltött) 
álláshelyek 
2011. május 

1-jével

3533 Varga I. Keresk., Közgazd. SZKI és SZI 1

3544 Szent I. Közgazd. SZKI és Koll. 1

Megszűnő álláshelyek összesen 2011. május 1-jével: 9

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2102/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. h. 
a 2010. évi kedvezményes étkeztetés támogatása 
érdekében a „9300 Általános tartalék” cím elő-
irányzatának 87 425 E Ft-tal történő csökkentésé-
vel egyidejűleg növeli az érintett intézmények tá-
mogatási és

kiadási előirányzatát egyszeri jelleggel
 87 425 E Ft-tal

ebből dologi kiadások 87 425 E Ft
az 1. sz. melléklet szerinti részletezésben.

2103/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. h. 
Úgy dönt, hogy a 661/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. ha-
tározat az alábbiakra módosul:
A 2010/2011. tanévi feladatváltozás és a szakképzé-
si rendszer átalakításának hatása miatt – beleértve a 
nyugdíjazás miatti felmentéseket is – 86 engedélye-
zett álláshelyet érintő végleges létszámcsökkentést 
hajt végre, melyhez kapcsolódóan
– 2010. november 1-jei hatállyal 30 engedélye-

zett (üres) álláshelyet, valamint
– 2011. május 1-jei hatállyal 54 engedélyezett 

(betöltött) álláshelyet véglegesen megszüntet,
– továbbá 2 engedélyezett álláshelyet – a prémi-

umévek programot választó 2 fő munkavállaló 
miatt – továbbra is fenntart 

az alábbi részletezésben:

C
ím

kó
d

Intézmény neve

Megszűnő 
(üres) 

álláshelyek 
2010. 

november 
1-jével

Megszűnő 
(betöltött) 
álláshelyek 

2011. 
május 
1-jével

Prémiumévek 
programba 

belépő 
munkavállalók 

álláshelyei 
(későbbi 

időpontban 
történő 

elvonás)

3312
Bláthy O. T. 
Inform. SZKI és 
Gimn.

1 3  ---

3313

Trefort Á. 
Kéttannyelvű 
Főv. Gyak. 
Középiskola

3 5  ---

C
ím

kó
d

Intézmény neve

Megszűnő 
(üres) 

álláshelyek 
2010. 

november 
1-jével

Megszűnő 
(betöltött) 
álláshelyek 

2011. 
május 
1-jével

Prémiumévek 
programba 

belépő 
munkavállalók 

álláshelyei 
(későbbi 

időpontban 
történő 

elvonás)

3318

Csepel-Sziget 
Műszaki 
Szakközépiskola, 
Szakiskola és 
Koll.

 --- 1  ---

3319

Kanizsay D. 
Egészségügyi 
Szakk. Isk. és 
Gimn.

 --- 1  ---

3320

Bókay J. 
Kéttannyelvű 
SZKI, SZI és 
Gimn.

4 1  ---

3324
Raoul W. Humán 
Szakk. Isk. és 
Gimn.

1 8  ---

3326 Széchenyi I. 
Gimn. 2  ---  ---

3507
Jelky A. Ruhaip. 
és Művészeti 
SZKI

 --- 2  ---

3517

Petrik L. 
Két Tanítási 
Nyelvű Vegyip. 
Környezetvéd. és 
Inf. SZKKI

 --- 3  ---

3525

Gundel K. 
Vendéglátóip. 
és Idegenforg. 
Szakk. Isk.

 --- 3 1

3541
II. Rákóczi F. 
Gyakorló Közg. 
SZKI

1 3  ---

3542
Leövey K. 
Közgazd. SZKI 
és SZI

3  ---  ---

3550
Bethlen G. 
Közlekedési és 
Közg. SZKI

4 1  ---

3560

Szily K. 
Kéttannyelvű 
Műsz. 
Középisk., SZI 
és Koll.

2 5  ---

3563

Giorgio P. 
Keresked. 
Vendéglátóip. 
SZKI és SZI

 --- 1  ---

3565
Bánki D. 
Közlek.gépészeti 
Szakk.isk. és SZI

3 4  ---

3567 Ybl M. Építőip. 
Szakk. Isk  --- 3  ---
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C

ím
kó

d

Intézmény neve

Megszűnő 
(üres) 

álláshelyek 
2010. 

november 
1-jével

Megszűnő 
(betöltött) 
álláshelyek 

2011. 
május 
1-jével

Prémiumévek 
programba 

belépő 
munkavállalók 

álláshelyei 
(későbbi 

időpontban 
történő 

elvonás)

3571
Arany J. 
Műszaki SZKI 
és SZI

2 4  ---

3573 Csonka J. Műsz. 
SZKI és SZI 1 1  ---

3575
Csepeli 
Vendéglátóip. 
SZKI és SZI

1 2 1

3577 Szabómester 
Szakk. Isk. 1 2  ---

3581
Harsányi J. 
Gazdasági SZKI 
és SZI

1 1  ---

Megszűnő álláshelyek 
összesen 2010. 

november 1-jével:
30

Megszűnő álláshelyek összesen 
2011. május 1-jével: 54

Későbbi időpontban megszűnő álláshelyek 
összesen: 2

2104/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. h. 
Hivatkozva a 4/2010. (I. 26.) ÖM rendelet 2. § (3) 
bekezdésére a 661/2010. (IV. 26.) Főv. Kgy. határo-
zat módosítással nem érintett részét megerősíti.

2105/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. h. 
A 2010/2011. tanévi feladatváltozás, valamint a 
szak képzési rendszer átalakítása következtében to-
vábbi 10 engedélyezett álláshelyet érintő végleges 
létszámcsökkentést hajt végre, melyhez kapcsoló-
dóan 2011. május 1-jei hatállyal 10 engedélyezett 
(betöltött) álláshelyet véglegesen megszüntet az 
alábbiak szerint:

Címkód Intézmény neve

Megszűnő 
(betöltött) 
álláshelyek 
2011. május 

1-jével

3115 Gyengénlátók Ált. Iskolája, Egységes 
Gyógyped. Módszertani Int. és Diákotth.  1

3305 Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Ált. Isk, 
Gimn. és Diákotth.  1

3315 Pesti B. Élelmiszerip. Szakk. Isk. és Gimn.  1

3318 Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, 
Szakiskola és Koll.  1

3323 Öveges J. Gyak. Középisk. és SZI  1

3512 Mechatronikai SZKI és Gimn.  1

3521 Pogány F. Kéttannyelvű Építőip. SZKI és 
Gimn.  1

3522 Eötvös L. SZKI és SZI  1

3533 Varga I. Keresk., Közgazd. SZKI és SZI  1

3544 Szent I. Közgazd. SZKI és Koll.  1

Megszűnő álláshelyek összesen 2011. május 1-jével: 10

2106/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. h. 
A létszámcsökkentési pályázat kiírásának megfe-
lelően, hivatkozva a 4/2010. (I. 26.) ÖM rendelet 
2. § (1) bekezdés d) pontjára az alábbiakról nyilat-
kozik:
A Fővárosi Önkormányzat a létszámcsökkentéssel 
– jelen előterjesztés 2105/2010. (XI. 12.) Főv. 
Kgy. határozata alapján (a 10 álláshelyre vonatko-
zóan) felmentésre került munkavállalók esetében 
– érintett dolgozók foglalkoztatására az önkor-
mányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres 
álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő állás-
helyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve 
szerkezeti változás, feladatátadás következtében az 
önkormányzat fenntartási körén kívüli munkáltató-
nál – munkaviszonyban töltött ideje folyamatossá-
gának megszakítása nélkül – nincs lehetőség. 
A pályázati kiírásnak megfelelően a megszüntetett 
álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, 
kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok 
ezt indokolttá teszik.

2107/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. h. 
A létszámcsökkentési pályázat kiírásának megfele-
lően, hivatkozva a 4/2010. (I. 26.) ÖM ren de let 
2. § (1) bekezdés e) pontjára az alábbiakról nyilat-
kozik:
A Fővárosi Önkormányzat a 2010/2011. tanévi 
feladatváltozás, valamint a szakképzési rendszer 
átalakítása miatti további létszámcsökkentésről – 
jelen előterjesztés 2105/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. 
határozata alapján (a 10 álláshelyre vonatkozóan) 
felmentésre került munkavállalók esetében – az 
intézmények létszámkeretét és az intézmények kö-
zötti tervezhető létszám- és álláshely-átcsoporto-
sítás lehetőségét felülvizsgálta, és megállapította, 
hogy az álláshely-átcsoportosításra e munkaválla-
lók esetében nem volt lehetőség, ezért szükséges a 
megszüntetésük. 
A munkaviszonyok megszüntetésére ezt követően 
került sor.

2108/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. h.
Az oktatási ágazat intézményeinek létszámkeretét 
127 fő (3+155–1–30 álláshely) növekedést köve-
tően 2010. november 1-jétől 12 332 főben (állás-
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helyben) – ebből prémiuméves 38 fő (álláshely) – 
állapítja meg a 3. sz. melléklet 11. oszlopa szerinti 
részletezésben.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ren-
deletmódosító ülése

Felelős: Tarlós István

2109/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. h.
Az oktatási ágazat intézményeinek létszámkeretét 
64 fő (álláshely) csökkenést követően 2011. május 
1-jétől 12 268 főben (álláshelyben) – ebből prémi-
uméves 38 fő (álláshely) – állapítja meg a 3. sz. 
melléklet 13. oszlopa szerinti részletezésben, egyi-
dejűleg a 664/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozatot 
hatályon kívül helyezi.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. áprilisi rende-
letmódosító ülése 

Felelős: Tarlós István

2110/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. h.
A 2010/2011. tanévi feladatváltozáshoz, és a szak-
képzési rendszer átalakításához kapcsolódó végle-
ges létszámleépítés miatti pénzügyi kötelezettsé-
gek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel 
– utólagos elszámolási kötelezettséggel – a „9114 
Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakítás-
hoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 
112 239 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejű-
leg megemeli az érintett intézmények 

támogatási és kiadási előirányzatát
112 239 E Ft-tal

ebből:  személyi juttatások 88 380 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok 23 859 E Ft 

a 2. sz. melléklet 8. oszlopa szerinti részletezésben.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ren-

deletmódosító ülése
Felelős: Tarlós István

2111/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy abban az esetben, 
ha a Belügyminisztérium létszámcsökkentési dön-
tésekhez kapcsolódó pályázati feltételeiről szóló 
2011. évi rendelet előírásainak a Fővárosi Önkor-
mányzat megfelel, akkor a 2010. évi végleges lét-
számcsökkentésekhez kapcsolódó pályázati anya-
got terjessze a Fővárosi Közgyűlés 2011. júniusi 
rendes ülése elé.

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

Felelős: Tarlós István

2112/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. h. 
Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2010/2011. tan-
évi feladatváltozás és a szakképzési rendszer át-
alakítása miatt végrehajtott végleges létszámcsök-
kentésekhez kapcsolódóan az érintett intézmények 
részére a 2011. évi kifi zetések teljesítéséhez szük-

séges 155 323 E Ft fedezetet (melyből: személyi 
juttatások 122 303 E Ft, munkaadókat terhelő já-
rulékok 33 020 E Ft) a 2011. évi költségvetésben 
biztosítja – utólagos elszámolási kötelezettséggel 
– a 2. sz. melléklet 11. oszlopa szerint.

Határidő: 2011. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István

2113/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. h.
A tantárgyfelosztáson alapuló 2010/2011. tanévi 
feladatváltozások miatt a „9300 Általános tartalék” 
cím előirányzatának 49 029 E Ft csökkentésével 
egyidejűleg összességében növeli az érintett intéz-
mények támogatási és  

kiadási előirányzatát tartós jelleggel
49 029 E Ft-tal

ebből:
 személyi juttatások (3 hónapra)
  34 968 E Ft
 munkaadót terhelő járulékokat (3 hó)
 9 741 E Ft
 dologi kiadásokat  (4 hóra)   4 320 E Ft

az 5. sz. melléklet 2–5. oszlopa szerinti részletezés-
ben.

2114/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. h.
A táboroztatások és gyermekotthoni üdültetések tör-
vény szerinti díjazásának támogatása érdekében a 
„9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátala-
kításokhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányza-
tának 144 697 E Ft-tal történő csökkentésével egyi-
dejűleg növeli az érintett intézmények támogatási és 

kiadási előirányzatát egyszeri jelleggel
144 697 E Ft-tal

ebből:
 személyi juttatások 113 936 E Ft
 munkaadókat terhelő járulékok
 30 761 E Ft

a 6. sz. melléklet szerinti részletezésben.

2115/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. h.
A szakiskolai és szakközépiskolai alapozó képzéshez 
a 2010/2011. tanév első négy hónapjára szükséges 
dologi kiadások biztosítása érdekében a „9300 Ál ta-
lá nos tartalék” cím előirányzatának 78 065 E Ft-tal 
történő csökkentésével egyidejűleg növeli az érin-
tett intézmények támogatási és 

kiadási előirányzatát tartós jelleggel
78 065 E Ft-tal

ebből: 
 dologi kiadások (4 hóra) 78 065 E Ft

a 7. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti részletezésben.

2116/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. h. 
A heti 2 óra tanórán kívüli idegennyelv-oktatáshoz 
kapcsolódóan a „9300 Általános tartalék” cím elő-
irányzatának 826 E Ft-tal történő csökkentésével 



2010. december 23. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2447

egyidejűleg összességében növeli az érintett intéz-
mények támogatási és 

kiadási előirányzatát egyszeri jelleggel
826 E Ft-tal

ebből:
 személyi juttatások (3 hóra) 582 E Ft
 munkaadókat terhelő járulékok: 244 E Ft

a 8. sz. melléklet 2–4. oszlopa szerinti részletezésben.

2117/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. h.
Az érettségi vizsgákhoz az eredetileg biztosított tá-
mogatás előirányzatának technikai visszarendezése 
érdekében a „9300 Általános tartalék” cím elői-
rányzatának 246 875 E Ft emelésével egyidejűleg 
csökkenti az érintett intézmények támogatási és 

kiadási előirányzatát egyszeri jelleggel
246 875 E Ft-tal

ebből:
 személyi juttatások 191 371 E Ft
 munkaadókat terhelő járulékok:
 55 504 E Ft

a 9. sz. melléklet szerinti részletezésben.

2118/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. h.
Az érettségi vizsgákhoz kapcsolódó támogatás tény-
leges felhasználásának megfelelően a „9300 Ál ta-
lá nos tartalék” cím előirányzatának 246 875 E Ft 
csökkentésével egyidejűleg megemeli az érintett in-
tézmények támogatási és 

kiadási előirányzatát egyszeri jelleggel
246 875 E Ft-tal

ebből:
 személyi juttatások 194 387 E Ft
 munkaadókat terhelő járulékok:
 52 488 E Ft

a 10. sz. melléklet szerinti részletezésben.

2119/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. h.
Az új szakmák bevezetéséből, az intézmény-át szer-
vezésekből adódó feladatok, mikrobusz és me leg-
kony hai berendezések beszerzése, élel miszerárak 
e mel ke dé se, valamint a vendéglátó-ipari kép-
zést folytató iskolák részleges kompenzációja és 
kor rekciók érdekében összesen 97 475 E Ft-tal 
csökken ti a „9114 Céltartalék az ön kor mány za ti 
szerke zet át a la kí tás hoz kapcsolódó kiadásokra” cím 
előirányzatát, és egyidejűleg megemeli az érintett 
intézmények támogatási és 

kiadási előirányzatát egyszeri jelleggel
97 475 E Ft-tal

ebből:
 személyi juttatások: 5 124 E Ft
 munkaadókat terhelő járulékok
 1 143 E Ft
 dologi kiadások 83 408 E Ft
 intézményi beruházások 7 800 E Ft

a 11. sz. melléklet szerinti részletezésben.

2120/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a HOSTIS Idegenforgalmi és 
Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány-
nyal a 12. sz. melléklet szerinti közszolgáltatási szer-
ződést a 2010/2011. tanévre összesen 140 339 E Ft 
értékben. Felkéri a főpolgármestert az  aláírásra.

Határidő: döntést követően 30 nap
Felelős: Tarlós István

2121/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. h.
A kerületi önkormányzatok által – a Fővárosi Önkor-
mányzat kötelező feladatát – önként vállalt és ellátott 
oktatási feladataihoz nyújtott „normatív” fővárosi 
hozzájárulás átadása érdekében csökkenti a „9300 
Általános tartalék” cím előirányzatát 1 894 E Ft-tal 
és egyidejűleg azonos összeggel (4 hónapra, tar-
tós jelleggel) megemeli a „8445 Normatív fővárosi 
hozzájárulás átadása kerületek által ellátott oktatási 
feladatokra” cím támogatásértékű működési kiadás 
előirányzatát. 
A támogatás kerületenkénti részletezését a 13. sz. 
melléklet tartalmazza. 

2122/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2102–2121/2010. 
(XI. 12.) Főv. Kgy. határozatokkal kapcsola tos 
szük séges intézkedéseket tegye meg, a 2102/2010. 
(XI. 12.), 2112/2010. (XI. 12.), 2114/2010. (XI. 12.) 
és a 2119/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. határozatokhoz 
kapcsolódóan intézkedjen a támogatások soron kí-
vüli utalásáról.

Határidő: a támogatás utalás azonnal, egyéb intézke-
dések folyamatos

Felelős: Tarlós István

2123/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. h. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kap-
csolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot 
terjessze a soron következő rendeletmódosító köz-
gyűlés elé.

Határidő: 2010. november
Felelős: Tarlós István

A napirend. 2. pontja: „Te jössz! című pályázat pá-
lyamunkák támogatásának utalása.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2124/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „8215 Ifjúságpolitikai célú bizott-
sági keret” cím terhére a Budapest Főváros Köz-
gyűlésének 9/2010. (III. 31.) önkormányzati rende-
lete 24. § (12) bekezdése alapján a:
• Tribunus Jogsegélyszolgálat Közhasznú Egye-

sülete 400 E Ft 
• Egyesek Ifjúsági Egyesülete 700 E Ft 
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• Mester Diák Alapítványa 700 E Ft
• Tegyünk Együtt az Ifjúságért Alapítvány 

700 E Ft 
összegű támogatásának átutalását engedélyezi.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István

A napirend 3. pontja: Javaslat a teljesítmény motivá-
ciós pályázatok támogatási szerződéseinek megkötésére.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2125/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a támogatási szerződést és 
mellékleteit az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal 
az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatás-
kezelő Igazgatóságával, és felhatalmazza a főpol-
gármestert a szerződés aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követően azonnal
Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: Javaslat a Madách Színház 
Nonprofi t Kft. részére információs táblák építési engedé-
lyezéséhez szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat 
megadására.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2126/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szó-
ló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 17. § b) 
pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a 
jelen előterjesztés 2. számú mellékleteként csa tolt 
engedélyezési szintű tervekben szereplő é pí té si te-
vé keny ség hez kapcsolódó építési engedélyezési el-
já rás ban a Madách Színház Nonprofi t Kft. építtető 
építési jogosultságának igazolásához szükséges tu-
laj donosi hozzájárulását megadja.

Határidő: a határozathozatalt követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István

A napirend 5. pontja: Javaslat a Milánó által veze-
tett, SMART CIBER – System of Maps Assessing Risk of 
Terrorism against Crititical Infrastructures in Big Events 
Rallies elnevezésű, európai uniós partnerségen alapuló 
projekthez való csatlakozásra. 

Előadó: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2127/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. h.
támogatja a Budapest partnerként való csatlakozá-
sát a Milánó Város Önkormányzata által vezetett 
pro jektjavaslathoz (SMART CIBER – System of 
Maps Assessing Risk of Terrorism against Crititical 
Infrastructures in Big Events Rallies) és fel kéri a 
fő polgármestert a pályázati dokumentáció összeál-
lí tására, aláírására és benyújtására, valamint a 
 Milánó mint Vezető Partner részére Budapest által 
adandó meghatalmazás aláírására.

Határidő: 2010. november 12.
Felelős: Tarlós István

2128/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal a projekt várható költségve-
tése alapján Budapest Főváros Önkormányzatára 
eső 6250 eurós (1.875.000 HUF) önrész 2011. 
évi költségvetésből történő biztosítására. Emellett 
a projekt 2 éves időtartamát tekintve 2 részletben 
megelőlegez a projekt elszámolásában támogatás-
ként visszaigényelhető 5900 €-t (1 770 000 HUF), 
a 2011. évi költségvetésben 1 000 000 Ft, a 2012. 
évi költségvetésben 770 000 Ft erejéig. Az előleg 
visszafi zetésére 2012-ben kerül sor.

Határidő: 2011. évi költségvetés elkészítése
Felelős: Tarlós István

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

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2010. november 12-i 
rendkívüli ülésén.

Megyesné dr. Hermann Judit s. k. Tarlós István s. k.
 aljegyző   főpolgármester
 a főjegyző helyett

�
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III. rész

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK 
OTTHONA KÖZLEMÉNYE (SZENTGOTTHÁRD)

A Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd, Hunyadi u. 29. hivatkozva az Államháztartá-
si törvény 15/A. §-ra, ill. 15/B. §-ra közzéteszi az alábbi 5 millió Ft  feletti szerződés adatait.

Szerződés megnevezése: Belső úthálózat részleges felújítása

Szerződő fél neve: Varga és Varga Építőipari Kft.

Szerződés értéke: 9 750 188 Ft/bruttó

Teljesítés ideje: 2010. szeptember 15.

Szentgotthárd, 2010. november 23. 
          Bánfi  Gáborné s. k.
          Intézményvezető-helyettes
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